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Abstract 

In today's society there is a comprehensive health trend in the food industry. New products 

associated with exercise and health are frequently introduced to the market. One of these 

products is the “functional drink”. The functional drink is an energy drink made of good and 

natural ingredients produced for consumers who are well aware of what they consume. Most 

functional drinks contain basically the same substances, but observations indicate that some 

brands are consumed more than others. This lead to the study's questions; "What are the main 

reasons for choosing a specific brand of functional drinks?" And "What impacts the 

popularity of a popular brand?" Based on the study, conclusions were drawn that some 

respondents reasoned more and less when choosing a brand. Some had clear needs and 

expectations while others only consumed a specific brand because of the social environment. 

The reason of consumption was often that the products gave energy, enhanced the 

performance during physical training and was seen as a better alternative than soda. 

Furthermore, the result of the study shows that the decisive factors in the selection were the 

following: marketing, brand's reasonable price, good flavors that fit the seasons, ease of 

access, inspirational influencers, associated with fitness and a positive word of mouth.  
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1. Inledning 

Det finns många olika faktorer som kan påverka en konsument i valprocessen av ett 

varumärke och produkt. Dessa kan vara allt ifrån pris, reklamkampanjer, psykologiska 

faktorer till kommunikationen som sker i samhället rörande varumärket (Bordens 1964; 

Andreassen, Calabretta & Lervik-Olsen 2014; Lovett, Peres & Schachar 2013). Oavsett vilka 

dessa faktorer är, kan det bidra till konsumtion av sådant som inte alltid är hälsosamt för 

människor. Hanson & Kysar (1999) menar att människan är irrationell. Ett bra exempel på 

detta är masskonsumtionen av cigaretter under mitten av 1900-talet. Cigaretten är den mest 

marknadsförda produkten genom tiderna och har lett många människor in i graven (Rasch 

2016). Vad var det som låg till grund för konsumtionen av en så farlig produkt? 

Cigarettrökandet var en omfattande trend under denna period där cigarettillverkarnas lovord 

om en förbättrad hälsa var en av de bidragande orsakerna till konsumtionen (Hanson & Kysar 

1999). I dagsläget har andelen rökare i världen minskat, främst sedan hälsoriskerna blev mer 

uppmärksammade (Rasch 2016; Folkhälsomyndigheten 2018). Hälsotrenden idag har 

generellt sett resulterat i en aktivare livsstil där människor även konsumerar allt mer 

hälsosamma livsmedel (Livsmedelsföretagen 2014). Som tidigare nämnt var cigaretternas 

påståenden om att vara hälsofrämjande en betydande faktor till konsumtionen av dessa 

(Hanson & Kysar 1999). Därför blir den aktuella frågan; hur resonerar konsumenter kring 

konsumtion av livsmedel med hälsofrämjande syften idag och varför väljer de ett specifikt 

varumärke? 

 

1.1. Bakgrund  

Ebbe Rasch skriver i Illustrerad Vetenskap (2016) att “Cigaretten var en av 1900-talets 

största försäljningssuccéer”. Det är dessutom den mest marknadsförda produkten genom 

tiderna. Till en början var cigaretten en lyxvara, men med hjälp av industrialismen och 

massiva reklamkampanjer blev produkten något för alla. För att övertyga konsumenterna 

använde sig varumärkena av hälsopåståenden där de bland annat utlovade en bättre hälsa och 

ett lyckligare liv. Vissa hävdade att deras cigaretter var skonsamma för halsen, lindrade 

sötsuget och gav dig energi. Några av påståendena blev till och med uppbackade av läkare. 

Cigarettmärket Lucky Strike fick så mycket som 20 679 läkare att stödja deras påstående om 
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att deras cigaretter var skonsamma för halsen (Rasch 2016). Ulla Sundin Beck (2002) hävdar 

att varningssignaler kom under mitten av 1900-talet från många olika håll om att rökningen 

var farlig men att den framgångsrika reklamen, produktplaceringen och både de kemiska och 

sociala beroendena var mer övertygande än tråkiga vetenskapliga rapporter. Populärkulturen 

spred rökningstrenden världen över, ofta med hjälp av kändisar som rökte i filmer för att på 

så sätt göra varumärket mer attraktivt. Till sist gick det dock inte att blunda för de negativa 

konsekvenserna av rökningen. Rapporter visade tydliga kopplingar mellan rökning och en 

ökad risk av cancer. Rökningen började minska världen över (Rasch 2016).  

 

1.1.1. Trender hjälper till att styra konsumtionen 

För att överleva på marknaden är det viktigt att företag anpassar sig till alla de trender och 

fenomen i samhället som påverkar konsumenter och marknaden. Trender är resultat av 

konsumenters behov och önskningar. För att vara framgångsrik som företagare krävs det stor 

kännedom kring trender för att bäst kunna bemöta sina kunder (Andreassen et al. 2014; Du & 

Kamakura 2012). Det var precis detta som cigarettföretagen under 1900-talet utnyttjade. De 

använde sig av den rådande trenden och skapade en bild av rökare som hälsosamma, 

självständiga och sensuella (Hanson & Kysar 1999).  

 

I dagens samhälle finns istället flertalet indikatorer på en annan sorts hälsotrend med mer 

fokus på att vara aktiv och äta nyttigt. Svenskarna spenderar varje år ungefär 50 miljarder 

kronor på motion och hälsa, 6 av 10 uppger att de tränar regelbundet (Svenska Dagbladet 

2014) och enligt organisationen Livsmedelsföretagen (2014) har fokuset på den egna kroppen 

ökat markant. 62 % av företagen som ingick i denna organisation angav att den största 

rådande trenden inom kost handlar om hälsa (Livsmedelsföretagen 2014). Denna hälsotrend 

har alltså lett till att produkter kopplade till träning är de som ökat mest i försäljning 

(Butivitsch 2015). Exempelvis har intresset för funktionsdrycker ökat markant på senare tid, 

menar Carlsson (2017). 

 

1.1.2. Marknadsföring  

Som tidigare nämnt spelade marknadsföringen en betydande roll i cigarettvarumärkenas stora 

försäljningssuccé, där marknadsföringen var det som påverkade och bidrog till konsumtionen 
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(Rasch 2016). Enligt Hanson och Kysar (1999) handlar marknadsföring om manipulation och 

att detta är livsnödvändigt för en marknadsförares framgång. Konsumenter har inte alltid 

tillräckligt med information kring ett varumärke och en produkt innan han eller hon 

konsumerar den, vilket marknadsförare utnyttjar. Genom att manipulera konsumenterna 

skapar de förtroende för sina varumärken. Hanson och Kysar (1999) menar att företag ofta 

hävdar att produkterna är mer hälsosamma än vad de verkligen är, just för att människor blir 

allt mer måna om den egna hälsan och därmed också vilka livsmedel de konsumerar.   

 

Det finns flertalet fall där företag påstått sig vara hälsoinriktade och att produkterna kunnat 

minska risken för olika sjukdomar, men där det visat sig att innehåll av vissa ämnen i deras 

produkter har överstigit livsmedelsmyndigheters rekommenderade nivåer (Hanson & Kysar 

1999). Exempelvis använde sig sopp-producenten Campbell av påståendet “may help reduce 

the risk of some forms of heart disease” i samband med försäljning av en av deras soppor. 

När en närmare granskning gjordes av sopporna upptäcktes höga halter av natrium, som vid 

hög konsumtion är direkt kopplat till hjärtsjukdomar. Nivåerna av ämnet i soppan översteg de 

rekommenderade nivåerna från USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA (Hanson 

& Kysar 1999). Även en pizzeria hade påstått sig vara mer hälsoinriktade än vad de 

egentligen var. En av deras pizzor marknadsfördes med “låg fetthalt”, men i själva verket 

innehöll pizzan 36 gram fett, vilket är högt över FDAs riktlinjer för livsmedel som kan påstås 

ha “låg fetthalt” (Hanson & Kysar 1999).  

 

Hanson och Kysar (1999) hävdar att företagen påstår sig ha en hälsoprofil för att öka 

försäljningen av sina produkter. Vidare menar de även att konsumenter är irrationella och 

respektlösa gentemot riskerna en produkt kan medföra. På så sätt spelar företagen på 

konsumenternas förtroenden. Ett exempel är att en produkt som märks med “75% non-fat” 

säljer bättre än om samma produkt märks med “25% fat”. Oavsett hur företagen väljer att 

märka sina produkter, så är innehållet detsamma, vilket vilseleder konsumenter till att tro att 

en produkt är hälsosammare än den verkligen är (Hanson & Kysar 1999).  

 

1.2. Problemdiskussion 

Som Hanson och Kysar (1999) visar, händer det att konsumenter litar blint på vad starka och 

framgångsrika företag säger när det finns ett stort förtroende för varumärkena. Studier visar 
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på att de hälsofrämjande syftena var en av faktorerna som låg till grund för 

masskonsumtionen av cigaretter på 1900-talet (Hanson & Kysar 1999; Rasch 2016; Sundin 

Beck 2002). Frågan är dock om detta var den avgörande faktorn eller om andra faktorer hade 

lika stor eller större betydelse? I dagsläget råder det en annan sorts trend. Tasdemir-Ozdes, 

Strickland-Hughes, Bluck & Ebner (2016) menar på att människor i dagens samhälle är väl 

medvetna om den egna hälsan. På livsmedelsmarknaden lanseras det ständigt nya 

hälsorelaterade varumärken, där många riktar sig till “den aktiva människan” (NOCCO 2018; 

Lindahls 2018; Gainomax 2018; Celsius 2018). Det är allt ifrån funktionsdrycker och 

”nyttiga” mellanmål till proteinberikad glass (NOCCO 2018; Barebells 2018; Lohilo 2018).  

 

I och med alla dessa nya kombinationer av livsmedel med olika funktioner och syften, blir det 

därför intressant att analysera just funktionsdrycker, som kan beskrivas som en av dagens  

försäljningssuccéer. En funktionsdryck som visat på en stor ökad försäljning är varumärket 

NOCCO. NOCCO blev nominerad till årets dagligvara av Dagligvaruleverantörers Förbund 

(DLF) 2016. Detta år stod produkten för hela 38% och den största delen av tillväxten inom 

kategorin funktionsdrycker (DLF 2016). Detta visar på vilken framfart funktionsdryck har i 

dagens samhälle. Enligt Enterprise Magazine (2013) är en funktionsdryck en energidryck av 

bra och naturliga ingredienser framtagen för konsumenter som är väl medvetna om vad de får 

i sig.  

 

1.3. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få en inblick i konsumenters konsumtion av funktionsdryck och 

vilka de bidragande faktorerna är till att konsumera just ett specifikt varumärke. Detta leder 

till att studien ämnar att besvara frågorna;  

 

- Vilka är konsumenters främsta anledningar till valet av ett specifikt varumärke bland 

funktionsdrycker? 

- Vad påverkar ett populärt varumärkes framgång?  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer teorier presenteras som har använts för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. För att ge en så bred grund som möjligt, där flera perspektiv tas i 

beaktande, används teorier som skiljer sig åt. De olika teorierna behandlar olika faktorer 

som kan ligga till grund för konsumtion.  

 

2.1. The Commitment-Trust Theory  

Morgan och Hunt (1994) menar att konkurrensen mellan företag hela tiden ökar och ett nytt 

sorts nätverksparadigm har vuxit fram. Marknadsföringen domineras numera av så kallad 

relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring inkluderar bland annat avtal, 

arbetspartnerskap, symbiotisk marknadsföring, strategisk allians och intern marknadsföring, 

där relationer mellan marknadsaktörerna är det centrala. Det finns flera olika utbyteskontexter 

där relationsmarknadsföring tar form, där Morgan och Hunt (1994) bland annat definierar 

följande utbyte: “longterm exchanges between firms and ultimate customers” (Morgan & 

Hunt, s. 21). Detta syftar till att ett långvarigt utbyte mellan ett företag och en slutkund kan 

klassas som relationsmarknadsföring. På detta sätt kan slutsatserna dras att konsumenter som 

köper produkter med hälsofrämjande syften anses på så sätt ingå i relationsmarknadsföring.  

 

Morgan och Hunt (1994) hävdar att för att få en konsument-företagsrelation att fungera är 

förtroende en avgörande komponent. Förtroende definieras som en vilja att förlita sig på en 

utbytespartner, då denna utbytespartner anses ha hög integritet, vara trovärdig, konsekvent, 

rättvis, ärlig, ansvarsfull, välvillig och hjälpsam (Morgan & Hunt 1994). Förtroende kan 

erhållas genom delade värderingar, menar Morgan och Hunt (1994). Dessa delade 

värderingar definieras som en gemensam tro på vad som är rätt eller fel, viktigt eller oviktigt, 

passande eller opassande, vilka beteenden som är okej samt vilka mål som existerar. När 

värderingarna är starka och brett förekommande, reflekterar de en kultur (Morgan & Hunt 

1994). Morgan och Hunt (1994) menar på att människors attityder och beteenden är ett 

resultat av värderingar eller att de vill bli associerade med en specifik person eller grupp, eller 

på grund av belöningar eller straff. 
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Förtroende är starkt kopplat till kommunikation, där Morgan och Hunt (1994) definierar 

kommunikation som formell och informell delning av meningsfull och aktuell information. 

Förtroendet utvinns ur hur trovärdig källan är. Kommunikationen har en förmåga att lösa 

tvister och bidra till gemensamma uppfattningar och förväntningar, vilket i slutändan 

genererar förtroende (Morgan & Hunt 1994). För att uppnå en konstruktiv dialog mellan 

köpare och säljare är det viktigt att förtroende existerar (Morgan & Hunt 1994).  

 

Denna teori är relevant för studien då den visade på att förtroende kan vara en faktor till 

konsumtion. Den antyder även att kommunikation är av stor vikt, främst i förhållande till 

förtroende. Som tidigare nämnt ämnar den teoretiska referensramen att vara bred med flera 

olika perspektiv på konsumtion. Denna teori bidrar med flera aspekter då den även behandlar 

faktorer som association och konsumtion som en sorts belöning. 

 

2.2. The Theory of Buyer Behavior  

Enligt Howard och Sheths (1969) teori “the Theory of Buyer Behavior” sker en 

beslutsprocess hos konsumenten enligt tre steg: 1. motiv hos konsumenten, 2. flertalet 

alternativa tillvägagångssätt, 3. beslutsmedlare som matchar ihop motiven med 

tillvägagångssätten. Motiven reflekterar de undermedvetna behoven hos konsumenten och 

tillvägagångssätten är de olika uppsättningar av varumärken och produkter som finns för att 

tillfredsställa dessa motiv. Beslutsmedlaren är uppbyggd av vissa regler som konsumenten 

använder sig av i matchningen av motiv och produkt/varumärke. Dessa regler ordnar och 

strukturerar motiven respektive produkter/varumärken. Beslutsmedlaren är grundad på 

konsumentens tidigare erfarenheter (Howard & Sheth 1969).  

 

Howard och Sheth (1969) förklarar att inom marknadsföringsteorin the Theory of Buyer 

Behavior studeras i huvudsak konsumenten och dennes beteende på marknaden. Syftet är att 

försöka få ett svar på varför de beter sig som de gör. De är främst två områden som studeras, 

varav första är känslor och irrationella psykologiska bestämmande faktorer av 

konsumentbeteende. Konsumenter väljer produkt eller märke utefter känslomässiga och andra 

djupare anledningar som de ofta inte är villiga att diskutera eller kanske ens är medvetna om. 

Det andra området är sociala motiv av konsumentbeteende. Iögonfallande och markant 

konsumtion sätts i fokus. Detta är intressant när det kommer till produkter och varumärken 
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som agerar som visuella symboler för social klass. Referensgrupper som influencers och 

vikten av “Word of Mouth” (WOM) studeras även inom detta område (Howard & Sheth 

1969).   

 

Howard och Sheths (1969) teori grundar sig på två baser: processorientering och feedback 

gällande inlärning och erfarenhet. Den inkluderar inlärning av teorier, utforskande teorier och 

symbolisk representation av underliggande språk och konceptbildning. Teorin består bland 

annat av sex grundläggande axiomer: 

1. Simplifiering: Konsumenter tycker om att simplifiera komplexa val genom lärdomar 

över tid. Detta inkluderar omfattande problemlösning, begränsad problemlösning och 

till slut rutinerat responsbeteende.  

2. Komplicering: Konsumenter tycker om att komplicera valen när valen är så pass 

rutinerade och inte bidrar med någon utmaning. Denna process består av nymodighet 

och nyfikenhet samt aktivt sökande för nya alternativ.  

3. Erfarenheten av produkter och märken är viktigare än informationen om dem när det 

kommer till framtida köpval. Finns det ingen primär erfarenhet vänder konsumenter 

sig till information om produkten.  

4. Information från den fysiska produkten är mindre filtrerad genom perceptuella 

mekanismer av exponering, uppmärksamhet och bibehållande än information från 

reklam och personlig försäljning. Information från sociala och neutrala källor är 

mindre perceptuellt filtrerade än information från kommersiella källor. 

5. Konsumenters tillfredsställelse är psykologisk och är en direkt funktion av avvikelsen 

mellan primära förväntningar och den påföljande upplevelsen. På grund av de olika 

förväntningarna är det svårt för försäljarna att uppnå en generell tillfredsställelse på 

marknaden.  

6. En mängd olika yttre faktorer påverkar och kontrollerar processen av simplifiering 

och komplicering. Detta inkluderar konsumenters personliga karaktärer, sociala miljö 

och den begränsade tillgången av pengar och tid. Simplifiering- och 

kompliceringsprocessen är troliga att vara annorlunda för olika produktkategorier som 

är olika viktiga, kräver olika engagemang och innebär olika stora risker.  

 

Denna teori är väsentlig för studien då teorin pekar på att det finns underliggande motiv i en 

köpprocess. Teorin undersöker konsumentbeteende, som kan hjälpa till att ta reda på och 

förstå respondenternas motiv. Teorin hjälper till att ge insikt i hur konsumenterna kan 
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resonera innan, under och efter ett köp. Ytterligare faktorer framkommer som kan ligga till 

grund för konsumtion, som exempelvis social miljö eller att konsumenten vill göra ett val 

mer komplicerat/simpelt. Teorin bidrar även med kunskap kring vilken vikt erfarenhet och 

kommunikation kring produkten har, vilket kan vara av relevans i relation till hur 

respondenterna i denna studie konsumerar. 

 

2.3. Word of Mouth  

Enligt Kirby och Marsden (2006) är marknadsföringen i behov av ett paradigmskifte där den 

traditionella marknadsföringen inte längre fungerar lika bra. Människor stör sig i allt större 

utsträckning på reklam och försöker undvika den. Det diskuteras om att det behövs mer av 

marknadsföring som har tillstånd och mindre av den påträngande reklamen, mer 

relationsmarknadsföring där kunden ska vilja leta upp information istället för att den blir 

påtvingad (Kirby & Marsden 2006). Trusov, Bucklin och Pauwels (2009) visar på att 

forskning kommit fram till att reklam till och med kan ha en motsatt effekt. Människor blir 

alltså i vissa fall mindre villiga att köpa en produkt om de ser reklam om produkten. Mitt i 

allt detta menar dock Kirby och Marsden (2006) att word of mouth verkar vara ljuset i 

tunneln och lösningen på detta problem. Information om en produkt eller varumärke från en 

bekant väger betydligt mer än marknadsföring direkt från företaget, vilket även Howard och 

Sheth (1969) antyder i Buyer Behavior-teorin. Primära medlare av denna information, som 

vänner och familj, ger ett större förtroende än andra (Kirby & Marsden 2006). Därför menar 

Kirby och Marsden (2006) på att word of mouth kan komma att bli mer och mer väsentligt.  

 

Vad är då word of mouth, eller “WOM”, som det också kallas? Kirby och Marsden (2006, 

s.164) presenterar följande definition: 

 

“Oral, person-to-person communication between a receiver and a communicator whom the 

receiver perceives as non-commercial, concerning a brand, a product or a service.” 

 

Kirby och Marsden (2006) beskriver att WOM består av tre grundläggande delar. Den första 

delen handlar om att WOM är kommunikation mellan olika personer där 

kommunikationsmedlet är språket. Den andra delen innebär, utifrån marknadsföringens 

perspektiv, att kommunikationen som sker är kommersiell. Det här menas med att två eller 
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fler personer för ett samtal som handlar om varumärken, marknadsföring och reklam. Den 

sista grundläggande delen handlar om att trots att WOM-kommunikationen är kommersiell, 

är inte förmedlarna motiverade av kommersiella syften, eller uppfattas inte som 

kommersiella. Förmedlarna talar till exempel inte om en produkt för att de är anställda av 

företaget eller får något ut av att tala om den, utan detta sker av egen fri vilja (Kirby & 

Marsden 2006). 

 

Kirby och Marsden (2006) syftar på att WOM är ett naturligt förekommande fenomen i 

konusmentbeteende och kan vara, men behöver inte vara, inducerad av marknadsförarnas 

medvetna insatser. Dock kan WOM både vara en positiv väg för att bygga upp ett varumärke 

men också en negativ sådan. Samtal i det allmänna rummet kan vara mycket effektiva och 

sprida positiva tankar och associationer till ett varumärke eller produkt. Men som sagt kan det 

också få stora konsekvenser om denna information som sprids är negativ. Författarna 

förklarar att forskning visar på att negativ WOM kan vara mer potent än positiv WOM och 

kan snabbare förstöra ett varumärkes rykte än vad den kan bygga upp ett rykte (Kirby & 

Marsden 2006).  

2.3.1. Electronic Word of Mouth 

Ismagilova, Dwivedi, Slade och Williams (2017) förklarar att tillväxten av internet-

teknologier har lett till att allt fler konsumenter använder det som verktyg för 

informationssökning av företag och produkter. Förbättrandet av internet, populariteten av e-

handel och det ökade användandet av sociala medier har alla bidragit till framträdandet av 

Electronic Word of Mouth (eWOM). Författarna förklarar att trots att eWOM är mindre 

personlig än traditionell WOM, är den mer effektiv på grund av dess räckvidd och offentliga 

tillgänglighet.   

 

Ismagilova et al. (2007, s.18) definierar eWOM som:  

“eWOM is the dynamic and ongoing information exchange process between potential, actual, 

or former consumers regarding a product, service, brand, or company, which is available to 

a multitude of people and institutions via the Internet.”  

     

Med denna definition menar Ismagilova et al. (2017) att eWOM-kommunikation inte är en 

statisk process, utan ett dynamiskt och pågående utbyte av information, eftersom 
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meddelanden kan spridas online helt spontant. eWOM-kommunikation äger rum i olika 

miljöer. Till exempel kan konsumenterna lägga upp sina recensioner och åsikter om en 

produkt eller tjänst på bloggar, sociala nätverk, diskussionsforum, etc. Den anonyma och 

interaktiva miljön på internet tillåter konsumenter att ge och söka åsikter och erfarenheter om 

produkter och tjänster hos personer som de aldrig träffat förut. Som ett resultat påverkar 

eWOM konsumenternas varumärkesval och företagens försäljning av varor och tjänster 

(Ismagilova et al. 2017) .    

 

Både WOM och eWOM har en betydande roll vad gäller att förstå konsumenters motiv till 

konsumtion och vad som har påverkat dem i besluten. Dessa teorier kan hjälpa till att förklara 

varför konsumenter agerar som de gör. WOM och eWOM kan vara faktorer till konsumtion 

eller något som förstärker andra faktorer.  

   

2.4. Market Beliefs  

Hanson och Kysar (1999) antyder att konsumenter gärna simplifierar och skyndar på sin 

beslutsprocess. Detta görs med hjälp av market beliefs, vilket menas med att konsumenterna 

har diverse förutfattade meningar om marknaden och hur saker och ting förhåller sig på den 

(Hanson & Kysar 1999). Duncan (1990) menar på att market beliefs är mellanliggande 

övertygelser som förmedlar information om associeringen mellan oberoende 

marknadskoncept. De är även kopplingar mellan ett specifikt varumärke och specifika 

varumärkeskännetecken, samt produktegenskaper som exempelvis pris och kvalité. Dessa 

förutfattade meningar skapas genom tidigare erfarenheter (Duncan 1990). Duncan menar att 

market beliefs har en avgörande roll i hur konsumenter klarar av informationskomplexitet 

genom att de förlitar sig på de förutfattade meningarna. På grund av dessa 

erfarenhetsbaserade åsikter och fördomar simplifierar konsumenten beslutsprocessen 

(Duncan 1990).  

 

Ett exempel på market beliefs är den generella uppfattningen att större affärer har lägre priser 

än mindre affärer samt att större förpackningar är billigare per styck än mindre förpackningar 

(Hanson & Kysar 1999). Vidare menar Hanson och Kysar (1999) att företag och tillverkare 

som besitter denna kunskap om market beliefs kan dra nytta av detta genom att exempelvis 

höja priset på de stora förpackningarna. Konsumenterna kommer fortfarande tro att de är 
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billigare än de mindre förpackningarna, även om så inte är fallet. På detta sätt kan 

beslutsfattandet vid ett köp missledas, till tillverkarnas fördel (Hanson & Kysar 1999).  

 

Teorin visar på att konsumenter kan ha förutfattade meningar om produkter och varumärken, 

som inte alltid behöver stämma överens med verkligheten. Teorin bidrar med kännedom 

kring att konsumenternas motiv till konsumtion kan vara grundade på market beliefs. Market 

beliefs är indirekt kopplat till förtroende, då Duncan (1990) uttrycker att konsumenter förlitar 

sig på de förutfattade meningarna som finns om marknaden.  

 

2.5. Reasoning and Intuition  

Kahneman (2003) menar att en beslutsprocess kan ske på två sätt. Ena sättet är snabbt och 

automatiskt, grundat på fördomar, medan det andra är långsamt, övervägande och mer 

kontrollerat. De två begreppen Kahneman betonar en skillnad mellan är resonemang och 

intuition, där den förstnämnda syftar till ett långsamt beslutsfattande och det andra till ett 

snabbt beslutsfattande (Kahneman 2003).  

 

Kahneman (2003) har skapat en figur (se Figur 1) som visar två olika system över hur 

tankeprocessen fungerar långsamt respektive snabbt. Tankeprocessen kan ske enligt system 1,  

genom intuition, eller enligt system 2, genom reasoning (resonemang). De olika systemen 

innehåller olika egenskaper och kännetecken som skiljer dem åt (Kahneman 2003). 
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Figur 1. Process and Content in Two Cognitive Systems (Kahneman 2003, s. 698). 

 

System 1, intuition, menar på att tankeprocessen sker snabbt, automatiskt, känslomässigt och 

utan ansträning. Den snabba tankeprocessen bygger på egna tankar och uppfattningar och är 

kopplat till associationer. Då processen ofta grundar sig på vanor är den svår att kontrollera 

och ändra på, vilket resulterar i att inlärningsprocessen sker långsamt. Kahneman (2003) 

menar på att konsumenters informationssökning kring produkter normalt sett är ganska dålig 

och att det intuitiva beslutsfattandet tar överhanden, vilket många gånger leder till sämre 

beslut. Dock hävdar författaren att en del forskning visat det motsatta, att intuitivt tänkande 

också kan vara kraftfull och korrekt. Kompetenta beslutsfattare tar ofta bättre beslut när de 

litar på sina intuitioner än när de engagerar sig i detaljerade analyser.  

 

System 2, resonemang, är den långsamma tankeprocessen. Tankarna är ofta förankrade i 

regler och lagar. Samtidigt är tankarna kontrollerade, flexibla och neutrala. Tankarna sker 

inte automatiskt, som i system 1, utan det krävs ansträngning. Processen kan ske i nutid, dåtid 

samt framtid. Till skillnad från den snabba och intuitiva tankeprocessen, där besluten sker 

utan vidare reflektioner, kan konsumenten inom system 2 resonera både innan, under och 

efter ett köp. Språket kan även påverka och framkalla tankeprocessen (Kahneman 2003).  

 

Effekten som uppstår av två olika kognitiva processer som bearbetas samtidigt avgör 

huruvida en given mental process tillhör system 1 eller 2. Eftersom kapaciteten för mentala 

ansträngningar är begränsad tenderar ansträngda processer att störa varandra. Det vill säga, 
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händer det för mycket saker i huvudet kommer processerna att störa varandra och istället 

skapa förvirring. Detta är varför tankeprocesser som kräver mer kontroll, som i system 2, 

oftas sker utan parallella kognitiva processer. Allt fokus ligger på en enda tankeprocess. De 

processer som klarar av att flera saker händer på en och samma gång tillhör istället system 1. 

Enkla kognitiva processer varken orsakar eller störs av andra processer när de bearbetas 

samtidigt (Kahneman 2003). 

 

Enligt Kahneman (2003) är människor inte vana vid att tänka så intensivt och nöjer sig ofta 

med att lita på en rimlig värdering som snabbt kommer i tanke. Kahnemans teori om 

resonemang och intuition kommer hjälpa denna studie att ge insikt i vad det finns för 

anledningar till köp av produkter med hälsofrämjande syften. Det kommer bidra med 

kunskap om hur människor uppfattar kommunikation kring produkter, hur de använder den 

och om deras beslutande i en köpprocess sker antingen genom resonemang eller intuition.  

 

2.6. Social Influence 

Kenrick, Goldstein och Braver (2012) behandlar i sin bok Robert Cialdinis teori om social 

influence, det vill säga socialt inflytande. Kenrick et al. (2012) påstår att människor påverkar 

och formar varandras attityder och åsikter. Detta på grund av att människor är kopplade till 

varandra genom speciella länkar. Människor försöker övertala andra och är även mål för 

inflytande i både professionella samt personliga sammanhang. Däremot är de själva ofta inte 

medvetna om i vilken utsträckning deras handlingar kan ha en inverkan på samhället 

(Kendrick, Goldstein & Braver 2012). 

 

Det är just åsikter och handlingar från andra människor som har störst påverkan på en 

individs beteende, menar Kenrick et al. (2012). Människor använder ständigt andra 

människors handlingar och åsikter som ramar att utgå ifrån i det egna handlandet. På detta 

sätt skapas sociala normer, där de olika handlingarna jämförs med varandra och avgör 

huruvida beteendet är acceptabelt eller inte (Kenrick et al. 2012). 

2.6.1. Exponering  

 Kenrick et al. (2012) påstår även att ju mer familjärt någonting är för en person, desto större 

inflytande har det. Författarna menar att en bra influens-metod är exponering. Ju oftare en 
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människa ser ett objekt, desto mer kommer han/hon att se det som något familjärt och börja 

gilla det. Människor kan inte själva hålla koll på hur ofta de sett eller hört någonting, därför 

går de på huruvida något är bekant eller familjärt för dem. Detta leder dock till att de är 

osäkra på vart erfarenheten kommer ifrån och att perceptionerna kan vara felaktiga. De kan 

vara uppbyggda på falska rykten, myter eller missledande marknadsföring (Kenrick et al. 

2012).   

2.6.2. Auktoritet  

På grund av att dagens samhälle är fullt med olika stimulus från alla olika håll, tenderar 

människor att låta sig influeras av auktoritära personer eller majoriteten (Kenrick et al. 2012). 

Vidare menar Kenrick et al. (2012) att en expert anses av de flesta människor vara “korrekt” 

och att en produkt som majoriteten köper antas vara bra. Detta gör dem på grund av 

människans knappa resurser gällande tid och mentalitet. De hinner inte själva alltid ta reda på 

all information om en produkt eller tjänst och väljer då att tro på andra människor. Just 

gällande en person med auktoritet anses denne ha omfattande kunskap, expertis och/eller vara 

ärlig. De anses vara en trovärdig källa (Kenrick et al. 2012).  

2.6.3. Association med framgångsrika personer  

Kenrick et al. (2012) förklarar vidare att människor ofta blir socialt influerade av olika typer 

av kändisar och vill associeras med personer som idrottare, skådespelare, sångare, artister, 

osv. Dessa individer vill att andra ska veta att de kommer från samma hemstad, gick på 

samma skola, fyller år samma dag, etc. som den kända personen. Författarna beskriver att det 

finns experimentella bevis och allmänna observationer som leder till samma slutsats - 

människor gillar att framhäva sina liknelser med vinnare. Därför köper personer exempelvis 

tröjor med sitt favoritlags emblem eller sin favoritartists namn (Kenrick et al. 2012).  

 

Kenrick et al. (2012) argumenterar att den association människor ser mellan dem själva och 

framgångsrika individer är en typ av enad relation. Dock beror denna enade relation endast på 

ett delat karaktärsdrag och inte på framgången. Personer som känner denna enade relation 

försöker göra den existerande associationen så synlig som möjligt. Författarna frågar sig vad 

detta beror på och konstaterar att det beror på att människor försöker att förhöja sitt eget 

förtroende i andra personers ögon. I en studie om collegefotboll på ett universitet i USA som 

författarna tar upp beskrivs det att de yngre eleverna bar universitets-relaterade kläder för att 
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stödja sitt collegelag när de vunnit för att få andra elever att tycka bättre om dem. Kenrick et 

al. (2012) beskriver detta beteende som en intryckshantering-teknik.  

 

Teorin om social influence bidrar till förståelse kring hur konsumenterna har blivit påverkade 

i valet av olika varumärken. De olika aspekterna om inflytande från omgivningen och från 

olika “auktoritära” personer ger en större inblick i vilka faktorer som bidrar till valet av ett 

speciellt varumärke.  
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3. Metod 

Undersökningen skedde ur ett konsumentperspektiv, där populationen bestod av Södertörns 

högskolas studenter. Det undersöktes vilka anledningar det finns till valet av ett specifikt 

varumärke bland funktionsdrycker och vad som påverkar ett populärt varumärkes framgång.  

 

3.1. Kvalitativ forskningsmetod 

Denna undersökning skedde med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod med semi-

strukturerade intervjuer. Anledningen till valet av just denna forskningsmetod var att den 

utmärker sig genom fokus på ord vid insamling av data vilket gör det möjligt att tyda  

mönster inom tankar och handlingar (Bryman & Bell 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) 

lägger den kvalitativa forskningsstudien tyngd på att få en förståelse av den sociala 

verkligheten och hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Metoden har 

dessutom en ontologisk ståndpunkt där de sociala egenskaperna ses som socialt konstruerade 

av ett samspel mellan individer. På så sätt skapas en tydligare överblick hur människor 

verkligen tänker och beter sig (ibid).  

 

3.2. Semi-strukturerad intervju 

För att få ut så mycket som möjligt av svaren användes en semi-strukturerad metod, där 

respondenten ofta fick följdfrågor. Varje intervju hade en intervjuguide med liknande 

grundfrågor, men upplägget och ordningen på frågorna anpassades i varje enskild intervju. 

Med grundfrågor som riktlinje och följdfrågor tilläts respondenten att resonera fritt kring 

forskningsämnet och fler aspekter kring ämnet togs upp, som inte varit påtänkta innan. 

Följdfrågorna hjälpte att styra in respondenten på forskningsämnet. Bryman & Bell (2013) 

menar att denna struktur leder till att intervjun sker ur respondentens perspektiv. Om det 

upptäcks att någon information saknas går det dessutom i en semi-strukturerad intervju att 

lägga till frågor både under och efter intervjun (Bryman & Bell 2013). Personliga intervjuer 

bidrar även till att reaktioner och kroppsspråk kan iakttas, vilka kan ge en annan innebörd till 

respondentens svar. För att ha möjlighet att kunna lyssna på intervjuerna upprepade gånger 

spelades de in. Detta bidrar till att inga detaljer glöms bort (ibid). Intervjuerna genomfördes 

personligt, det vill säga ansikte mot ansikte, för att på så sätt generera en högre svarsfrekvens 



 

17 
 

än om de ägt rum i något annat typ av forum, som exempelvis en online-enkät (Denscombe 

2009). Intervjuerna varierade i längd, men var alla omkring 15 minuter långa.  

 

3.3. Urval 

Populationen för denna studie var Södertörns högskolas studenter, vilket motsvarar 11 481 

studenter (Södertörns högskola). Södertörns högskola valdes på grund av att detta var en 

bekant miljö för forskarna till studien och av anledningen att platsen också var lättillgänglig. 

Dessutom hade forskarna en kännedom om att en stor del av studenterna på högskolan 

konsumerade funktionsdryck. Urvalet är av ett icke-sannolikhetsurval, där ett 

bekvämlighetsurval använts. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär ett bekvämlighetsurval 

att varje enhet i populationen inte har samma chans till att delta i undersökningen. Varje 

enhet i populationen hade inte lika stor chans att delta i studien då intervjuerna ägde rum 2-4 

maj 2018, mellan 10:00-17:00. Endast de som befann sig på campus just den tidpunkten hade 

chans att delta. Dock är inte det väsentliga vid en kvalitativ forskningsmetod att ha ett stort 

antal respondenter. Det viktiga är att få uttömmande svar av studieobjekten så att en mättnad 

uppnås i svaren gällande forskningsämnet (ibid). 15 studenter på campus som vistades med 

en funktionsdryck valdes till undersökningen, då dessa antogs ha erfarenhet gällande ämnet. 

Kravet om att konsumera funktionsdryck resulterade även i att urvalet begränsades 

ytterligare. Alla respondenter är anonyma. 

 

3.4. Intervjuguide  

Som tidigare nämnt var intervjuerna semi-strukturerade, vilket menas med att det fanns 

grundfrågor som varje intervju utgick från, där respondenterna fick följdfrågor. Följdfrågorna 

var vinklade olika beroende på respondentens svar. Frågorna utformades utifrån den 

teoretiska referensramen, med avsikten att ta reda på vilka de främsta anledningarna var i 

valet av varumärke bland funktionsdrycker hos studenter på Södertörns högskola och vad 

som påverkar ett populärt varumärkes framgång. Av relevans för studien togs det reda på till 

vilken grad respondenten var fysiskt aktiv och hur mån denne var om sin kost. Detta för att 

eventuellt kunna se mönster i köpbeteendet. Undersökningen var dessutom ämnad att ta reda 

på hur respondenterna förknippade funktionsdryckerna med hälsa och om de kunde 

identifiera sig med varumärkena. Det undersöktes även hur respondenten kommit i kontakt 
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med varumärket och ifall det konsumeras i dennes umgängeskrets. Dessa frågor gav en 

djupare inblick i hur respondenterna reflekterade över sina val av funktionsdrycker och vilka 

de bidragande faktorerna var till konsumtion av ett specifikt varumärke. 

 

3.5. Pilotstudie 

Innan genomförandet av alla intervjuer gjordes en pilotstudie för att testa de valda 

intervjufrågorna. Samma sorts urval som till de verkliga intervjuerna skedde även här. Målet 

var att undersöka om de valda intervjufrågorna hade en bra struktur, uppfattades på rätt sätt, 

gav svar på det som undersöks samt var tillräckligt uttömmande. Det pilotstudien visade var 

att antalet frågor som hade tagits fram till en början var för många, intervjun blev för 

utdragen och gav inte ett naturligt flytande samtal. Som åtgärd togs det fram ett antal 

övergripande grundfrågor och därefter ställdes det flera följdfrågor om respondenternas svar 

inte var tillräckligt uttömmande. Detta bidrog till att intervjun inte blev lika styrd och att 

respondenterna kunde tala mer fritt om ämnet.  
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4. Empiri  

I följande avsnitt kommer empirin från intervjuerna att presenteras samt analyseras. Det 

utfördes 15 intervjuer med både män och kvinnor, i åldrarna 21-28 år. Respondenterna är 

anonyma. Följande tabell (Tabell 1) ger en överblick av respondenterna.  

 

 Ålder Kön Fysisk aktiv Mån om 

livsmedelskonsumtion 

Funktions-

dryck 

Anledning till 

första konsumtion 

Respondent 1 26 Kvinna 4 ggr/v Ja, till viss del NOCCO,  

1 st/v 

Influencers, 

reklam, vän 

Respondent 2 28 Man 4 ggr/v Ja Celsius,  

3 st/v 

Intresserad, 

reklam, 

träningsanpassad 

Respondent 3 21 Kvinna 1 ggr/v Nej NOCCO & 

Celsius,  

1 st/v 

Vän 

Respondent 4 21 Man 5 ggr/v Oftast NOCCO, 

5 st/v 

Nocco sponsrade 

ett lag inom online-

spel 

Respondent 5 22 Man 4 ggr/v Ja, hyfsat NOCCO,  

3 st/v 

Läskande, koffein, 

vän 

Respondent 6 22 Man 2 ggr/v Ja NOCCO, 

5 st/v 

Koffein, sockerfri, 

vitaminer 

Respondent 7 24 Man 5-6 ggr/v Ja Amino Pro 

& 

NOCCO, 

1 st/v 

Vän, 

marknadsföring 

Respondent 8 21 Man 5 ggr/v Ja NOCCO,  

1 st/mån 

Vän 

Respondent 9 22 Kvinna 5 ggr/v Till viss del NOCCO, Vän 
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1 st/mån 

Respondent 10 21 Kvinna 6 ggr/v Ja, mycket NOCCO & 

Celsius, 

2 st/mån 

Koffein, 

träningsanpassad, 

influencers 

Respondent 11 28 Man 4 ggr/v Ja, i perioder NOCCO & 

Celsius,  

1 st/mån 

Träningsanpassad 

Respondent 12 24 Kvinna 3 ggr/v Ja NOCCO & 

Celsius, 

1 st/v 

Vänner 

Respondent 13 23 Man 3 ggr/v Ja NOCCO, 

1.5 st/dag 

Substitut till läsk 

Respondent 14 23 Man 6 ggr/v Ja NOCCO, 

Celsius & 

Clean, 

1-2 st/v 

BCAA-tillskott 

Respondent 15 22 Man 6 ggr/v Ja NOCCO, 

1 st/dag 

Träningsanpassad 

Tabell 1. Tabell över respondenterna.  

 

 

För att sammanfatta tabellen, var det 5 kvinnor och 10 män som ingick i studien. De flesta 

konsumerade NOCCO, men det förekom även andra funktionsdrycker som Celsius, Clean 

och Amino Pro. Konsumtionen av dessa produkter varierade mellan respondenterna med allt 

ifrån 1.5 dryck per dag till 1 dryck per månad. Övervägande del av respondenterna var mån 

om sin livsmedelskonsumtion och hävdare att de tänker på vad de förtär i livsmedelsväg. 

Graden av fysisk aktivitet varierade från 1 gång i veckan upp till 6 gånger i veckan.  
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4.1. Grund till konsumtion 

Intervjuerna inleddes med att ta reda på vilka funktionsdrycker respondenterna konsumerade 

och anledningarna till det. Som tidigare nämnt var NOCCO den dryck som konsumerades i 

störst utsträckning, följt av Celsius, Clean och Amino Pro. NOCCO ansågs av i princip alla 

respondenter vara av bättre kvalité, smakade bättre, innehöll inte lika mycket koffein som 

Celsius (vilket oftast var bra). Ytterligare argument var att de var mer lättillgängliga, billiga 

och att fler i deras omgivning drack NOCCO.   

 

Den mest förekommande anledningen till konsumtion var att respondenterna tyckte att 

dryckerna smakade bra. Ännu en betydande anledning till konsumtionen var att 

respondenterna ville ha koffein, både i samband med träning och när de exempelvis befann 

sig i skolan eller på jobbet. I dessa sammanhang ansåg många av respondenterna att koffeinet 

var prestationshöjande. Att samtliga funktionsdrycker är sockerfria är en av de största 

anledningarna till att dessa drycker väljs över annan läsk då de anses ”nyttigare än läsken”. 

En av respondenterna nämner att han konsumerar NOCCO för att lindra sötsuget, då drycken 

fortfarande smakar sött och läskande trots att den är sockerfri. Aminosyrorna (BCAA) och 

vitaminerna som berikar en del av dryckerna ser många av respondenterna som ett plus. 

Minoriteten av respondenterna anser att just dessa ingredienser är de avgörande för 

konsumtionen och anser koffeinet snarare som något negativt. Två av respondenterna 

konsumerade funktionsdryck endast för att “alla andra gör det”. De hade själva inte 

reflekterat över dryckens innehåll, mer än att den innehöll koffein. De drack den på grund av 

att de förlitade sig på personerna i deras omgivning som sa att det var en bra dryck. En av 

respondenterna tyckte att namnet “No Carbs Company” (NOCCO) gav ett intryck av att 

produkten var hälsosam och nyttig. 

 

En av respondenterna förklarar att det har varit en stor “hype” kring produkten (NOCCO) och 

tror att det också är en bidragande faktor till varför han dricker det. Respondenten förklarar 

att han förmodligen också gått på “vitamingrejen”. Han förklarade det med “det känns som 

man gör nytta när man dricker NOCCO för att den innehåller vitaminer”. Dock ställer han 

sig tveksam till om produkten är så nyttig som den påstås att vara, vilket flertalet av 

respondenterna även tagit upp. En annan respondent menar att just NOCCO innehåller både 

“bra och dåliga saker”, varav mängden koffein var det som syftas på att vara dåligt. En 

tredjedel av respondenterna har själva upplevt besvär med hälsan i form av hjärtklappning, 
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sömnsvårigheter och/eller skakig i kroppen. Respondenterna har inte kunnat säga med 

säkerhet att det beror på funktionsdryckerna, men ser starka samband som tyder på det. 

 

I intervjuerna frågades även respondenterna varför de inte valde kaffe, om koffeinet var 

huvudsyftet med konsumtionen. Många menade att funktionsdryckerna var mer läskande, 

lättdruckna och svalkande. Ungefär hälften av respondenterna ansåg att koffeinmängden i en 

kaffe var för lite. Fåtalet tyckte överhuvudtaget inte om kaffe. För några av respondenterna 

var kombinationen av koffein och aminosyror det avgörande. Att kaffe endast är ett alternativ 

på morgonen var det några respondenter som sa, vilket gjorde att de hellre föredrog koffein i 

form av funktionsdryck senare under dagen. Även den koffeinberikade drycken Red Bull 

jämfördes, men ansågs av respondenterna som “onyttigare”, “mindre träningsanpassad” 

och/eller “mindre god”. Till de respondenter som valde funktionsdryck på grund av 

aminosyrorna ställdes frågan varför de inte konsumerade BCAA-pulver istället, var på ett 

svar löd “BCAA-pulver är inte lika lätt att få tag på, en NOCCO kan du få tag på på resande 

fot. Samma om jag spontant ska till gymmet och inte hinner hem, då finns alltid NOCCO”. 

 

Några av respondenterna förklarar att de börjat konsumera en viss funktionsdryck på grund 

av olika inspirationskällor. Exempelvis nämner vissa respondenter NOCCOs grundare Linus 

Carlén som en person de ser upp till och som influerat dem till att konsumera drycken. Linus 

Carlén är en fitnessprofil som spenderar många timmar på gymmet. En av respondenterna 

menade att sambandet mellan NOCCO och gymkulturen är en anledning till varför han 

dricker det. Han menade på att det var “coolt” att konsumera NOCCO på gymmet och därför 

drack han det hellre än läsk.  

 

Konsumtionen av funktionsdryck varierade kraftigt mellan respondenterna. Många av 

respondenterna konsumerade åtminstone en burk i veckan. En av respondenterna har dragit 

ned på konsumtionen ordentligt från att ha konsumerat tre i veckan till en burk i månaden. 

Detta berodde främst på en ekonomisk faktor. Då koffeinet var syftet med konsumtionen har 

respondenten i stor utsträckning bytt ut funktionsdryck mot kaffe. Ytterligare en respondent 

påstod sig ha dragit ner på konsumtionen då hon upplevt bröstsmärtor. En tredje respondent 

hävdar att han minskat intaget av funktionsdryck i utbyte mot BCAA-pulver, då hans främsta 

syfte med konsumtionen var just aminosyrorna (BCAA).  
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4.2. Respondenternas första uppfattning av produkten 

Alla respondenter har konsumerat funktionsdryck i minst ett och ett halvt års tid. Hur de har 

fått höra om varumärket för första gången varierar en del, men det mest förekommande är att 

respondenterna blivit tipsade om drycken av en vän. Utöver det finns det dem som hört talas 

om varumärket första gången via företagets egna marknadsföring eller via influencers på 

sociala medier. Ett av intervjuobjekten blev nyfiken på just NOCCO då han spelade mycket 

online-datorspel. Han följde ett Counter Strike-lag som var sponsrade av NOCCO och lagets 

logga fanns tryckt på en av NOCCOs burkar. Ett annat intervjuobjekt menar på att NOCCO 

exponeras mycket i träningssammanhang, vilket bidragit till ett ökat intresse samt att hon trott 

att produkten varit bra. Även Celsius har fått denna status hos en respondent; “Celsius 

marknadsförde den som att det var bra för en och hjälpte dig prestera vid träning”. Många 

av respondenterna medger att de började konsumera funktionsdryck i samband med träning. 

En respondenten hade förhoppningarna att dryckens höga koffeinhalt skulle bidra till en 

bättre prestation på gymmet.   

 

De övervägande förväntningarna på funktionsdrycken, oavsett om det varit NOCCO, Celsius, 

Amino Pro eller Clean, har varit att de ska vara energigivande. Detta på grund av att vid 

första konsumtion har de varit väl medvetna om koffeinhalten i dryckerna och vissa medger 

även att just detta är varför de valt att konsumera dem från första början. Andra menar på att 

förväntningarna på drycken var att den skulle vara god, vilket ofta, men inte alltid, har stämt 

bra. Ett intervjuobjekt menar på att han blev överraskad av den goda smaken “med tanke på 

att den var sockerfri och innehöll inga kolhydrater”. Att dryckerna skulle smaka som läsk, 

men vara “bättre” eller “nyttigare” var ett ofta förekommande antagande.  

 

En respondent menade att han blivit tipsad om att dricka NOCCO då den innehåller vitaminer 

som är bra för kroppen. Dock var han skeptisk till en början, att dessa vitaminer verkligen 

skulle ha någon inverkan. Han trodde inte att drycken skulle ge effekt “som att den skulle 

vara bra vid träning”. Övervägande del av intervjuobjekten medger att de vid första 

konsumtion inte varit medvetna i större utsträckning om innehållet i drycken. En del 

berättade att de förlitar sig på vad vänner och samhället säger. De har hört att dryckerna 

innehåller bra saker, som vitaminer och aminosyror. I en del fall har just aminosyror varit 

okänt för personen, men de har “hört att det är bra”. I andra fall har respondenten varit fullt 
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medveten om innehållet och just därför valt att konsumera drycken, då han eller hon själv 

menat att ingredienserna är bra för ens kropp.  

 

I dagsläget är de flesta av intervjuobjekten medvetna om vad funktionsdrycken de 

konsumerar verkligen innehåller. Från att ha varit medveten om att den innehåller koffein, till 

att de flesta även är väl införstådda med vad “BCAA” är och varför vitaminer är bra. Cirka en 

fjärdedel av respondenterna är skeptiska till framförallt sötningsmedlet i dryckerna, var av en 

av dem tänker att sötningsmedlet på något sätt motverkar allt som sägs vara bra i drycken, 

exempelvis vitaminerna. En annan respondent hävdar att  “det egentligen kan vara vilka 

dåliga ämnen som helst i den (funktionsdrycken) och att det är precis en sådan “torsk” som 

mig som företaget vill ha som kund. Men den måste ju vara bra på något sätt ändå, eftersom 

att så många konsumerar den”.  

 

Övervägande del av intervjuobjekten använde funktionsdryck som en belöning när de gjort 

någonting bra eller som motivation för att göra någonting bra. Främst användes det som 

belöning i samband med studier eller motivation till tentor. En av respondenterna använde 

NOCCO som belöning främst under “deff”, det vill säga träningsperioder där han både tränar 

hårdare och har en striktare diet. Han äter inte någon form av socker då och därför blir denna 

läsk-liknande dryck en belöning vid måltider på helger. 

  

4.3. Influenser från umgängeskrets 

Även i respondenternas umgängeskrets och omgivning var det i störst utsträckning NOCCO 

som konsumerades. I ett fåtal av intervjuerna uppgavs det att Celsius eller någon annan 

funktionsdryck konsumerades i lika stor utsträckning i umgängeskretsen. Ett av 

intervjuobjekten beskrev det som att “alla i min umgängeskrets konsumerar 

funktionsdrycker”. Hon menade att funktionsdrycker och då framförallt NOCCO ses som ett 

“livselixir”. Vidare förklarade en annan respondent att NOCCO är den funktionsdryck som 

syns mest, både i hans omgivning och på sociala medier. Med en av respondenterna gjordes 

det en jämförelse mellan NOCCO och Celsius, som även den innehåller både koffein och 

aminosyror, vilket var det han ville ha ut av dryckerna. Respondenten ansåg att han hade valt 

NOCCO i första hand, fastän både aminosyrorna och koffeinmängden är högre i Celsius. 
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Detta trodde han berodde på att fler i hans omgivning konsumerar NOCCO än Celsius, samt 

att både tillgänglighet och priset är bättre på NOCCO. 

 

När frågan ställdes till respondenterna om de trodde att ens umgängeskrets influerat dem till 

att börja konsumera funktionsdrycker svarade övervägande del ja. En av respondenterna 

menade att han fått ett visst förtroende till varumärket NOCCO och dess produkter och att 

detta förtroende snarare kommer via umgänget och personer i samhället som konsumerar 

drycken, snarare än från företaget. När så många människor runt omkring konsumerar en och 

samma dryck skapas en viss tillit till produkten förklarade han. Ett annat intervjuobjekt 

konstaterade att han blivit influerad av sina vänner i skolan där de flesta konsumerar 

funktionsdrycker. Därför förknippade han funktionsdrycker mycket med studenter. Några få 

av respondenterna uppgav att de inte blivit influerade av sin umgängeskrets. De menade 

istället att det är de som har bidragit till att influera sina vänner. En respondent förklarade att 

han istället fått bevittna de negativa sidorna av funktionsdrycker genom sin umgängeskrets. 

Några av respondentens vänner har blivit beroende av koffeinet som finns i dryckerna och 

detta har lett till sömnproblem hos vissa av dem.  

 

Respondenterna fick frågan om vad för status funktionsdryckerna hade i deras umgängeskrets 

och om det pratades bra eller dåligt om dem, varpå i stort sett alla svarade att dryckerna har 

hög status och att det i störst utsträckning pratas bra om produkterna. Några av 

intervjuobjekten förklarade att deras vänner intresserar sig mycket för nya smaker som släpps 

på marknaden och överlag pratar mycket om dryckerna. En respondent förklarade att hans 

umgängeskrets hävdar att funktionsdryckerna har revolutionerat hela branschen, att 

varumärkena har tagit fram en ny typ av produkt och nischat sig på ett mycket framgångsrikt 

sätt. Dessutom har de säsongsanpassade smaker. Ett av intervjuobjekten berättade att 

dryckernas status är mycket hög eftersom att de förknippas med träning och hälsa. Därför 

kändes det bra att dricka den då många “fitness-personer” också gör det, menade han.  

 

Inom en av respondenternas umgängeskrets talas det ständigt positivt om NOCCO. Han 

förklarade att det är dem folk dricker nu för tiden och att på jobbet är det övervägande 

NOCCO och Red Bull som konsumeras. Han har aldrig hört något dåligt om NOCCO och 

hävdar att de flesta accepterat att innehållet i drycken är lite “hokus pokus”, att de flesta inte 

tror på att vitaminerna ger något speciellt. Han förklarade också att företaget inte pushar så 

mycket med reklam om träningspåståenden, att det hade varit skillnad om det stått konkreta 
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påståenden på burken eller i reklamen. Han anser att företagets största målgrupp är ungdomar 

eftersom de inte reflekterar så mycket över innehållet i drycken, så länge den är god. De 

vuxna är mer ifrågasättande än vad ungdomarna är. 

 

Av alla respondenter var det ungefär hälften som uppgav att de helt och hållet litar på 

informationen gällande produkterna som de får via sin umgängeskrets. Andra menade att de 

inte aktivt söker upp information om produkten utan istället lyssnar på vad deras vänner 

tycker och tänker. De övriga respondenterna påstod att de är mer källkritiska och ibland 

ifrågasätter vad deras vänner säger, bland annat de som anser att dryckerna är hälsosamma. 

Några av dessa respondenter vill istället ta reda på information själva för att sedan skapa sig 

egna erfarenheter kring produkterna. En person uppgav exempelvis att han tittat på olika 

Youtube-videor om att produkten ska vara bra.  

 

4.4. Marknadsföring 

Den största delen av marknadsföringen som respondenterna stött på skedde via sociala 

medier, där influencers ofta postat bilder med varumärket, inte sällan i samband med träning. 

Till sociala medier hör bland annat Instagram, Facebook och Snapchat. Övriga ställen det 

synts mycket marknadsföring är på bussar, tågstationer, gym, träningsevent och i matbutiker. 

Matbutikerna har ofta erbjudanden på produkterna eller smakprover. På de nämnda 

träningseventen ställer företagen ofta upp tält där träningsprofiler och influencers gör reklam 

om varumärket. Även där erbjuds smakprover, specialerbjudanden och tävlingar. Ett av 

intervjuobjekten förknippar varumärket NOCCO starkt med hockey. Många unga 

hockeyspelare är i dagsläget sponsrade av NOCCO. Respondenten menade på att det är dessa 

unga spelare som hjälper till att sprida varumärket och har gjort, tillsammans med andra 

influencers, att varumärket blivit så stort som det är idag. Utöver sport som hockey och 

styrketräning fanns det de respondenter som förknippade funktionsdryck med jobb och skola, 

där det konsumerades mycket.  

 

Respondenterna blev frågade om hur denna marknadsföring har påverkat dem i deras 

konsumtion. En av respondenterna menade att kommunikationen har påverkat honom “på 

gott och ont”. Det är bra att få reda på vart produkten går att få tag på, men respondenten 

anser att företagen många gånger känns desperata. Ett intervjuobjekt menade att det är 
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marknadsföringen och “[...] smågrejerna som påverkar en. De man inte tänker på”. Det är 

viktigt med kontinuerlig reklam och att företaget uppdaterar sig hela tiden med nya produkter 

och nya smaker. Samtliga respondenter menade att marknadsföringen har påverkat dem i 

konsumtionen. “Influencers och övrig marknadsföring är sådant som gör att varumärket hela 

tiden växer”, yttrar sig ännu ett intervjuobjekt.   

 

Det var få av respondenterna som hade ytterligare erfarenheter av varumärkena, utöver 

funktionsdrycken. Däremot förklarade en respondent att “varumärket är mycket mer än bara 

drycken. De tillverkar accessoarer, glass, sponsrar e-sport och är förknippade med fitness-

varumärkena Tyngre och Barebells”. Ytterligare två av respondenterna nämnde att NOCCO 

förknippas med varumärket “Tyngre”, som lanserar träningstillbehör och träningskläder. 

NOCCO är även känt av två respondenter att arrangera olika “training days” och “meet-ups”.  

 

4.5. Förtroende till varumärket 

“Förtroende till produkten är allt som spelar roll”, “Det finns ett förtroende till produkten, 

annars skulle man inte druckit den”, “Varumärket känns legitimt eftersom att det är många 

stora profiler som är sponsrade av NOCCO och om de får sponsra tävlingar och föreningar 

tror man att det är på riktigt“, är några yttringar respondenterna gjorde kring huruvida de 

känner ett förtroende för varumärket. Det var flera respondenter som medgav att varumärket 

NOCCO känns legitimt, främst på grund av deras stora expansion. Att drycken inte visat 

några skadliga effekter på en del av respondenterna gör att de inte ser någon anledning till att 

tvivla på produkten. En respondent menade dock att förtroendet han känner till företaget inte 

är självklart. “Om det hade publicerats en artikel som visat på att dryckerna är skadliga 

skulle jag tro mer på artikeln än på vad företaget säger. Hälsan är väldigt viktigt och 

ingenting som ska tas för givet, därför skulle jag ställa mig kritisk och söka mer information 

om det fanns något som visade på att produkten skulle vara dålig för en“, menade 

respondenten.  

 

Fler än hälften av intervjuobjekten menade på att det inte finns ett förtroende för själva 

företaget, utan i så fall för influencers, vänner, samhället och egna erfarenheter av produkten. 

En respondent sa “ När så många människor runt omkring konsumerar en och samma dryck 

skapas en viss tillit till produkten. Förtroendet kommer även från Linus Carlén, som visuellt 
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sett är väldigt framgångsrik inom sin träning och om Linus kan dricka drycken bör det inte 

vara så farligt. Det byggs en tillit”. Flera respondenter menade att företagen endast vill sälja 

och därför marknadsför och yttrar sig endast om det som är bra med drycken, “de kommer 

aldrig att avslöja företagshemligheter”. På grund av skepsisen som finns till produkten, samt 

att den är ny på marknaden, har en del respondenter svårt att lita på företaget. Trots detta 

menar de att det finns ett “ogrundat” förtroende till produkten.  

 

“Det är tack vare alla influencers som drycken fått det rykte och status som den har idag, där 

den fått en bild av att vara bra, nyttig och hälsosam”, hävdade en respondent. Resterande av 

respondenterna menade även de att det är främst genom influencers, i form av hockeyspelare 

och fitnessprofiler, som varumärken bygger upp sin image och skapar ett förtroende till 

produkten. En av respondenterna visade med följande exempel på hur det byggs upp tillit till 

en produkt med hjälp av influencers: “Jag följer många sportfiskare och när jag ser att de 

fiskar ofta med ett drag, även på tävlingar, så kommer jag också att vilja ha det draget. Även 

om det inte visat på att fånga fisk, så använder ändå proffsfiskare det vilket tyder på att de 

tror på det draget, därför tror även jag på att det kan hjälpa mig vid fisket”.  Detta menade 

respondenten även gäller funktionsdrycker och framgångsrika atleter.  

 

Det var endast tre respondenter som kunde identifiera sig med varumärket och då endast “till 

viss del”. En av respondenterna förknippade varumärket NOCCO med träning och hälsa, 

vilket hon även förknippar sin personlighet med. Respondenten menade att NOCCOs 

målgrupp är “träningsmänniskor” och därför identifierar hon sig gärna med varumärket. 

Vidare menade hon att Linus Carlén som grundat NOCCO är en person med stort inflytande. 

Det var även fler respondenter som förklarade att Linus Carlén är en person de ser upp till, 

främst som den träningsprofil han är.  
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5. Analys 

I följande avsnitt kommer empirin att analyseras utefter den teoretiska referensramen som 

presenterats tidigare i studien. Varje teori kommer behandlas var för sig med separata 

rubriker.  

 

5.1. Förtroende kopplat till konsumtion 

Studien kan kopplas till teorin The Commitment-Trust på många punkter när det gäller 

respondenternas förtroende för företaget, produkten och den sociala omgivningen. Till att 

börja med var det övervägande delen av intervjuobjekten som inte reflekterade över 

innehållet i drycken innan konsumtion. Anledningen till detta var för det mesta att 

respondenten förlitade sig på åsikter från vänner och influencers. Synen av varumärkets 

expansion och att så många drack den bidrog till att respondenterna kände att varumärket 

hade en viss kavlité och var bra. Enligt Morgan och Hunt (1994) kan förtroendet för en 

produkt komma från delade värderingar, vilket tycks stämma i detta fall. När respondenterna 

såg att vänner och övriga i samhället konsumerade en dryck så gav det bilden av att drycken 

var accepterad. Morgan och Hunt (1994) menar vidare att delade värderingar även är en 

gemensam tro på vad som är rätt eller fel samt passande eller opassande. Relaterat till denna 

studie uppfattas det att det finns “rätt” och “fel” tillfällen att dricka exempelvis NOCCO. Då 

koffeinet ofta var huvudsyftet med konsumtionen för många respondenter, menade många 

ändå att de skulle välja kaffe framför en NOCCO främst på morgonen. Detta för att NOCCO 

är mer lik en läsk, med sin svalkande och läskande effekt. Det fanns delade värderingar om 

att NOCCO är opassande att dricka på morgonen. På grund av funktionsdryckens höga 

koffeinhalt ansåg nästintill alla respondenter att den även var opassande att dricka på kvällen.  

 

En av respondenterna menade att det ansågs vara “coolt” att dricka NOCCO på gymmet, 

samtidigt som en annan respondent menade att ”tränar du styrketräning ska du dricka 

NOCCO”. Även då alla respondenter förknippade NOCCO med gym, kan det med viss 

säkerhet antas att det har bildats en gemensam tro (Morgan & Hunt 1994) om vilken kontext 

det är “rätt” och “passande” att konsumera NOCCO; det vill säga, inom träningskontexten 

där kost och hälsa står i fokus. Det verkade finnas en gemensam tro om att funktionsdryck är 
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bättre än läsk då de inte innehåller socker och därför bör funktionsdryck konsumeras hellre än 

läsk.  

 

Cirka en fjärdedel av respondenterna menade att Linus Carlén, NOCCOs grundare, var någon 

de såg upp till. Morgan och Hunt (1994) menar att en människas beteende kan vara ett 

resultat av att de vill bli associerade med en viss person eller viss grupp. En av 

respondenterna menade direkt att han konsumerade NOCCO på grund av att han har Linus 

Carlén som förebild och att han är framgångsrik inom sin träning. En av respondenterna 

menade att NOCCO ofta associeras med träning och hälsa, vilket även hon själv ville 

associeras med och därför konsumerade hon bland annat denna dryck. Troligtvis för att 

tillhöra gruppen av “träningspersoner”.  

 

Att drycken förknippades med andra väletablerade varumärken som “Tyngre” och 

“Barebells” har ökat förtroendet hos en del respondenter. De båda varumärkena ansågs vara 

kända och brukades av många stora fitnessprofiler, vilket gjort att respondenterna fått 

uppfattningen om att varumärke är legitimt. Det var även välkänt bland respondenterna att 

vitaminer är bra för kroppen. Då alla de nämnda funktionsdrycker innehöll vitaminer ledde de 

till att varumärket fått en bild av att vara hälsosamma. Intervjuerna visade att förtroendet till 

varumärket hade ökat på grund av att det rådde en gemensam tro (Morgan & Hunt 1994) i 

samhället om att produkterna var nyttiga och bra för en.  

 

Morgan och Hunt (1994) menar även att människors beteenden påverkas när de ser på 

produkten som en belöning. I detta fall menas det med att respondenternas konsumtion av 

NOCCO eller annan funktionsdryck skulle påverka deras beteenden, om de konsumerade 

drycken som belöning. Det visade sig av intervjuerna att övervägande del av respondenterna 

använde funktionsdryck som belöning när de gjort någonting bra eller som motivation för att 

göra någonting bra. Den mest förekommande kontexten där den användes som motivation var 

vid studier. Vissa respondenter konsumerade funktionsdryck för att hålla energin uppe medan 

de studerade eller skrev en tenta. En del respondenter använde funktionsdryck som belöning 

efter ett bra träningspass. Det tydligaste exemplet där en respondents beteende påverkas av 

funktionsdrycken som belöningssystem är när ett intervjuobjekt berättar om sin diet. Under 

denna diet äter han inget socker och bara “bra mat”, i välstrukturerade portioner. För att orka 

hålla upp en så strikt diet har han NOCCOn att se fram emot på helgen, då han kan unna sig 

en till maten. På så sätt går dieten bättre, när han i tuffa tider kan ha något att se fram emot.  
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5.2. Påverkande i beslutsprocessen 

The buyer behavior theory kan kopplas till studien på så sätt att många av respondenternas 

motiv till konsumtion verkade vara ”yttre faktorer”. Enligt Howard och Sheth (1969) kan 

dessa yttre faktorer vara personliga karaktärer, social miljö, pengar och tid. Just i förhållande 

till tid och pengar var det respondenter som antydde att dryckerna var lättillgängliga, det vill 

säga att de sparade tid på att köpa exempelvis en NOCCO istället för att lägga tid på att leta 

efter en annan funktionsdryck. Dessutom hävdade en del respondenter att just 

funktionsdrycken de konsumerade var billigare än andra alternativ, vilket avgjorde deras 

konsumtion. Ett intervjuobjekt menade även att han väljer NOCCO istället för aminosyror i 

pulverform när han är på resande fot, för att bespara tid. 

  

Howard och Sheth (1969) menar även att den sociala miljön påverkar en konsument i dess 

köpprocess, vilket är tydligt i denna studie. Många av respondenterna konsumerade 

funktionsdryck för första gången på grund av tips från vänner eller att andra personer i deras 

sociala miljö konsumerade samma dryck. Detta bekräftar teorin Howard och Sheth (1969) har 

om att människor är mer mottagliga för informationen som kommer från icke-kommersiella 

källor än från kommersiella. Många av studiens respondenter litade hellre på vänner än på 

företaget. En del respondenter menade däremot att de hellre skapade egna erfarenheter och 

själva sökte information om produkten snarare än att lita på vad någon annan säger, oavsett 

om informationen kom från en icke-kommersiell källa. En respondent hävdade att den direkta 

marknadsföringen från företaget ansågs vara stötande och för desperat. Ett annat exempel 

som visar på att neutrala källor är av större vikt är att ett intervjuobjekt menade att om artiklar 

eller forskning visade på att drycken är skadlig skulle de tro mer på dessa än på vad företaget 

sa. Detta på grund av att respondenten antog att företag har ett vinstmaximerande tänk. 

  

En av respondenterna hävdade att hon ville förknippa sin egen identitet med personer som 

tränar och är hälsosamma och att hon av denna anledning konsumerade funktionsdryck. 

Howard och Sheth (1969) menar att känslor och irrationella psykologiska bestämmande 

faktorer kan vara något som ligger till grund för konsumtion, vilket tycks vara fallet här. 

Personen i fråga ville förknippa sig med drycken och vad den representerade. 

  

Att simplifiera sin köpprocess är ett av Howard och Sheths (1969) axiom inom deras teori. I 

studien framkom att många respondenter simplifierar sina köpval. I början av konsumtionen 
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av funktionsdryck var det inte många respondenter som visste exakt vad drycken innehöll, 

mer än koffein. Genom fortsatt konsumtion över längre tid lärde de sig sakta men säkert vad 

drycken innehöll och vad de hade för inverkan på kroppen. Samma respondent som sparade 

tid då han valde NOCCO istället för aminosyror i pulverform, simplifierar även sin 

köpprocess på detta sätt. Istället för att ha ett komplext val med många olika pulver väljer han 

en burk som innehåller en accepterad mängd av aminosyror. 

  

På samma sätt som en konsument kan simplifiera sin köpprocess, kan denne även göra 

köpprocessen mer komplicerad (Howard & Sheth 1969). Två av respondenterna berättade att 

de tidigare konsumerat Red Bull för koffeinets skull, men när de börjat träna övergick de till 

NOCCO. Detta för att NOCCO innehåller koffein men även aminosyror, som de båda 

respondenterna menar är bra vid träning. På så sätt har de komplicerat och avancerat sin 

köpprocess. 

  

Erfarenheter av produkten är av större betydelse än information om produkten, enligt Howard 

och Sheth (1969). Detta kan studien bekräfta med exemplet då ett fåtal respondenter menade 

att de hade vänner som mådde fysiskt dåligt av funktionsdryckerna, men de själva hade aldrig 

upplevt något sådant och fortsatte därför att konsumera dem. De valde att förlita sig på sitt 

egna välmående hellre än på vännernas välmående. Då deras förväntningar på produkten 

stämde överens med den faktiska upplevelsen av produkten bidrog det till en vidare 

konsumtion. Detta är även något Howard och Sheths (1969) axiom utgår från, att 

konsumentens tillfredsställelse är en direkt funktion av avvikelsen mellan primära 

förväntningar och den påföljande upplevelsen. Respondenternas förväntningar var allt mellan 

att drycken skulle vara uppiggande till ett substitut för läsk och de ansåg att 

dessa förväntningar uppfylldes. De som av någon anledning har mått sämre av 

konsumtionen har dragit ned på intaget av funktionsdryck. 

  

Även företagen verkar medvetna om att det är bra att konsumenterna skapar sig egna 

uppfattningar och erfarenheter av varumärket (Howard & Sheth 1969), då de ofta under event 

eller nylanseringar delar ut smakprover på dryckerna, enligt några respondenter. Genom 

smakproverna har dessa respondenter fått en bild av att företagen haft hög kvalité samt varit 

trovärdiga. Att respondenterna haft tidigare erfarenheter med relaterade varumärken har även 

påverkat dem i deras konsumtion av funktionsdrycken. 
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5.3. Kommunikationens inverkan  

Som tidigare nämnt hade en övervägande del av respondenterna i denna studie blivit 

influerade till att konsumera funktionsdrycker via sin umgängeskrets/omgivning. I stort sett 

alla umgängeskretsar talade bra om speciellt NOCCO. Den mest förekommande anledningen 

till att de hört talas om drycken var genom att de blivit tipsade av en vän, vilket visar på hur 

betydelsefullt word of mouth är. Precis som Kirby och Marsden (2006) beskriver i sin teori är 

det viktigt att denna kommunikation är icke-kommersiell. Detta var precis vad 

respondenterna förklarade när de beskrev anledningarna till sin konsumtion, där vännernas 

åsikter var mycket betydande till deras val av produkt och upplevdes som just icke-

kommersiell. Flera respondenter beskrev att deras vänners åsikter vägde tyngre än 

informationen som kom direkt från företagen, vilket även Kirby och Marsden (2006) 

bekräftar då de förklarar det som att primära förmedlare av denna information, som vänner 

och familj, ger ett större förtroende än andra. 

 

Teorin word of mouth (Kirby & Marsden 2006) gick även att koppla till de två respondenter 

som konsumerade funktionsdryck endast för att “alla andra gör det”. De hade inte detaljerat 

studerat dryckens innehåll vid deras första konsumtion, vilket en övervägande del av 

respondenterna också svarade, utan drack den på grund av att personer i deras omgivning sa 

att det var en bra dryck. Några respondenter uppgav att de inte alls aktivt sökte information 

om produkter utan istället lyssnade på vad deras vänner sa. Just att dessa drycker skulle vara 

“nyttigare” och innehålla bland annat aminosyror var det flertalet respondenter som hade hört 

innan de började konsumera funktionsdryckerna, dock var det inte många som då visste 

varför de skulle vara hälsosamma utan förlitade sig på den word of mouth de hörde från 

vänner. Som Kirby och Marsden (2006) beskriver det sker i dessa fall en kommersiell 

kommunikation kring en produkt eller varumärke mellan två olika parter vilket förhöjer 

värdet av funktionsdryckerna i detta fall. Dock har denna kommunikation ett icke-

kommersiellt syfte vilket ger ett större förtroende till det som sägs.  

 

En av respondenterna menade att han fått ett visst förtroende till varumärket NOCCO och 

dess produkter och att detta förtroende snarare kom via umgänget och personer i samhället 

som konsumerar drycken, snarare än från företaget. Detta tyder ytterligare på att word of 

mouth är ett kraftfullt motiv till konsumtionen av funktionsdrycker och ett specifikt 

varumärke. Kirby och Marsden (2006) menar att en effektiv WOM inte bör vara påtvingande. 
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Just detta beskrev en av respondenterna då han påstod att varumärket NOCCO lyckats bra 

med sin marknadsföring då företaget inte har så påtvingande reklam om exempelvis 

träningspåståenden, att det hade varit skillnad om det stått konkreta påståenden på burken 

eller i reklamen. Enligt denna respondent låter alltså NOCCO konsumenterna själva tolka och 

ta till sig deras budskap, vilket Kirby och Marsden (2006) menar är mycket effektivt.   

 

En av respondenterna beskrev att det har varit en stor “hype” kring produkten (NOCCO), 

vilket kan förklaras som “överdrivet optimistiska beskrivningar” kring någonting. Detta 

trodde personen hade varit en bidragande faktor till varför han dricker det. Denna “hype” 

visar på att människor pratar väldigt optimistiskt och i stor omfattning om denna produkt 

vilket även det kan påvisa den mycket positiva word of mouth som råder i samhället och att 

den har en stor inverkan på människor (Kirby & Marsden 2006). 

 

Trots en omfattande positiv word of mouth som de flesta respondenters svar tydde på, uppgav 

ändå fåtalet respondenter att de hört många personer prata dåligt om funktionsdryckerna. I 

många fall trodde respondenterna inte på alla rykten som spreds om produkten, men det ledde 

ändå till att de blev mer skeptiska och ifrågasättande. Kirby och Marsden (2006) hävdar att en 

negativ word of mouth är mer potent än en positiv sådan och snabbare kan förstöra ett 

varumärkes rykte än vad den kan bygga upp. Kirby och Marsdens (2006) antydande stämmer 

dock inte överens med denna studies resultat då majoriteten av respondenternas svar visade 

på att en positiv WOM är mer betydande än en negativ WOM, i det här fallet. 

5.3.1. Den elektroniska kommunikationens inverkan  

Det var inte bara via direkt kommunikation med andra personer som respondenterna hade fått 

upp ögonen för funktionsdryckerna, utan ytterligare en betydande faktor var 

kommunikationen som skedde på Internet och sociala medier. Några respondenter förklarade 

att deras vänner lagt upp mycket bilder på vissa funktionsdrycker på till exempel Instagram 

och Snapchat och att de ser en hel del kommunikation om dryckerna på dessa sociala medier. 

Ismagilova et al. (2017) förklarar att trots att eWOM är mindre personlig än traditionell 

WOM kan den vara mer effektiv på grund av dess räckvidd och offentliga tillgänglighet. En 

respondent nämnde även att han har tittat på en hel del youtube-videor om att 

funktionsdrycker ska vara bra, vilket har bidragit till att influera honom till konsumtionen. 

Vidare förklarade en annan respondent att NOCCO är den funktionsdryck som syns mest och 
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då bland annat på sociala medier. Ismagilova et al. (2017) menar att den anonyma och 

interaktiva miljön på internet tillåter konsumenter att ge och söka åsikter och erfarenheter om 

produkter och tjänster hos personer som de aldrig träffat förut. Som ett resultat påverkar 

eWOM konsumenternas varumärkesval och företagens försäljning av varor och tjänster vilket 

en del respondenters svar indikerat på.   

 

Många av intervjuobjekten uppgav även att de blivit influerade till att konsumera 

funktionsdrycker via influencers de sett på sociala medier. Dock kan inte detta räknas som 

eWOM då, precis som Kirby och Marsden (2006) beskriver, ingen form av WOM får vara av 

kommersiellt syfte. 

 

5.4. Gemensamma marknadsantaganden 

De förutfattade meningar som anspråkades i undersökningen var att sötningsmedel är bättre 

än socker, att aminosyror (BCAA) är bra för muskelbyggande och att koffein är uppiggande. 

Vidare hävdade alla respondenter att funktionsdryckerna som nämndes förknippas med 

träning och hälsa, vilket på så sätt också formar en sorts förutfattad mening. Alla dessa kan 

kopplas till Hanson och Kysars (1999) samt Duncans (1990) teori om market beliefs. 

Exempelvis var det en del respondenter som menade att det är mer rätt och naturligt att dricka 

en NOCCO istället för Red Bull i samband med träning. Respondenterna menade att om en 

person identifierar sig med träning och hälsa bör denne hellre konsumera en funktionsdryck 

snarare än Red Bull eller annan läsk. 

  

Det var en respondent som menade att han ”gått på vitamingrejen”, där han förklarade att det 

ständigt talas om att vitaminer är bra för kroppen och att drycken som innehåller vitaminer på 

så sätt också är bra. Respondenten menar vidare att många i hans umgängeskrets resonerar på 

detta sätt, vilket tyder på gemensamma market beliefs inom den kretsen (Hanson & Kysar 

1999; Duncan 1990). Funktionsdrycken innehåller vitaminer, därför konsumeras den som 

kosttillskott. Det verkar även råda gemensamma antaganden om att funktionsdryck bör 

konsumeras istället för läsk, då det anses vara nyttigare. 

  

Celsius själva har enligt en respondent marknadsfört sig som att vara bra och 

prestationshöjande vid träning. Detta kan tolkas som att Celsius velat sprida en sorts market 
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belief, ett gemensamt troende om att produkten bör konsumeras vid träning för att uppnå 

bästa resultat (Duncan 1990). Flera av respondenterna hävdar att de börjat dricka Celsius i 

samband med träningen, vilket kan vara ett resultat av företagets egna marknadsföring. 

Kanske har de på så sätt lyckats plantera en egen market belief på marknaden.  

  

Funktionsdrycken NOCCO har enligt ett intervjuobjekt expanderat väldig mycket sedan deras 

lansering och överallt i samhället konsumeras denna dryck. Just på grund av expansionen och 

den massiva konsumtionen menar även flera respondenter att det resulterat i att varumärket 

känns legitimt och även ökat förtroendet för drycken. Det indikerar på en gemensam tro om 

att ju större ett företag är, desto bättre är det (Hanson & Kysar 1999). 

  

5.5. Grundad eller ogrundad konsumtion 

Det var minoriteten av respondenterna som svarade att de vid första konsumtion av 

funktionsdrycken hade kollat upp, antingen i förväg eller i stunden, innehållet i drycken. 

Detta kan kopplas till Kahnemans (2003) teori om att konsumenters beslutsprocess antingen 

sker via intuition eller via resonemang. I detta fallet så verkar minoriteten i studien grunda sin 

köpprocess på resonemang, då köpbeslutet blir välgrundat när de i förväg vet exakt vad det är 

de köper. Majoriteten av respondenterna visste däremot inte vad innehållet var i drycken 

innan de konsumerade den för första gången. De litade på vad vänner eller andra i den sociala 

omgivningen sagt om drycken. Detta gör att beslutsprocessen sker via intuition (Kahneman 

2003), där personen i fråga litar på “rimliga värderingar” som snabbt kommer i tanke. 

 

De flesta respondenter uppgav att de i dagsläget konsumerar funktionsdryck på välgrundade 

anledningar. Det var antingen för att få energi, aminosyror, vitaminer eller bara för att det var 

gott. Oavsett anledning så skedde det ett resonemang i beslutsprocessen, där andra alternativ, 

som exempelvis kaffe eller aminosyror i annan form, togs i beaktande. De var endast ett fåtal 

respondenter som fortfarande konsumerade funktionsdryck på grund av att den var populär 

eller för att vänner sa att den var bra. De har alltså inte resonerat vidare kring vad 

konsumtionen innebär för dem själva. Beslutsprocessen skedde via intuition (Kahneman 

2003).  
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5.6. Social påverkan 

Det är just åsikter och handlingar från andra människor som har störst påverkan på en 

individs beteende, menar Kenrick et al. (2012). Detta går återigen att se på hur den 

övervägande delen av respondenterna i denna studie blivit influerade till att konsumera 

funktionsdrycker - via sin umgängeskrets/omgivning.  

5.6.1. Exponering 

Flera respondenter uppgav att eftersom så många i deras omgivning konsumerar 

funktionsdrycker måste de på något sätt vara bra. Det berättades att “alla i min omgivning 

konsumerar NOCCO” och att “det är den som syns mest”. Flera valde alltså just NOCCO 

över andra drycker eftersom att deras omgivning i störst utsträckning också konsumerade 

denna dryck. Detta fenomen förklaras bäst genom teorin social influence. Kenrick et al. 

(2012) beskriver det som att ju mer familjärt någonting är för en person, desto större 

inflytande har det. Ju oftare en människa ser ett objekt, som i detta fall NOCCO, desto mer 

kommer han eller hon att se det som något familjärt och börja gilla det (Kenrick et al. 2012). 

Genom att fler och fler börjar konsumera NOCCO desto större eskalerande exponering får 

varumärket. En exponering som uppenbarligen har en mycket positiv influerande effekt. 

5.6.2. Auktoritet 

“Det är tack vare alla influencers som drycken fått det rykte och status som den har idag, där 

den fått en bild av att vara bra, nyttig och hälsosam”, så beskriver en av respondenterna 

företaget NOCCOs framgångskoncept. Den största delen av marknadsföring som 

respondenterna stött på skedde som bekant via sociala medier, där influencers lagt upp bilder 

med varumärket, ofta i samband med träning. Kenrick et al. (2012) beskriver sådana 

influencers som experter eller auktoritära i detta sammanhang. En expert, i detta fall en 

influencer, ansågs av de flesta respondenter vara “korrekt” och när majoriteten konsumerade 

drycken antogs denna vara bra, vilket stämmer väl överens med författarnas teori (2012). Att 

anförtro experten anses de göra på grund av deras knappa resurser gällande tid och mentalitet, 

enligt Kenrick et al. (2012). Personen med “auktoritet” ansågs av respondenterna ha 

omfattande kunskap, expertis och/eller vara ärlig. Fler än hälften av intervjuobjekten menade 

på att det inte finns ett förtroende för själva företaget, utan i så fall för influencers, vänner och 

samhället. 
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5.6.3. Association med framgångsrika personer 

Enligt Kenrick et al. (2012) gillar människor att framhäva sina liknelser med vinnare. Detta är 

en av anledningarna till att människor exempelvis konsumerar produkter som förknippas med 

framgångsrika personer. Flertalet av respondenterna i studien nämnde NOCCOs grundare 

Linus Carlén som en person de ser upp till och som influerat dem till att konsumera drycken. 

Anledningen till att man köper produkter som förknippas med framgångsrika personer 

förklarar Kenrick et al. (2012) är på grund av att människor försöker att förhöja sitt eget 

förtroende i andra personers ögon. Kopplingen till Linus Carlén och träning ska automatiskt 

leda till att konsumenten själv antas besitta viss expertis inom området (Kenrick et al. 2012).  

 

Som citerat tidigare var det en respondent som jämförde funktionsdryckerna och dess 

influencers med sportfiskare som han såg upp till: “Jag följer många sportfiskare och när jag 

ser att de fiskar ofta med ett drag, även på tävlingar, så kommer jag också att vilja ha det 

draget. Även om det inte visat på att fånga fisk, så använder ändå proffsfiskare det vilket 

tyder på att de tror på det draget, därför tror även jag på att det kan hjälpa mig vid fisket”.  

Detta menade respondenten även gällde funktionsdrycker och framgångsrika atleter, att man 

automatiskt tänker att en produkt är bra och vill associeras med den för att framgångsrika 

personer också använder den (Kenrick et al. 2012). 
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6. Slutssats 

Detta avsnitt ämnar att besvara frågeställningen “Vilka är konsumenters främsta 

anledningar till valet av ett specifikt varumärke bland funktionsdrycker?” samt “Vad 

påverkar ett populärt varumärkes framgång?”. 

 

En faktor som bidragit till ett varumärkes popularitet, enligt respondenterna, är företagets 

marknadsföring. Flertalet respondenter menade att funktionsdrycker marknadsförde sig bäst 

med influencers, reklamkampanjer och tillgängligheten av produkten. Respondenterna 

konsumerade funktionsdryck för att lindra sötsug, som exempelvis substitut till läsk främst då 

de är sockerfria, som prestationshöjande främst vid träning och studier och/eller för att få i sig 

koffein, vitaminer eller aminosyror. Några konsumenter konsumerade endast för att drycken 

var populär och alla andra drack det. 

 

Slutsatsen kunde dras att den mest förekommande anledningen till att konsumenterna som 

deltog i denna studie blivit influerade till att konsumera funktionsdrycker var på grund av 

word of mouth (WOM). Övervägande del av respondenterna hörde först talas om produkten 

via sin umgängeskrets där det talades mycket positivt om funktionsdrycken. Med andra ord, 

något som framförallt påverkat ett företags framgång är att det talas mycket bra om 

varumärket i samhället vilket lett till en ökad konsumtion av deras produkter. 

Respondenternas svar bekräftar teorin om att word of mouth väger tyngre än direkt 

kommunikation från varumärket i sig. Ytterligare kan det konstateras att electronic word of 

mouth även påverkat respondenternas konsumtion, dock inte i lika stor utsträckning som den 

direkta word of mouth. Detta förklarades genom att vissa respondenter fått en positiv bild av 

funktionsdrycken via electronic word of mouth (eWOM) och på så sätt blivit uppmuntrade 

till att testa produkten. Vad som i sin tur har varit bidragande faktorer till den positiva WOM 

och eWOM kring funktionsdryckerna beskrivs nedan. 

 

Studien inleddes med ett exempel med cigaretter som visade på att människorna som 

konsumerade dessa på 1900-talet motiverades till konsumtionen dels tack vare att 

produkterna ansågs hälsosamma. Både företag och läkare gick ut med informationen att 

cigaretter bland annat var skonsamma för halsen, energigivande samt gjorde en lyckligare 

och förbättrade hälsan. Denna studie visar på likheter när det kommer till konsumtion av 

funktionsdrycker. Då övervägande del av intervjuobjekten ansåg att funktionsdrycker var 
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nyttigare än läsk och därför ett bättre alternativ, dras slutsatserna att en av anledningarna till 

konsumtion av funktionsdryck är just att de anses vara hälsosamma.  

 

I både cigarett-exemplet samt i denna studie visades det att influencers och andra “kända” 

personer hade hög påverkan på produkternas spridning och popularitet. Både då på 1900-talet 

och nu på 2000-talet använde sig företagen av “experter”, som även Kenrick et al. (2012) 

menar på anses av människor som en trovärdig källa. I denna studie visade det sig att 

exempelvis Linus Carlén, grundare av NOCCO, samt influencers och sociala medier påverkat 

respondenterna i deras konsumtion och till en positiv WOM och eWOM. I vissa fall var 

Linus Carlén eller influencers den direkta anledningen till första konsumtion av 

funktionsdryck. Utifrån intervjuerna drogs slutssatsen att det fanns gemensamma värderingar 

och uppfattningar om att funktionsdrycker ansågs vara hälsosamma och förknippades av 

samtliga respondenter med främst styrketräning och hälsa. Detta tack vare ryktet och 

intrycken som influencers och fitnessprofiler spred gällande produkterna.Vissa respondenter 

menade även på att det skulle krävas en expert som bevisade att drycken är ohälsosam för att 

personen i fråga skulle sluta konsumera den. Detta bevisar “experternas” inflytande på 

konsumenter. På grund av att respondenterna förlitade sig på experter och influencers skedde 

deras beslutsprocess via intuition. Detta visade sig vara ett väl förekommande fenomen just 

vid första konsumtionen av funktionsdryck. Med tiden skapade sig respondenterna en egen 

uppfattning av drycken, då de tagit reda på mer information på egen hand, var på 

beslutsprocessen istället började ske med större resonemang.  

 

Som tidigare nämnt sa en respondent “Det är smågrejerna som påverkar en. De man inte 

tänker på”, angående vad som påverkade hennes konsumtion av funktionsdryck. Med 

“smågrejerna” menade hon då varumärket på ett eller annat sätt exponeras eller nämns i 

någon kontext. Det kan vara vänners åsikter, en person ute i det offentliga som konsumerar 

drycken eller hur en butik framställer drycken. Hon menade på att marknadsföring, direkt 

eller indirekt, var av stor betydelse. Funktionsdrycker med säsongsanpassade smaker ansågs 

vara en lyckad försäljningsmetod, enligt respondenterna. Till exempel lanserade NOCCO en 

ny smak inför sommaren, jul, påsk och andra högtider eller säsonger, som gick i samma tema 

som säsongen/högtiden.  

 

Flera respondenter menade på att det som avgjorde deras konsumtion många gånger var 

tillgängligheten av dryckerna. Funktionsdryckerna ansågs vara lättare att förtära samt lättare 
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att få tag på än många andra substitut, då respondenterna var på resande fot. Detta bidrog 

även till att de sparade tid, eftersom de exempelvis slapp åka hem mellan jobbet och gymmet 

för att få tag på ett substitut. Ytterligare skäl till konsumtion var att just dryckerna de 

konsumerade hade ett förmånligare pris än andra liknande alternativ.  

 

Utifrån intervjuerna kan det konstateras att många respondenter inte kände ett förtroende för 

själva varumärkena. Förtroendet fanns snarare för vännerna som sa att drycken var bra och 

god, för influencers och varumärkets grundare samt för väletablerade varumärken som 

förknippades med funktionsdrycken. Respondenterna uppfattade deras kommunikation som 

mer trovärdig än företagets. En del respondenter var kritiska till att dryckerna var så bra som 

företagen påstod. Endast när respondenternas förväntningar och behov blev tillfredsställda av 

dryckerna så resulterade de i att produkterna ansågs vara bra. Förväntningarna var bland 

annat att de skulle vara energigivande, goda samt bidra med aminosyror och vitaminer. En 

del respondenter menade att ju mer produkterna blev exponerade samt konsumerade i 

samhället desto mer bidrog det till att respondenterna förknippade varumärkena med kvalité 

och som något bra. Desto större expansion av företagen, desto mer legitimt uppfattar 

konsumenterna dem. 
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7. Diskussion  

Följande avsnitt kommer inledas med reflektioner gällande studien. Vidare kommer 

reflektioner kring vald metod samt vidare forskning att presenteras. 

 

7.1. Reflektioner kring studien 

Vissa respondenter nämnde beroende när de talade om funktionsdryckerna. De ansåg att 

vänner eller dem själva blivit beroende av energin som de får vid konsumtionen, vilket skulle 

kunna vara en anledning till att personerna i fråga fortsätter att konsumera dryckerna. Detta 

kan liknas vid cigarettkonsumtionen efter 1900-talet, då konsumtionen delvis drevs av 

beroendet. Medvetenheten om hälsoriskerna fanns, men konsumenter fortsatte konsumera 

trots det. I denna studie går det att ifrågasätta om respondenterna på samma sätt drivs av 

beroendet och därför inte vidare resonerar kring valet av funktionsdryck. Därför blir det svårt 

att säga om det finns konkreta anledningar till konsumtionen eller om valet sker 

undermedvetet. Ur detta perspektiv skulle den första frågeställningen på så sätt inte vara 

relevant. 

 

Ett intressant diskussionsämne är dessutom hur hälsosamma funktionsdryckerna egentligen 

är. Som nämndes i inledningen hävdar en del företag att deras produkter är mer hälsosamma 

än de i själva verket är (Hanson & Kysar 1999). Denna studie kan varken bevisa eller 

motbevisa påståendet, däremot visar respondenternas svar på ett bristande förtroende 

gentemot företagen och deras produkter.  I flertalet intervjuer var respondenterna skeptiska 

över sötningsmedel, då forskningen ännu inte kommit så långt kring ämnet och hur det 

påverkar kroppen. Detta bidrog till att produkten ifrågasattes av vissa respondenter. Trots att 

majoriteten av respondenterna hävdade att de är måna om vad de konsumerar i livsmedelsväg 

går det dock fortfarande att ifrågasätta hur kritiska och resonerande de verkligen är. 

 

I intervjuerna togs det även reda på hur fysiskt aktiva respondenterna var, för att senare 

eventuellt kunna se kopplingar till konsumtionen av funktionsdryck. Ett resultat av denna 

studie är som känt att den mest omtalade funktionsdrycken NOCCO förknippas med hälsa, 

träning och gym. Trots dessa associationer går det inte att se några samband mellan fysisk 

aktivitet och konsumtion. En respondent som endast var fysiskt aktiv 1 gång i veckan 



 

43 
 

konsumerade lika många funktionsdrycker i veckan som en respondent som var fysiskt aktiv 

5-6 gånger i veckan. Den förstnämnda respondenten konsumerade även fler funktionsdrycker 

i veckan än en respondent som var fysisk aktiv fem gånger så ofta i veckan.  

 

Denna studie har utgått ifrån att influencers på sociala medier har varit kommersiella, då det 

har antagits att de fått något i gengäld av företaget. Influencerna hänvisade aktivt till 

företagen i deras inlägg på sociala medier. Som ett resultat av detta antagande räknades inte 

influencers att bidra till eWOM, vilket annars kunde ha varit en stor påverkande faktor 

gällande konsumtion tillsammans med WOM. I detta fall är WOM en betydligt större 

påverkande faktor än eWOM. 

 

Som nämndes i inledningen av arbetet är det väsentligt att företag anpassar sig till fenomen 

och trender som råder i samhället för att vara framgångsrikt (Andreassen et al. 2014; Du & 

Kamakura 2012). Dessa funktionsdrycker tyder på att företagen tagit fram en produkt på 

marknaden som är rätt i sin tid. Detta är även något som går att avläsa ur respondenternas 

svar, då samtliga upplever ett tillfredsställt behov. 

 

7.2. Reflektioner kring vald metod   

I denna studie går det att reflektera över om resultatet hade varit annorlunda ifall andelen 

kvinnor och män varit mer jämlikt. I detta fall var det fem kvinnor och tio män som deltog i 

studien. Då intervjusvaren inte skilde sig markant åt mellan de olika könen, antas det att 

endast mindre skillnader hade påvisats om det varit exempelvis tio kvinnor och fem män som 

deltagit. Vidare antas det att resultatet inte heller hade påverkats avsevärt om antalet 

respondenter hade varit större, då nästintill alla intervjuobjekts svar visade på liknande 

resultat. Något som däremot hade kunnat visa på ett annat resultat är om studiens population 

och urval hade varit annorlunda. I och med att samtliga inom urvalet är studenter på 

Södertörns högskola utsätts de därför av samma sociala kontext. Som känt är den sociala 

kontexten en stor betydande faktor i konsumtionen. 

 

Då det bara var personer i 21-28 åldern som intervjuades går det att ifrågasätta hur 

konsumtionen hade sett ut i ett annorlunda åldersspann. Om undersökningen hade skett med 

ett urval som varit yngre eller äldre än urvalet för denna studie, hade resultaten kunnat se 
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annorlunda ut. Som en av respondenterna hävdade är äldre personer mer kritiska och 

ifrågasättande än yngre. Detta menade respondenten ledde till att det är den yngre 

generationen som konsumerar funktionsdrycker i störst utsträckning.  

 

Fortsatt går det även att diskutera hur mycket de som intervjuade har påverkat respondenterna 

under själva intervjun. Trots att de som intervjuade försökt föra ett objektivt och neutralt 

samtal finns det dock risk att olika ordval, kroppsspråk och reaktioner har styrt 

respondenterna i en viss riktning i sina svar. Genom att till exempel låta respondenterna svara 

på en enkät hade detta kunnat bidra till mindre styrda svar. Dock hade det istället funnits en 

risk för missuppfattningar av frågor och inte lika djupgående svar om en en sådan metod hade 

valts. Därför ansågs semi-strukturerade intervjuer trots det vara den mest framgångsrika 

metoden. 

 

7.3. Vidare forskning  

I denna studie klargjordes att många respondenter ställer sig skeptiska till funktionsdrycker 

samt dess hälsosamma bild. Flertalet respondenter menade att de inte trodde på att 

funktionsdrycken är så hälsosam som företaget vill få den att framstå. Det som låg till grund 

för dessa skeptiska åsikter var framförallt den höga koffeinhalten samt att vissa respondenter 

tvivlade på att vitaminerna och aminosyrorna hade någon effekt. Vissa hade även upplevt att 

de själva eller deras vänner fått vissa problem av funktionsdryckerna som hjärtklappningar 

och sömnproblem och ställde sig på grund av detta ifrågasättande till produkten. Som vidare 

forskning av denna studie kan en djupdykning göras i varför konsumenterna väljer att 

konsumera drycken även då de själva eller människor i deras omgivning upplevt hälsobesvär 

av drycken. Att konsumenterna även tvivlar på dryckens innehåll, men fortsätter att 

konsumera den, är något som även kan ifrågasättas och studeras vidare.  

 

Då tiden för denna studie var begränsad lades fokus endast på ett fåtal motiv som eventuellt 

kunde påverka respondenternas konsumtion av funktionsdryck. Teorierna som valdes 

behandlar konsumentbeteende och inte materiella ting. Ett motiv för konsumtion av 

funktionsdryck, som inte togs i beaktande i denna studie, är burkens utformning och design. 

Detta skulle således kunna vara ett alternativ för vidare forskning, då designen skulle kunna 
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vara något som ligger till grund för konsumtion. Även andra påverkande faktorer i 

varumärkets framgång går att studera, utöver dem som tagits hänsyn till i denna studie.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Hur gammal är du?  

2. Hur pass fysiskt aktiv är du? Hur många gånger i veckan tränar du?  

3. Är du mån om vad du förtär i livsmedelsväg?  

4. Varför konsumerar du funktionsdryck? 

a. Vilka?  

b. Kort förklaring kring produkten? 

c. Tillfällen? Hur ofta? 

d. Varför inte något annat substitut? 

5. När började du konsumera funktionsdryck? 

a. Kommer du ihåg anledningen till det? 

b. Vart hörde du talas om varumärket först? 

c. Tog du reda på vad produkten innehöll innan du köpte den för första gången? 

d. Vad var förväntningarna på produkten och uppfylldes dessa? 

6. Har du några andra erfarenheter av varumärket utöver funktionsdrycken? 

7. Konsumerar någon i din närmsta umgängeskrets samma dryck? 

a. Har någon i din omgivning influerat dig till att börja dricka xxx? 

b. Vilken status har funktionsdrycken? Talas det bra/dåligt om den?  

c. Förlitar du dig på informationen gällande produkten, som du får från din 

omgivning? 

8. Har du stött på någon marknadsföring om varumärket?  

a. Hur ser den kommunikationen ut och tror du den kan ha påverkat dig att 

konsumera drycken? Trodde du på den? 

9. Kan du identifiera dig med varumärket?  

a. På vilket vis?  

10. Känner du något förtroende till varumärket?  

11. Ser du upp till någon person/grupp på grund av dennes konsumtion av varumärket? 

12. Finns det någon idrott du förknippar med funktionsdrycken? 

13. Skulle du kunna använda denna produkt/varumärke som en belöning när du 

åstadkommit något bra eller för motivation till att åstadkomma något bra?   
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