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Sammanfattning 

 

Titel:  Vad påverkar konsumenters val av varumärke? 
 
Författare:  Adam Hansson & Angelica Gustafsson 
 
Handledare:  Kjell Ljungbo 

 

Kurs:  Företagsekonomi C 
 

Problembakgrund: Konsumtionen av funktionella livsmedel har vuxit enormt och 

konkurrensen bland företagen på funktionsdrycksmarknaden har blivit allt hårdare. Företag 

har identifierat funktionsdrycksmarknaden som lönsam. Utbudet blir allt större och detta 

väcker frågan vad konsumenternas val av varumärke grundar sig i. 

  

Syfte: Syftet med undersökningen är att urskilja anledningen till konsumenters val av produkt 

inom marknaden för funktionsdrycker. Vilka faktorer har störst påverkan när valet görs samt 

erhålla mer kunskap kring konsumenters beslutsprocess vid valet av funktionsdryck. 

  

Metod: Studien tillämpar en triangulering mellan en kvalitativ och kvantitativ studie där både 

en enkätstudie samt intervjuer utförts för att besvara studiens syfte. 100 respondenter svarade 

på enkäten och 8 personer intervjuades utifrån en intervjuguide. Frågorna i enkäten och 

intervjuguiden utformades främst med hjälp av den teoretiska referensramen. 

  

Teoretisk referensram: De teorierna som används i denna studie är Maslows 

motivationsteori, Word of Mouth, Influencer marknadsföring, Kundbaserat varumärkesvärde, 

the Associative Network Theory of Memory samt The Commitment-Trust Theory. Dessa 

valdes för att få ett brett perspektiv på situationen samt att ha som underlag vid analysen av 

empirin. 

  

Slutsatser: Konsumenter på funktionsdrycksmarknaden i Sverige väljer produkt utifrån 

varumärkeskännedom samt rekommendationer från vänner, smak och innehåll, och blir 

påverkade att köpa funktionsdryck genom vänner, sociala medier och associationer som 

byggs upp av influencers. Konsumenters förtroende för företagen i sig är inte starkt, men blir 

starkt genom andra personer som konsumenterna litar på. 

  

Nyckelord:   funktionsdryck, hälsa, marknadsföring, varumärke, influencer, konsument 
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 Abstract 

Title: What Affects the Consumer Choice of Functional Beverage                     

  

Summary: Consumption of functional drinks has grown immensely and companies have 

identified the market as profitable, which has led the competition within the market to 

intensify. The choices of products are increasing and that evokes the question which factors 

consumers value when choosing a brand over another. The purpose of this study is therefore 

to identify the reasons behind the consumers preference of one brand over another within the 

market. To find out which of these factors has the biggest impact and to gather intel of the 

buying process that the customers of the functional drinks market faces. The study applies a 

triangulation method with both interviews and surveys in order to gather the intel needed to 

answer the purpose of the study. The study has 100 survey responses and performs 8 

interviews in order to do this. The questions in the survey and the interviews was created with 

help from the theoretical frame of reference. The theories used in the study were Maslow’s 

hierarchy of needs, Word of mouth, Influencer marketing, Customer-based Brand Equity,  

The associative network Theory of memory and The Commitment-trust Theory. These 

theories were chosen to bring a broad perspective on the situation and to use in the analysis of 

the data gathered. According to the study consumers of functional drinks in Sweden base 

their purchases on brand knowledge, recommendations from friends, taste and the content of 

the functional drink. They are affected to do this by friends, social media and associations 

built up by the brand. The trust of the brand itself is not strong but by getting other consumers 

and influencers to recommend the product and market the brand it becomes strong. 

  

Key words: functional beverage, health, brand, marketing, influencer, consumer 
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Förord 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till opponentgrupperna som engagerat sig i vår 

uppsats och gett konstruktiv kritik till vår studie som hjälpt oss att ta den framåt. Vi vill 

skicka ett speciellt tack till alla respondenter som gjort studien möjlig och även tacka vår 

handledare Kjell Ljungbo som avsatt stor del av sin tid till vår uppsats. Vi vill slutligen tacka 

varandra som orkat med den andra under denna intensiva period. 
                                                                  

  

  

  

__________________________                                             __________________________ 

  

Adam Hansson                                                                                 Angelica Gustafsson 

  

Stockholm 2019-05-23 
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Begreppsdefinition 

Sociala medier: kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med 

varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Exempel på sociala medier är Instagram, 

Facebook och Twitter. 

  

Funktionsdryck/funktionella drycker: en typ av underkategori till energidryck som 

modifierats för att ge specifika positiva hälsoeffekter, oftast med BCAA (grenade 

aminosyror) samt koffein. 

  

Kosttillskott: vitaminer, mineraler, energitillskott och ergogena tillskott som tillförs utöver 

den vanliga kosten. 

  

Influencer: person som har byggt upp ett betydande nätverk av personer som följer dem på 

sociala medier 

  

Word of mouth: en form av marknadsföring som sker muntligt eller skriftligt där 

konsumenter delar med sig av åsikter kring till exempel varumärken, produkter eller tjänster.  
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1.0 Bakgrund 

 

Detta kapitel kommer att inledas med att introducera ämnet och marknaden för 

funktionsdrycker. Utifrån detta kommer en problembakgrund målas upp och därefter 

formuleras studiens uttalande syfte samt de forskningsfrågor som studien ämnar besvara. 

Även avgränsningar för studien presenteras.  

 

Enligt Keller (2001) finns det ett flertal faktorer som tas i beaktning när valet av en produkt 

görs, exempelvis varumärkeskännedom och associationer till varumärket. Crespo-Hervas et 

al., (2018) beskriver hur människan i och med internets framväxt har fått allt fler 

valmöjligheter eftersom utbudet ökat. Det är även enkelt att få tillgång till rekommendationer 

och recensioner med bara några knapptryck på datorn eller telefonen. Av den anledningen 

ställs högre krav på dagens produkter eftersom konsumenternas förväntningar ökat. 

Författarna trycker starkt på att det inte enbart är kvaliteten på produkten som spelar roll utan 

att även faktorer som varumärkets image och trovärdighet måste vara starkt för att en produkt 

ska kunna bli lyckosam i längden. (Crespo-Hervas et al., 2018, s. 1276-1278f) 

  

Företag investerar idag allt mer inom reklam och marknadsföring (IRM, u.å). Detta leder till 

att konsumenterna utsätts för reklam i allt större utsträckning i form av tv-reklamer, pop-ups 

på hemsidor samt på sociala medier. Enligt en undersökning av Zenith (2018) kommer 

företagens investeringar i marknadsföring att öka ännu mer under de kommande åren och 

sociala medier är det segmentet inom marknadsföring som ökar mest. Nationalencyklopedin 

(u.å) definierar sociala medier som kommunikationskanaler som tillåter dess användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Genom dessa 

sociala medier blir människor matade med mer information och produkter, vilket leder till ett 

svårare beslut för konsumenterna när de ska välja en produkt (Schwartz 2005). 

  

Något som växer sig allt populärare i samhället är de nya funktionsdryckerna. De skiljer sig 

från tidigare energidrycker genom att de marknadsförs som nyttiga och som en hjälp vid 

träning genom att ge oss extra energi, samt innehåller ämnen som hjälper till vid exempelvis 

muskelbyggande (Madeleine Carlsson, 2017). Definitionen av funktionsdrycker kan vara 

olika. Segen's Medical Dictionary (2012) presenterar sin definition av vad funktionsdryck 

innebär: 
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A non-alcoholic drink that contains non-traditional ingredients, including herbs, 

vitamins,minerals, amino acids or added raw fruit or vegetable ingredients, which is 

claimed to provide specific health benefits beyond those of general nutrition—e.g., 

boosting or enhancing the immune system or heart, improving joint mobility, 

increasing sense of well-being, increasing energy and satiety. 

(Segen's Medical-dictionary 2019-02-26) 

  

Funktionsdrycker kan även ses som en form av funktionellt livsmedel. Enligt 

Nationalencyklopedin (u.å) är ett funktionellt livsmedel ett livsmedel som modifierats för att 

bidra med specifika positiva hälsoeffekter. Bigliardi & Galati (2013) menar att funktionella 

livsmedel ses mer som koncept än en kategori av livsmedel. De definierar funktionsdrycker 

som alkoholfria drycker där vitamin A, C och E eller andra funktionella ingredienser tillsätts 

(Bigliardi & Galati, 2013). Enligt ovan definition av funktionella livsmedel finns det därför 

flera olika produkter som kan klassas som funktionsdrycker. Allt från te till energidrycker 

som Red Bull och sportdrycker som Powerade ingår i marknadssegmentet för 

funktionsdrycker. 

  

Gemensam nämnare i dessa energidrycker är enligt Livsmedelsverket (2018) oftast innehållet 

av koffein, men det finns ingen laglig definition på energidryck. Moberg et al. (2013) menar 

att det som gör att funktionsdrycker skiljer sig från tidigare energidrycker är att dessa inte 

enbart innehåller koffein som ska ge mer energi vid konsumering utan även grenade 

aminosyror eller BCAA som det kallas vilket är en form av kosttillskott. Riksidrottsförbundet 

(2016) erbjuder en definition av kosttillskott som är uppdelat i tre undergrupper: 

energitillskott, ergogena tillskott och vitaminer och mineraler. Enligt Riksidrottsförbundets 

definition tillhör aminosyror kategorin energitillskott då aminosyror är byggstenar för protein 

(Riksidrottsförbundet, 2016). Kroppen kan själv bilda 11 av de 20 aminosyror som oftast 

ingår i kroppens proteiner (Svensk Hälsokost, u.å), resterande nio aminosyror behöver därför 

tillföras via kost (Svensk Hälsokost, u.å; Moberg et al 2013, s. 47-48). Aminosyror är enligt 

forskare bra för musklerna i kroppen (Moberg et al. 2013, s. 47-48). Denna studie kommer att 

definiera funktionsdrycker som en underkategori till energidrycker som modifierats för att ge 

specifika positiva hälsoeffekter, oftast med BCAA (grenade aminosyror) samt koffein. 

  

Drycker som Nocco och Celsius är exempel på funktionsdrycker som växt sig populära inom 

träningskulturen där bland annat influencers på sociala medier marknadsför dem flitigt på 
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exempelvis instagram och snapchat (De Veirman et al., 2017). Företagen som agerar på 

funktionsdrycksmarknaden marknadsför sig mot dem som vill leva en aktiv och mer 

hälsosam livsstil vilket sammanfattas i “Godare träning sen 2014” (Nocco u.å). 

  

Enligt Butikstrender (2018) konsumerade svenskarna 50 miljoner liter energidryck under 

2018, en ökning på 2 miljoner liter från året innan och hela 44% från det att siffrorna började 

mätas år 2014. Johansson (2017) tar upp att människor dricker allt mindre läsk och istället 

förtär mer funktionsdrycker, något som skulle kunna vara på grund av att svenskar försöker 

bli mer hälsosamma. En undersökning av Orkla (2017) påvisar att detta stämmer då många 

svenskar menade på att de ville ändra sina matvanor till vad som framstår vara 

hälsosammare. Detta visar på en växande hälsomedvetenhet som skapat en marknad för 

funktionsdrycker som exempelvis Nocco och Celsius då de framställs som något nyttigare 

och med större hälsofördelar än traditionell läsk och andra energidrycker som Red bull och 

Monster. Nocco hade redan 2016 en marknadsandel på 10% (DLF, 2016) sedan dom 

lanserades i december 2014 (NOCCO, u.å) Signal Signal (2018) gjorde en undersökning på 

frekvensen av omnämnandet av energidrycker inom talmedier, till exempel YouTube, 

podcasts, radio med mera. Studien visade att år 2017 var 83% av de omnämnda 

energidryckerna funktionsdrycker såsom Nocco, Celsius och Clean, medan omnämnanden av 

de mer klassiska energidryckerna som Red Bull, PowerKing, Monster etc. bara var 

sammanlagt 17%. (Signal Signal, 2018) Detta visar på att funktionsdrycker tar mycket mer 

plats i talmedier än vad klassiska energidrycker gör. 

1.1 Problembakgrund 

Den globala hälsotrenden är ett faktum. Konsumenters ökade beaktning för hälsa har 

resulterat i en växande trend av efterfrågan på funktionella livsmedel. (Kavoosi-Kalashami et 

al., 2017) De senaste tio åren har efterfrågan på funktionell mat och funktionsdrycker växt 

(Corbo, 2014). Det ökande hälsointresset och hälsotrenden bär marknaden för kosttillskott 

och produkter kopplade till träning och i takt med att marknaden växer så ökar konkurrensen. 

(DI, 2015) Uppsvinget för denna marknad beror till största del på det ökade medvetandet av 

personlig hälsa vilket leder till att konsumenter vill vara sitt bästa jag (Bigliardi & Galati, 

2013). 
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Denna hälsotrend har lett till att utbudet av funktionella konsumtionsvaror vuxit enormt. 

Enligt Kozonova & Povarova (2015) leder den ökande hälsomedvetenheten hos konsumenter, 

kombinerat med en framväxande medelklass, högre inkomst och mer disponibla ekonomiska 

resurser till denna växande marknad. Idag går det att köpa alltifrån funktionell bebismat, 

nyttiga flingor, nyttiga färdigrätter, snacks, bakverk och andra varor som räknas som 

hälsosamma och funktionella, inom dessa är de funktionella dryckerna det mest attraktiva 

funktionella livsmedlet. (Corbo, 2014) Den europeiska marknaden för funktionella livsmedel 

har haft den största tillväxten i världen de senaste åren. Japan, USA och Europa står 

tillsammans för 90% av all försäljning av funktionella livsmedel i världen. (Supachaturat et 

al., 2017) 6 av 10 vuxna europeer konsumerar någon form av funktionell mat eller dryck 

dagligen. Marknaden ligger alltså helt i linje med den hälsotrend som just nu råder och ger en 

bra grund för företag att rikta in sig på denna marknad (Kozonova & Povarova, 2015). 

Företag har identifierat funktionella drycker som de mest lönsamma inom marknaden för 

funktionella livsmedel. Detta då det är den lättaste formen av funktionella livsmedel och 

möter kundens behov i form av bland annat innehåll, storlek, form samt 

distributionsmöjligheter. Detta har lett till en ökad mängd aktörer på 

funktionsdrycksmarknaden och företagen som agerar på denna marknad får svårare att locka 

till sig nya kunder i takt med den ökande konkurrensen. (Corbo, 2014) 

  

Det finns flera sätt för dessa aktörer att differentiera sig på en marknad med en mängd 

liknande produkter, de kan skapa ett unikt varumärke istället för en unik produkt och på detta 

sätt attraherar konsumenter som ställs inför svåra val. Att skapa ett varumärke som tilltalar 

företagets målgrupp, som skiljer sig från konkurrenternas och står ut från mängden bland 

andra företag på marknaden med liknande produkter kan dock te sig problematiskt. (Smith 

1956, s. 5f.) En strategi tas upp av Romaniuk och Gaillard (2007), de menar att nyckeln till 

att skapa ett unikt varumärke är att försöka skapa en så unik association som möjligt till 

varumärket hos företagets konsumenter och på så sätt kan företaget ta kontroll över 

marknaden (Romaniuk och Gaillard 2007). Som exempel beskriver Romaniuk och Galliard 

(2017) att om ett varumärke associeras med en specifik egenskap, exempelvis att Coca-Cola 

är den enda läsken som är uppfriskande, kommer kunder som vill dricka något uppfriskande 

endast köpa Coca-Cola eftersom de är de enda som har den associationen (Romaniuk & 

Gaillard 2007, s. 268). Av den anledningen är det intressant att se hur konsumenter uppfattar 

varumärken inom en marknad med stort utbud av liknande produkter. Detta väcker frågan hur 
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varumärken skiljer sig ifrån varandra enligt konsumenten och hur konsumenterna väljer ett 

varumärke framför ett annat. 

 

Trots bristen på forskning inom detta område har forskare nu börjat undersöka konsumenters 

efterfrågan, attityder och preferenser när det gäller funktionella livsmedel (Kavoosi-

Kalashami et al., 2017). Enligt en studie gjord i Ungern är konsumenterna av funktionella 

livsmedel rationella i sina val och vill ha valuta för sina pengar snarare än att prioritera vilket 

varumärke de konsumerar och vad det varumärket visar utåt (Szakály et al., 2012). Szakály et 

al. (2012) menar alltså att populationen prioriterar bra varor med bra innehåll framför den 

potentiella statusen konsumtion av ett varumärke kan innebära. 

Kraus et al. (2017) genomförde en studie om konsumenters val av funktionella 

livsmedelsvarumärken i Polen, där det framgår, till skillnad från studien av Szakály et al., att 

de två stora anledningarna till valet av varumärke är god smak och att det tydligt framgår att 

produkten är nyttig. (Kraus et al., 2017). Den ovan presenterade forskningen visar således att 

konsumenters preferenser gällande funktionella livsmedel kan skilja sig, vilket gör det 

svårare för företagen att veta vad det är konsumenterna bryr sig om. Skulle den svenska 

funktionsdrycksmarknaden följa den globala trenden, vad gäller det ökande antalet aktörer på 

marknaden (Corbo, 2014; Kozonova & Povarova, 2015) skapas problematiken med att 

forskning om konsumenters val av varumärke på funktionsdrycksmarknaden saknas i 

Sverige. 

  

Denna studie har följaktligen för avsikt att bidra med att kunskap om vad som spelar störst 

roll för konsumenter vid val av varumärke, hur konsumenters beslutsprocess går till och vad 

som påverkar den på den svenska funktinsdrycksmarknaden. Studien ämnar även undersöka 

hur konsumenter ser på den marknadsföring som bedrivs av varumärkena på marknaden. 

Utbudet av aktörer inom funktionsdrycksmarknaden blir allt större då fler aktörer tar sig in på 

marknaden. Detta gör att marknadsförare behöver hitta nya sätt att attrahera konsumenter. 

Problemet som kommer undersökas är således vilka faktorer det är som gör att 

konsumenterna väljer ett varumärke framför ett annat och hur konsumenterna blir påverkade 

av företagen som opererar på funktionsdrycksmarknaden i Sveriges marknadsföring. 

Undersökningen ämnar bidra med information som är viktig för framtida marknadsförare 

inom denna marknad genom att belysa de viktigaste faktorerna vid val av funktionsdrycker. 

Undersökningen ämnar även att bidra med ett konsumentperspektiv på den marknadsföring 

som bedrivs. 
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1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att urskilja vilka faktorer som påverkar konsumenten vid valet 

av varumärke på marknaden för funktionsdrycker i Sverige. Studien ämnar även att 

undersöka konsumenters förtroende för varumärken på funktionsdrycksmarknaden i Sverige 

och hur det byggs upp.  

1.3 Forskningsfrågor 

1. Varför väljer konsumenter vissa varumärken framför andra inom 

funktionsdrycksmarknaden i Sverige och vilka faktorer är mest avgörande vid valet av 

varumärke? 

2. Hur blir konsumenter påverkade till att köpa funktionsdrycker i Sverige? 

3. Hur skapas förtroende för företagen på funktionsdrycksmarknaden i Sverige hos 

konsumenter samt vilket förtroende har konsumenterna för dessa varumärken och deras 

marknadsföring? 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie har teoretiska och tidsmässiga begränsningar. Studien har begränsat sig till ett 

antal teorier. Studien utgår från Maslows motivationsteori, Customer-Based Brand equity, 

Associative Network Theories of Memory, Commitment-Trust Theory, Influencer 

marknadsföring samt Word of Mouth. Den geografiska avgränsningen är 

funktionsdrycksmarknaden i Sverige. Den tidsmässiga avgränsningen för denna studie är från 

den 22 januari 2019 fram till 23 maj 2019. 

  

Studien har även begränsat sig till att endast undersöka de funktionsdrycker som tillsatts med 

BCAA (grenade aminosyror) samt koffein. Anledningen till detta är att funktionsdrycker kan, 

enligt ovan presenterade definitioner, innebära flertalet olika drycker och författarna ville 

rikta in sig mot ett mer definierat område och valde då att avgränsa sig till detta. 

  

Den ursprungliga intentionen med studien var även att undersöka huruvida det är företagets 

marknadsstrategi som påverkar konsumentens val eller om det är andra anledningar som 

spelar in. Detta skulle uppnås genom intervjuer med olika företag inom 

funktionsdrycksmarknaden samt med konsumenter. Samtliga företag som författarna var i 

kontakt med var inte intresserade av att ställa upp, vilket gjorde att det inte fanns någon 
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möjlighet att undersöka detta. Studien avgränsas av denna anledning till att endast fokusera 

på konsumentperspektivet samt endast till de som dricker funktionsdrycker. 
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2 Metod 

 

I denna del presenteras det hur studien har genomförts. Avsnittet redogör och argumenterar 

för den forskningsmetod som valts, de urval som gjorts och hur utformandet av enkäter samt 

intervjuer gått tillväga. Avsnittet avslutas med att diskutera studiens validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Forskningsmetod 

Utifrån studiens syfte har triangulering valts som forskningsmetod. Triangulering innebär att 

studien använder sig av flertalet metoder eller informationskällor. (Bryman och Bell 2017, s. 

382). I denna studie används triangulering för att komplettera och kontrollera till exempel 

resultatet av en kvalitativ intervju för att säkerhetsställa att inga misstolkningar av frågor eller 

liknande har skett. (Bryman och Bell 2017, s. 240). Studien har således genom enkäter och 

intervjuer undersökt studiens syfte och forskningsfrågor. 

  

Syftet är att genom enkäter undersöka hur konsumenter resonerar när de väljer ett specifikt 

varumärke inom funktionsdrycksmarknaden framför ett annan, och det jämförs med 

intervjuer från ytterligare åtta respondenter. Syftet med intervjun är att få en djupare inblick i 

de svar som respondenterna angett i enkätundersökningen samt undersöka förtroendet hos 

konsumenterna gentemot varumärkena på en djupare nivå. Resultatet som undersökningen 

ämnar uppnå genom att använda kombinerade metoder i samma undersökning ska ge en 

djupare förståelse av verkligheten. (Bryman och Bell 2017, s. 240: Eliasson 2013) 

2.2 Epistemologi 

Epistemologi kan sammanfattas till lärandet om vad kunskap är och hur den erhålls (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 69). Epistemologin delas upp i två olika synsätt, dessa är 

tolkningsperspektiv och positivism (Bryman & Bell 2017, s. 47ff). 

  

Tolkningsperspektivet anser att det behövs en strategi som tar hänsyn till skillnaderna mellan 

människor och naturvetenskapens studieobjekt. Positivismen förespråkar istället en 

användning av naturvetenskapliga metoder, det läggs stor vikt vid att vara objektiv samt att 

kunna bekräfta resultaten med hjälp av sinnena (Bryman & Bell 2017, s. 47f). Denna studie 

använder sig av tolkningsperspektivet då studien vill undersöka och förstå människors 
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beteende. Studien tillämpar även tolkningsperspektivet eftersom den behöver en annan logik i 

forskningsprocessen för att förstå den sociala verkligheten som studien tar hänsyn till. 

(Bryman & Bell 2017, s. 49) 

Studien applicerar detta genom att använda sig av en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod för datainsamlingen som bidrar till förståelsen för hur och varför 

konsumenterna och företagen agerar som de gör på funktionsdrycksmarknaden. 

2.3 Ontologi 

Med ontologi menas teorier om vad som existerar och är verkligt (Rawnsley 1998, s.2). 

Ontologi belyser de sociala entiteternas art eller natur och frågan kring huruvida dessa 

entiteter kan uppfattas som objektiva enheter som besitter en yttre verklighet eller om de är 

konstruerade av uppfattningar och handlingar från utomstående individer. Precis som 

epistemologin består ontologi av två synsätt, men dessa är objektivism och konstruktionism. 

(Bryman & Bell 2017, s. 52f) 

  

Denna studie tillämpar ett konstruktionistiskt synsätt, som innebär att sociala företeelser inte 

är förutbestämda utan skapas och är i ständig förändring på grund av sociala aktörer i 

samhället. Verkligheten blir därför vad samhället anser vara verkligt för stunden tills en ny 

verklighet skapas av de sociala aktörerna. Till skillnad från konstruktionismen anser 

objektivismen att sociala företeelser och dess existens är oberoende av sociala aktörer och 

dess påverkan. (Bryman & Bell 2017, s. 52f) Studiens ståndpunkt är att konsumenterna och 

organisationerna på funktionsdrycksmarknaden ständigt utvecklas och förändras. Genom 

sociala interaktioner som sker i samhället är den sociala världen föränderlig och inte 

slutgiltig, och av denna anledning antar studien ett konstruktionistiskt synsätt för att kunna 

studera konsumenterna på funktionsdrycksmarknaden samt de företag som är verksamma 

inom den. 

2.4 Populationen och urval 

Svensk Dagligvaruhandel (u.å) uppmanar samtliga dagligvaruhandlare på den svenska 

marknaden att ha en åldersgräns på 15 år vid försäljning av energidryck. Då funktionsdrycker 

av denna anledning ofta har en åldersgräns har studien genomförts med populationen alla 

personer i åldern 15 år och uppåt som konsumerar funktionsdrycker i Sverige. Urvalet för 

studien är alla personer som ingår i populationen som författarna har som vänner på 
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Facebook. Studien har gjorts ur ett så kallat tillfällighetsurval där urvalet bestod av personer 

som för tillfället fanns tillgängliga givet avgränsningsramarna som tidigare nämnts. (Bryman 

2018, s. 243; Denscombe 2018, s. 71) Bryman & Bell (2017, s. 203) menar att ett 

tillfällighetsurval innebär att alla enheter i populationen inte har samma möjlighet att delta i 

studien. De som har möjlighet att delta i studien är således endast de som är aktiva på 

Facebook under undersökningsperioden, medans de som inte använder Facebook under 

denna period inte har möjligheten att delta. 

  

Åtta personer valdes sedan slumpmässigt ut från författarnas Facebook-vänner för att delta i 

intervjuerna. När respondenterna blev tillfrågade om de var villiga att delta i studien 

säkerställdes först att de inte redan svarat på enkäten. De tillfrågade hade inte besvarat 

enkäten samt meddelade att de regelbundet konsumerar någon typ av funktionsdryck. 

  

Då studien har begränsade resurser till sitt förfogande är ett tillfällighetsurval det mest 

fördelaktiga alternativet. Genom att använda ett tillfällighetsurval är respondenterna 

lättillgängliga och har även som fördel att det är snabbt, billigt och enkelt. (Denscombe 2018, 

s. 71) Positivt med detta typ av urval är att svarsfrekvensen tenderar att vara hög. (Bryman 

2018, s. 243). 

2.5 Enkätdesign 

Som tidigare nämnt distribuerades enkäterna via internet, närmare bestämt via Facebook. En 

fördel med att distribuera enkäterna via internet istället för pappersenkäter är att minska 

bortfallen, något som Bryman och Bell (2017, s. 81 632-633) diskuterar kan uppkomma på 

grund av att respondenterna kan anse det besvärligt att svara på en pappersbunt för att sedan 

skicka tillbaka enkäten med posten. Undersökningen blir inte heller geografiskt begränsad till 

ett visst område då den sker på internet, samt är även tidsbesparande vad det gäller både 

datainsamling samt datahantering. (Denscombe 2018, s. 35; Bryman & Bell 2017, s. 633) 

Även detta var en avgörande faktor till det val som gjordes. Valet av webbenkät medförde 

även att undersökningen hade en mindre påverkan på miljö då behovet av papper är 

obefintligt samt att kostnadseffektiviteten ökade genom användandet av en webbenkäten då 

ingen kostnad för pappersenkäter tillkommer (Denscombe 2018, s. 35). Författarna behövde 

inte heller vänta lika länge på svaren som vid användandet av pappersenkäter och inte heller 

stå för några kostnader för porto samt kuvert (Bryman & Bell 2017, pp. 238: Eliasson 2013). 
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Enkäterna designades med hjälp av hemsidan Surveymonkey. Formuläret har tio frågor och 

dessa frågor är kort formulerade, vilket bidrar till en tydlig presentation av enkäten. Bryman 

och Bell (2017) menar att detta kan vara fördelaktigt att få enkäten att se mindre omfattande 

ut för att göra enkäten mer lockande för respondenterna (Bryman och Bell 2017, s. 244). 

  

Frågorna i enkäten var i huvudsak stängda frågor, vilket innebär att respondenten endast kan 

välja de svarsalternativ som ges till dem. Den sista frågan i enkäten var en öppen fråga där 

respondenten fick skriva ett valfritt svar. Svarsalternativen i enkäten utformades både 

horisontellt och vertikalt. Då enkäten besvarades online såg även utformningen lite olika ut 

beroende på om respondenten använde sin dator, telefon, surfplatta eller liknande när denne 

besvarade enkäten. Det var däremot rejäla mellanrum mellan alternativen för att skapa en 

tydlighet för respondenten om vilket svarsalternativ som tillhör vilken kryssruta. I vissa fall 

kan horisontella svar medföra en risk att respondenterna väljer fel alternativ på grund av 

otydlighet (Bryman & Bell 2017, s. 244). 

  

Svarsalternativen på enkäten bestod dels nominalvariabler, alltså variabler som inte går att 

rangordna, exempelvis “Kön” (Eliasson 2013, s. 38; Bryman & Bell 2017, s 333). 

Svarsalternativen bestod även av ordinalvariabler, detta är kategorier som kan rangordnas. 

(Bryman & Bell 2017, s. 333) Exempel på ordinalvariabler i enkäterna var svarsalternativen 

till frågorna “Hur ofta konsumerar du funktionsdrycker?” samt “Rangordna anledningen till 

ditt val av märke.”. 

2.6 Intervjudesign 

De intervjuer som utfördes under studien var personliga intervjuer, alltså en intervju mellan 

intervjuaren och intervjuobjektet. En personlig intervju var ett fördelaktigt tillvägagångssätt 

med anledning av att det är enkelt att arrangera då intervjun endast ska passa in i två 

personers scheman (Denscombe 2018, s. 270). Intervjun genomfördes genom en 

semistrukturerad metod med hjälp av en intervjuguide som utformades utifrån den teoretiska 

referensramen som studien begränsats till. Utformningen av intervjuguiden har även tagit i 

beaktning sju steg som tagits fram av Kvale när man ska genomföra en intervjuundersökning 

(1997, s. 85). Frågorna som ställdes var förutbestämda frågor kring ett tema som ledde 

intervjuobjektet in på det ämne som undersöktes. Temat som respondenten leddes in på var 
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således funktionsdrycksmarknaden och kategorier i detta tema som togs upp var faktorer till 

val av funktionsdryck, företagens marknadsföring och egen relation till varumärket och 

konsumtion av funktionsdrycker. Detta medförde att det även lämnades utrymme för 

spontana frågor samt förtydligande av frågor. (Bryman & Bell 2017, s. 454).  Frågorna var 

däremot inte i ordningsföljd, vilket tillåter intervjupersonen utveckla sina svar samt att svara 

mer utförligt om ämnen som tas upp i intervjun (Denscombe 2018, s. 269) Detta ansågs vara 

ett gynnsamt tillvägagångssätt för att få ut den informationen som behövdes för att kunna 

göra en jämförelse med de enkäter som besvarats. 

2.7 Genomförande 

I denna studie har primärdata samlats in genom enkäter samt intervjuer. Enkäterna 

utformades, som tidigare nämnt, med hjälp av hemsidan Surveymonkey. Genom att länka till 

enkätsidan via författarnas Facebook-sidor hade respondenterna tillgång till internetsidan där 

enkäten kunde besvaras. Internetsidan var öppen under en begränsad tid och stängdes ned 

innan resultatet sammanställdes för att säkerhetsställa att inga fler svar skulle komma in 

under tiden datan analyserades, med anledning av att undvika risken för felaktiga data. 

Sammanlagt besvarades enkäten av 101 respondenter, varav ett bortfall då respondenten inte 

besvarade frågorna i enkäten. Enkäterna genomfördes innan intervjuerna med anledning att 

då kunde enkäterna sammanställas och författarna kunde därefter bestämma vilka frågor som 

de ville fördjupa i intervjuerna. På detta sätt kunde författarna tydligare se vilka frågor som 

behövde fördjupas för att få ut relevant empiri till studiens frågeställning.  

Fyra av intervjuerna skedde i Gymnastik- och idrottshögskolans lokaler under datumen 2019-

05-07 och 2019-05-08, medans de andra fyra skedde över telefon under samma period. 

De fysiska intervjuerna skedde i privata rum mellan intervjuaren och en respondent åt 

gången. Efter godkännande från respondenterna spelades intervjuerna även in, med syfte att 

att kunna lyssna på intervjun vid senare tillfälle för att säkerhetsställa att ingenting av det 

respondenten sa missades, samt för transkribering. Respondenterna blev tillfrågade om de 

ville vara anonyma vilket samtliga valde att vara. 

2.8 Validitet 

Validitet visar om studien verkligen undersöker det som den är menad att undersöka samt hur 

sanningsenliga resultaten från studien är. Forskare säkerställer validiteten genom att ställa en 
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serie frågor och sedan titta på andras forskning för att se om svaren liknar varandra. 

(Golafshani 2003; Kvale & Brinkmann 2014, s. 296; Bryman & Bell 2017, s. 175). 

2.8.1 Kvantitativ validitet 

Inom kvantitativ forskning delar man in validiteten i olika slags validitet, dessa är extern-, 

intern-, begrepps- och ekologisk validitet (Bryman & Bell 2017, s. 69). 

  

Extern validitet används för att se huruvida datan som analyseras och ger ett resultat kan 

appliceras och generaliseras utöver undersökningskontexten. Här är det vitalt att titta på hur 

respondenter samt organisationer som deltar väljs ut (Bryman & Bell 2017, s.69). I denna 

studie blir således den externa validiteten låg då studien tillämpat ett tillfällighetsurval, och 

resultaten därför inte går att generalisera. 

  

Intern validitet är ett begrepp som förklarar om en studie kan dra några slutsaser kring 

kausala samband som uppkommer genom analysen av resultatet (Bryman & Bell 2017, s.69). 

I denna studie är studiens kvantitativa interna validitet låg, då det är svårt att dra slutsatser 

kring kausala samband genom tillämpningen av enbart en kvantitativ undersökning då 

följdfrågor och fördjupning inte kan ställas till respondenterna och säkerställa att X påverkar 

Y. Av denna anledning tillämpades en triangulering för att höja validiteten då det ger 

författarna ett större djup i studien och möjligheten att ställa frågor till intervjuobjekten 

baserade på data från enkätsvaren (Bryman & Bell 2017, s.240). På så sätt så kan studien 

analysera och se samband genom fördjupning av svar som angetts vilket höjer validiteten. 

  

Begreppsvaliditet används för att ta fram ett mått på samhällsvetenskapliga begrepp, mäter 

begreppet det som det avser att mäta (Bryman & Bell 2017, s.69, 176). I denna studie har 

begreppsvaliditeten stärkts genom en pilotstudie där respondenterna fick kommentera 

begrepp som används samt att författarna kunde se om frågorna mätte det som avses att 

mätas. 

  

Ekologisk validitet är ett mått för huruvida samhällsvetenskapliga resultat är applicerbara på 

människor i deras vardag och sociala miljö. Går det att fånga respondenterna i en vardaglig 

miljö när studien görs blir den ekologiska validiteten således hög (Bryman & Bell 2017, s. 

69). Eftersom denna studies kvantitativa del genomförs med webbenkäter går det att 

argumentera för att den ekologiska validiteten således varken blir stark eller svag. Eftersom 
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internet idag är en del av våran vardag men att svara på enkäter inte är något som ses som 

vardagligt och därför tar respondenterna utanför den sociala miljö som de verkar i. 

2.8.2 Kvalitativ validitet 

När det kommer till kvalitativ validitet används det två begrepp, extern validitet och intern 

validitet (Bryman & Bell 2017, s.380). Intern validitet anser att det ska finnas en stark 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teorier som denne utvecklar kring 

ämnet för att säkerställa att dessa stämmer. Helst ska forskaren vara delaktig i den sociala 

gruppen under lång tid för att kunna se sammanhangen mellan begreppen och teorierna 

(LeCompte & Goetz, 1982 s. 43; Bryman & Bell 2017, s.380). I denna studie har författarnas 

observationer och teorier inte kunnat jämföras med tidigare forskning och dess teorier då de 

just nu inte finns tillräckligt med forskning inom just det området som författarna undersökt. 

Intervjuguiden har tagits fram genom att tillämpa de sju stegen som tagits fram av Kvale 

(1997), vilket har stärkt den interna validiteten hos studien. Överlag är studiens validitet 

däremot förhållandevis svag. 

  

Enligt LeCompte och Goetz (1982) så mäter den externa validiteten till vilken grad det går att 

generalisera studiens resultat till andra sociala miljöer och förhållanden. I denna studie blir 

validiteten låg då studien tillämpade ett tillfällighetsurval vilket leder till att det inte går att 

generalisera studiens kvalitativa del utanför den verklighet som den verkar i. Även antalet 

respondenter har bidragit till den svaga validiteten. 

2.9 Reliabilitet 

Reliabilitet definieras till hur representativ studien är för hela populationen samt hur 

konsekvent den är över tid, det vill säga kan studien upprepas. Kan resultaten från studien 

återskapas med samma metod och ge ett liknande resultat anses studien ha en hög reliabilitet 

(Ghofshani 2003; Bryman & Bell 2017, s. 174f; Kvale & Brinkmann 2014, s. 295). 

2.9.1 Studiens kvantitativa reliabilitet 

Inom studiens kvantitativa reliabilitet finns det tre stycken huvudområden; stabilitet, intern 

reliabilitet samt interbedömarreliabiliteten (Bryman & Bell, 2017, s. 174). 

  

Stabilitet menar att studien ska kunna upprepas utan att svaren skiljer sig alltför mycket från 

den tidigare studien (Bryman & Bell 2017, s. 174). Då studien alltid kan genomföras i samma 
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miljö som tidigare, på internet så anses stabiliteten vara hög inom denna studie. Det kan vara 

en annan respondent men den kommer tillhöra det ursprungliga urvalet. 

  

Intern reliabilitet används för att undersöka korrelationen mellan exempelvis enkätfrågor och 

se hur väl sammankopplade de är (Bryman & Bell 2017, s. 175). I denna studie anses den 

interna reliabiliteten vara låg då bara ett fåtal av frågorna har en koppling till varandra. 

Frågorna ställs kring åsikter om produkter och marknadsföring. 

  

Interbedömarreliabilitet är ett begrepp som används när forskare gemensamt ska analysera 

och koda data till kategorier. De måste då se datan med ett gemensamt synsätt för att 

kategoriseringen inte ska bli alltför olik. (Bryman & Bell 2017, s. 174) 

Interbedömarreliabiliteten i denna studie anses vara hög då författarna har tagit fram 

tolkningen av den datan som samlats in genom ett gemensamt synsätt som framkommit 

genom diskussion och analys av materialet som kommit in. 

2.9.2 Studiens kvalitativa reliabilitet 

Studiens kvalitativa reliabilitet delas in i två delar, den externa och interna reliabiliteten. Med 

den externa reliabiliteten menas det huruvida en intervju kan rekonstrueras i en exakt 

liknande social miljö som den genomfördes i. (Bryman & Bell 2017, s. 379f) Den externa 

reliabiliteten blir i denna studie låg då miljön som den lever i kan förändras av att faktorer 

som normer och värderingar i samhället är i ständig förändring. Det går inte att frysa den 

social miljö som existerade när studien tog plats för att sedan kunna återvända till en exakt 

likadan och återskapa studien. 

  

Den interna reliabiliteten inom kvalitativ forskning liknar interbedömarreliabiliteten i den 

kvantitativa, den är ett mått av forskares kapacitet att tolka och analysera data och resultat på 

ett gemensamt sätt (Bryman & Bell 2017, s. 380). Precis som i interbedömarreliabiliteten är 

intern reliabiliteten hög i studien då svaren som tagits fram har analyserats och diskuterats 

utifrån det gemensamma synsätt som författarna kommit fram till. Genom diskussion och 

överläggning har författarna kommit fram till ett samförstånd där de bedömer informationen 

på ett så likadant sätt som möjligt. 
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3 Teori 

 

I detta avsnitt kommer de teorier som valts för att besvara studiens frågeställning att 

presenteras. Utöver detta kommer avsnittet att belysa på vilket sätt de olika teorierna 

kommer bidra till studien samt hur dessa teorier kompletterar varandra. 

 

3.1 Motiv och drivkraft 

3.1.1 Maslow motivationsteori 

Abraham Maslow presenterade år 1943 en motivationspyramid som symboliserade den 

hierarkiska ordningen av människans behov och menade att denna kan förklara människans 

motivation till konsumtion. Den har använts av många marknadsförare i just detta syfte, då 

det hjälper marknadsförare att möta konsumenternas behov och därmed genererar 

konsumenterna som mer än ofta väljer deras produkt över någon av deras konkurrenter. 

(Asamoah et al. 2011) Pyramiden är uppdelad i fem nivåer av behov. Enligt Maslow 

tillfredsställs de basala mänskliga behoven först, alltså de som är längst ned i pyramiden. 

(Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 65;Maslow, 1943) 

 
Figur 1. Maslows motivationspyramid 

  

I botten på pyramiden är physiological needs, som syftar till de fysiologiska behoven, till 

exempel mat, vatten, syre. Efter det kommer safety needs, trygghetsbehov, som innebär 

säkerhet och stabilitet, exempelvis tak över huvudet och pengar. Den tredje nivån är 

belongingness needs, sociala behov, som innefattar behovet av familj, vänskap och kärlek. 

Den fjärde nivån är esteem needs, behov av uppskattning, som innebär behovet av 
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uppskattning och respekt från andra såväl som sig själv. Den sista nivån som är toppen av 

trappan är self-actualization needs, behov av självförverkligande, vilket syftar till behovet av 

att uppfylla vår fulla potential. (Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 65;Maslow, 1943) 

  

Trots att det inte finns mycket forskning som legitimerar Maslows pyramid så har trappan en 

logisk enkelhet som gör det lättare att förstå hur människor prioriterar sina behov och 

därigenom få en förståelse i hur en konsument väljer att konsumera. (Baines, Fill & 

Rosengren 2017, s. 65). Med denna teori ämnar studien att identifiera ett mönster som visar 

vilka behov konsumtion av funktionsdrycker tillfredsställer och utifrån detta dra en slutsats 

till varför konsumenter väljer eller föredrar vissa varumärken framför andra. Syftet med 

denna teori är även att kunna identifiera underliggande behov för en individs konsumtion av 

funktionsdryck. 

3.2 Opinionsmarknadsföring 

3.2.1 Word of Mouth (WOM) & eWOM 

Enligt Kirby och Marsden (2006, s. 164) är definitionen för Word of Mouth, WOM, följande: 

“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.” 

För att vidare förklara detta kan Word of Mouth, eller WOM, också beskrivas som ett 

inofficiellt delande av erfarenheter mellan konsumenter och konsumentgrupper. Att 

marknadsföra genom WOM kan således vara att skapa en produkt eller tjänst som 

konsumenten anser det värt att prata om, vilket gör att ryktet om produkten eller tjänsten 

sprids vidare. Informationen som en konsument får via WOM är även mindre filtrerad då den 

inte kommer direkt från en säljare eller reklam, vilket leder till att konsumenten anser den 

som mer trovärdig. (Yildiz & Akyol, 2016) Dessutom visar studier att de konsumenter som 

blivit “förvärvade” till en produkt genom WOM skapar en mer långvarig positiv attityd till ett 

varumärke till skillnad från konsumenter som blivit förvärvade genom vanlig marknadsföring 

(Trusov et al., 2009). Det är också en lättare väg för företag att nå konsumenten genom 

WOM till skillnad från annan reklam. Informationsflödet som finns idag är massivt och man 

hinner inte uppfatta all information som dagligen kastas över en. (Yildiz & Akyol, 2016) 

  

Internets framväxt har bidragit till att det är lättare än någonsin för individer att dela 

information med varandra och konsumenter möts och interagerar allt mer med varandra i 
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online-sammanhang (Loureiro et al. 2018). Internet har underlättat konsumenters 

interaktioner med varandra, både lokalt och globalt. Detta görs genom bland annat olika 

forum, nyhetsgrupper och recensionssidor, vilket underlättar spridningen av både positiv och 

negativ WOM, vilket är svårt att för marknadsförare och brand managers att kontrollera. (De 

Bruyn & Lilien, 2008) Genom att konsumenter delar med sig av sina egna erfarenheter och 

åsikter om ett varumärke blir dem en röst för varumärket (Loureiro et al., 2018). 

Marknadsförare har anammat detta och lärt sig att använda sig av denna sorts globala 

marknadsföring och det har kommit att bli en viktig del av marknadsföringen i dagens läge 

där sociala medier har växt fram (Park, Shin & Ju, 2017). Den vanligaste formen av 

marknadsföringen är att använda konsumenter som promoters, eller förespråkare, för en 

produkt eller service. Syftet är att förespråkaren ska dela med sig av alla fördelar med 

produkten eller tjänsten till sina nära och omgivning. På så sätt når företaget ut till denne 

konsuments vänner och omgivning. Detta ger varumärket uppmärksamhet och kan utlösa ett 

intresse hos nya konsumenter som senare leder till konsumtion. (De Bruyn & Lilien, 2008) 

  

När WOM sker på online-plattformar kallas det för electronic word-of-mouth, eller eWOM.  

eWOM grundar sig till viss del i hur individer litar på och tar till sig andras åsikter på sociala 

plattformar. Konsumenter påverkas av andras åsikter och deras sociala motivation för 

konsumtion. Vissa gillar att handla med sina vänner och vill höra deras åsikter, medans andra 

hellre vill handla själva och gå efter sin egen smak och sina egna idéer. På sociala medier är 

avstånden till andra individer inte långt och konsumenter uppfattar kvalitét och trovärdighet 

beroende vilken relation de har till varandra. (Park, Shin & Ju, 2017) 

Både WOM och eWOM är högst aktuella i dagsläget och är en stor del av marknadsföringen 

idag. Det är känt att mediärer har blivit en stor del inom marknadsföring med det 

mediesamhället som växt fram, vilket gör att det är troligt att dessa teorier kan bidra till att 

förklara varför konsumenter väljer en viss produkt. Samt visa styrkan hos WOM inom den 

marknadsföring som bedrivs på funktionsdrycksmarknaden i Sverige. 

3.2.2 Influencer marknadsföring 

Influencers på sociala medier är ett modernt fenomen som ökat sitt samarbete med företag 

och marknadsföringsbyråer de senaste åren och deras åsikter har en stor påverkan på 

människor (Kadekova & Holiencinova, 2018). De Veirman et al. (2017) definierar 

influencers som personer som har byggt upp ett betydande nätverk av personer som följer 

dem på sociala medier, vilket är den definition denna studie kommer utgå från. 
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Sociala medier har blivit en viktig plattform för varumärkens marknadsföring och för att nå 

sina målgrupper (Evans et al., 2017).  Det finns flertalet sätt för varumärken att nå sina 

målgrupper genom influencers. Det vanligaste tillvägagångssättet är sponsrade eller betalade 

inlägg men även genom eWOM som nämnts tidigare. Skillnaden med eWOM är att det ter 

sig i en obetald form där kommunikation mellan konsumenter sker frivilligt genom att dela 

med sig av egna erfarenheter och åsikter av en produkt eller tjänst på ett onlineforum. (Evans 

et al., 2017) Influencer marknadsföring kan således ses som en betald eWOM där influencern 

blir en opinionsledare som företagen använder för att få fram sitt budskap (Maden, 2018). 

  

En av de stora utmaningarna som företag står inför när det gäller influencer marknadsföring 

är att identifiera och välja ut de influencers som har störst påverkan på just deras målgrupp 

för att sedan försöka få till ett samarbete med dessa influencers (De Veirman et al., 2017). 

Utöver detta är ytterligare en utmaning att hitta influencers vars värderingar och 

karaktärsdrag går hand i hand med varumärket (De Veirman et al., 2017). 

  

Inom marknadsföring och konsumentbeteende har man fastställt att information som 

konsumenter erhåller från interpersonella källor har större inverkan på en konsuments 

beslutsfattande än traditionell marknadsföring. Det innebär att liknande meddelanden mottas 

annorlunda av konsumenter beroende på källan. (De Veirman et al., 2017;Yildiz & Akyol, 

2016) Konsumenter har alltid värdesatt andras åsikter och genom att marknadsföra ett 

varumärke eller en produkt genom en trovärdig opinionsledare når man ut till en stadig grund 

av följare och potentiella kunder. Detta ses som mer trovärdigt då en influencer inte påverkas 

direkt av försäljningen av varor eller tjänster, men ändå rekommenderar produkten på sociala 

medier. (De Veirman et al., 2017) På detta sätt kan influencer marknadsföring också vara en 

kraftfull mekanism för eWOM (Evans et al., 2017). Genom att ge sina följare en insikt i deras 

liv, erfarenheter och åsikter kan influencers skapat relationer som anses nära och personliga 

(De Veirman et al., 2017). Knoll et al. (2015) beskriver det som en illusion av en face-to-face 

relation mellan influencer och följare vilket gör att följaren är mer mottaglig för åsikter och 

beteenden. 

  

Denna teori kommer att användas genom att identifiera konsumenters anledning till 

konsumtion av funktionsdrycker. Vidare avser denna teori vara behjälplig för att urskilja 

marknadsföringens påverkan på konsumenter samt eventuellt för att analysera 
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konsumenternas åsikter kring marknadsföringen som bedrivs av företagen som verkar på 

funktionsdrycksmarknaden i Sverige.  

3.3 Relationsmarknadsföring 

3.3.1 Brand equity 

Brand equity kan definieras som värdet av ett visst varumärke (Baines, Fill & Rosengren 

2017, s. 518). Under de senare åren har företag börjat sätta värde och fokusera allt mer på sitt 

varumärke då man har insett att varumärket är en av de viktigaste tillgångarna för företagen 

(Keller & Lehmann, 2006). Keller och Lehmann (2006) menar också att branding eller en 

stark brand equity kan vara fördelaktigt för konsumenten genom att förenkla valet, minska 

risker samt att konsumenten vet vad den får. 

3.3.2 Kundbaserat varumärkesvärde (Customer-based Brand Equity, 

CBBE) 

Keller (2009) menar att ett av de mest populära och det potentiellt viktigaste ämnet inom 

marknadsföring är varumärket, eller brand equity. Definitionen av brand equity enligt Kotler 

är ett namn, term symbol, design, eller en kombination av dessa vars syfte är att 

förknippas/identifieras med varor eller tjänster från en eller en grupp försäljare och för att få 

dessa att differentiera sig från sina konkurrenter. (Keller, 1993) Han menar alltså att ett 

varumärkes värde kan definieras utifrån det extra värde som är ett resultat av 

marknadsföringen av en produkt i jämförelse med en likvärdig produkt som inte identifieras 

med det varumärket. (Keller, 2009) 

  

Enligt Keller (2009) är fördelarna med ett starkt varumärke många. Till exempel ger ett starkt 

varumärke högre kundlojalitet, mindre sårbarhet vid marknadsföringsåtgärder, större 

marginaler samt bättre handel och stöd från till exempel distributörer eller återförsäljare. 

(Keller, 2009). Keller (2009) har utifrån sin syn på brand equity skapat en modell för 

Customer-based brand equity (CBBE). Han förklarar den som 

“a brand is to have positive (negative) customer-based brand equity if consumers act 

more (less) favorable to the product, price, promotion, or distribution of the brand 

than they do to the same marketing mix element when it’s attributed to a fictitiously 

named or unnamed version of the product or service”. 

(Keller 1993, s. 8) 
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För att bygga ett starkt varumärke enligt CBBE kan man bryta ned det i fyra steg. Det första 

steget är att skapa en identifiering och association till varumärket hos konsumenten. Andra 

steget är att skapa konkreta materiella och immateriella varumärkesassociationer. Tredje 

steget är att framkalla rätt kundrespons och det fjärde steget är att från kundrespons skapa ett 

lojalitetsförhållande mellan konsument och varumärke. (Keller, 2001) 

Dessa fyra steg kan sammanfattas i fyra frågor som konsumenten ställer om varumärket 

1. Vem är du? (brand identity) 

2. Vad är du? (brand meaning) 

3. Vad tycker eller känner jag om dig? (brand responses) 

4. Du och jag då? Vilken associering och hur mycket vill jag associeras med dig? (brand 

relationships) 

Modellen är i form av en pyramid och har fyra olika nivåer, alltså de fyra stegen presenterade 

ovan. Dessa nivåer är i sin tur indelade i sex olika delar och har som syfte att specificera hur 

varumärkesbyggande bör gå till. Pyramiden förklarar varumärkesbyggandet i fyra steg, de 

fyra olika nivåerna, från botten av pyramiden till toppen. 

 
 

Figur 2. Konsumentbaserat varumärkesvärde/Customer Based Brand Equity 

  

Salience: Varumärkesidentitet. Hur ofta och hur enkelt konsumenter associerar varumärket 

ifråga i situationer för konsumtion. 

Brand performance: Hur väl varumärket fyller konsumentens funktionella behov.  

Brand imagery: Hur väl varumärket fyller konsumentens psykologiska eller sociala behov, 

hur uppfattar kunden varumärket? 

Brand judgement: kundens egna åsikter och utvärderingar kring varumärket, bra eller dåliga. 
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Feelings: konsumentens emotionella gensvar till varumärket. 

Resonance: konsumentens förhållande till varumärket, om de känner sig “synkroniserade” 

med varandra, om konsumenten har lojalitet till varumärket och aktivitetsnivån för lojaliteten. 

Resonance kan i sin tur delas upp i underkategorier: (1) behavioral loyalty, (2) attitude 

attachment, (3) sense of community samt (4) active engagement. (1) Behavioral loyalty 

innebär att konsumenten gör frekventa köp. (2) Attitude attachement är när konsumenten ser 

varumärket i en större kontext, till exempel uttrycker att den “älskar” varumärket, eller att 

konsumenten ser fram emot att konsumera produkten. (3) Sense of community är när 

konsumenten känner en samhörighet till andra som associeras till varumärket, till exempel 

andra användare eller ambassadörer för varumärket. (4) Active engagement är när kunden är 

villig att lägga ner personliga resurser såsom tid, pengar eller energi utöver de resurser som 

går åt vid konsumtionen av varumärket, till exempel går med i en klubb som associeras med 

varumärket, pratar med andra som använder varumärket etc. (Keller, 2001:Keller, 2009) 

För att skapa brand resonance måste företaget först bygga en stadig grund. Enligt Kellers 

modell skulle en sådan grund finnas när man har en ordentlig salience, alltså en bred och djup 

medvetenhet kring varumärket, positiva judgements och feelings som tilltalar både 

konsumentens hjärta och hjärna samt en tydlig differentiering från konkurrerande 

varumärken. (Keller, 2009) 

  

Kellers teori kommer att bidra till att skapa en förståelse vilken påverkan uppbyggnaden av 

ett varumärke kan ha på en konsuments val samt ge en djupare förståelse i ett varumärkes 

betydelse i konsumentens agerande. Brand equity används endast för att läsaren ska få en 

bättre bild och en enklare förståelse av The Customer-based Brand equity. 

3.3.3 Associative Network Theories of Memory 

Teorin menar att en av de viktigaste funktionerna inom marknadsföring är att göra sitt 

varumärke ihågkommet så att konsumenten sparar det i minnet och tar fram det vid 

köptillfällen. Man skapar då associationer med varumärket som sedan länkas till teorin The 

Associative Network Theories of Memory. Man menar att dessa associationer har två 

huvudsakliga funktioner. Den första funktionen ska fungera som en trigger för att få fram ett 

varumärke ur minnet för den typen av produkt du ämnar köpa eller behov du vill 

tillfredsställa. Den andra ska sedan hjälpa dig att utvärdera varumärket för att sedan fatta ditt 

beslut (Romaniuk & Gaillard 2007, s. 267). Tanken är enligt Romaniuk och Gaillard (2007) 

att dessa associationer sedan ska leda till att man föredrar ett visst varumärke framför ett 
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annat när man fattar beslutet. Detta kan kallas för brand knowledge och kan kopplas till 

Consumer based brand equity modellen. 

  

Författarna tar upp tre stycken karaktärsdrag hos varumärkesassociationer som Keller nämner 

att man ska sträva mot att uppnå, dessa är styrka, unikhet och det mest gynnsamma 

(Romaniuk & Gaillard 2007, s. 268). Modellen fokuserar mest på unikhet och med unikhet 

menar författarna att varumärket har en unik association som bara konsumenterna förknippar 

med just deras produkt och på det sättet kan du differentiera ditt varumärke från andra på 

marknaden. Teorin används för att se hur man kan använda sig av en unik 

varumärkesassociation i sin marknadsföring för att stå ut på marknaden, samt att se vilken 

effekt det har på konsumenternas benägenhet att köpa just den produkten som de anser har en 

unik egenskap. (Romaniuk & Gaillard 2007, s. 269-270) 

  

Denna modell används för att undersöka ifall unika associationer till de olika varumärkena på 

den svenska funktionsdrycksmarknaden leder till en ökad konsumtion. Samt för att undersöka 

om de har någon påverkan på konsumenternas val av funktionsdryck. 

3.3.4 The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing 

Shelby och Hunt (1994) menar att på senaste tiden har marknadsföringen tagit en vändning 

och med denna vändning har relationsmarknadsföring har vuxit fram. 

Relationsmarknadsföring innebär att företag skapar ett slags band med konsumenten och 

försöker förklara det som en utveckling av ett långvarigt förhållande mellan utbytespartner. 

(Wang, Wang & Liu, 2016) Ett långvarigt utbyte av kund och slutkonsument kan därför 

kategoriseras som relationsmarknadsföring. 

  

The Commitment-trust theory, presenterad av Shelby och Hunt (1994), har två fundamentala 

faktorer; förtroende och engagemang. Enligt Shelby och Hunt (1994) är dessa faktorer 

nyckeln till att bilda och upprätthålla affärsrelationer mellan företag/varumärke och 

konsument ska vara framgångsrik. 

  

Engagemang definieras som att en utbytespartner ser ett förhållande med en annan 

utbytespartner så pass viktigt att båda parter anser att förhållandet är värt att arbeta för, med 

huvudsyfte att förhållanden ska förbli på obestämd tid. 
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Förtroende definierar Shelby och Hunt (1994) som att det existerar när ena parten i en 

utbytesrelation har förtroende för tillförlitligheten och integriteten hos den andra parten, 

vilket associeras med kvalitéer som kompetent, ärlig, rättvis, ansvarig, hjälpsam och välvillig. 

Inom både detaljhandel såväl organisations branschen är förtroende grunden för lojalitet. 

(Shelby och Hunt, 1994) Viktigt för att en konsument ska ha förtroende för ett företag och 

vice versa är delade värderingar och kommunikation. Delade värderingar är grundläggande 

inom till exempel kulturer då människan har en begär att identifiera sig med andra personer 

eller grupper. När utbytesparter således delar samma värderingar så kommer båda parter att 

vara mer engagerade i sin relation. Dessa värderingar måste i sin tur tydligt kommuniceras, så 

att det är tydligt för konsumenten vilka värderingar varumärket har. Shelby och Hunt (1994) 

  

Med fundamenten förtroende och engagemang från båda parter skapas en ömsesidig lojalitet. 

och menar även att förtroendet har en direkt påverkan på relationen mellan parterna, då 

förtroende gör att sårbarheten dämpas för både parterna i en utbytesrelation. (Shelby 1994) 

De menar även att förtroende och engagemang är nycklar på grund av att när de förekommer 

tillsammans så främjar det produktiviteten, effektiviteten och leder till kooperativa beteenden 

som bidrar till framgångsrik relationsmarknadsföring. Shelby och Hunt (1994) 

  

Denna teori är relevant för studien då den förklarar konsumtion utifrån ett lojalitetsperspektiv 

och att förtroende i kombination med kommunikation kan vara en anledning till val av 

produkt vid konsumtion. Denna teori tar även upp andra aspekter av konsumtion, såsom 

associationer med varumärke och hur ett varumärkes värderingar kan spela roll i 

konsumtionen. 

3.4 Teoretisk referensram 

Teorierna presenterade ovan ämnar hjälpa till att besvara studiens syfte i det avseende att 

samtliga teorier tar upp anledningar till konsumtion. Den teoretiska referensramen som valts 

är bred och teorierna skiljer sig mycket åt. Anledningen till detta är för att få ett brett 

perspektiv och en bred grund vid analysen. Några av teorierna berör däremot liknande 

områden, exempelvis associationer och förtroende. Detta används för att stärka argumenten 

att dessa faktorer spelar in vid konsumentens val av produkt. 
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Maslows motivationsteori används för att identifiera om och vilka grundläggande behov som 

konsumtion av funktionsdrycker ger, och utifrån detta dras kopplingar till konsumenters 

agerande. Denna teori ämnar alltså utgå ifrån konsumenten och dennes behov, till skillnad 

från CBBE och The Commitment-trust Theory där fokus är utifrån ett företagsperspektiv och 

varumärkesbyggande perspektiv. Genom att få en förståelse för hur företag bygger sina 

varumärken och väljer att positionera sig på marknaden går det att skapa en förståelse för hur 

varumärkesbyggande påverkar konsumentens val. Inom The Commitment-trust Theory 

berörs även hur associationer till varumärken kan påverka varumärkets styrka, vilket även tas 

upp i The Associative Network Theories of Memory. Med detta ämnar uppsatsen att skapa en 

bild av hur associationer kan ha positiv eller negativ påverkan på konsumenters val vid köp 

av funktionsdrycker. 

WOM och eWOM är som tidigare nämnt högaktuellt i tiden. Det har aldrig varit lättare att 

interagera med varandra vilket gör att åsikter om produkter blir väldigt lättillgängligt. 

Tillsammans med influencer marknadsföring är det en stor del av den marknadsföring som 

bedrivs i dagsläget, speciellt inom funktionsdrycksmarknaden. Dessa teorier kommer att 

hjälpa till att identifiera faktorer till konsumtion, eller kanske något som är förstärkande av 

andra faktorer.  
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4 Empiri 

 

I avsnittet som följer kommer först forskningsfrågorna att upprepas för att påminna läsaren 

om vad studien ämnar undersöka. Därefter kommer empirin från enkäterna samt intervjuerna 

presenteras. Empirin kommer därefter sammanfattas kort för att vidare analyseras utifrån 

den valda teoretiska referensramen. 

 

1. Varför väljer konsumenter vissa varumärken framför andra inom 

funktionsdrycksmarknaden i Sverige och vilka faktorer är mest avgörande vid valet av 

varumärke? 

2. Hur blir konsumenter påverkade till att köpa funktionsdrycker i Sverige? 

3. Hur skapas förtroende för företagen på funktionsdrycksmarknaden i Sverige hos 

konsumenter? Vilket förtroende har konsumenter för företagen på funktionsdrycksmarknaden 

i Sverige och den marknadsföring de bedriver? 

4.1 Enkäter 

Av de 100 respondenterna som besvarade enkäten var den största delen av respondenterna i 

åldersspannet 15-25, vilket motsvarade 72%. 24% av respondenterna var i åldersspannet 26-

35 och resterande 4% var i åldersspannet 36 eller äldre. 55 av de 100 respondenterna var 

kvinnor och 45 var män. 

 

 
Figur 3. Varumärkespreferens 
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Figur 3 visar enkätrespondenternas varumärkespreferens gällande produkter på 

funktionsdrycksmarknaden. Respondenten ombads att ange den funktionsdryck denne 

konsumerar, och om respondenten konsumerar flertalet funktionsdrycker från olika 

varumärken skulle den funktionsdryck som respondenten helst konsumerar anges. 52% av 

respondenterna, alltså en majoritet, uppgav att de konsumerar funktionsdrycken Nocco, cirka 

21% uppgav att de konsumerade Celsius och cirka 9% uppgav att de konsumerade Clean. 

10% av respondenterna uppgav att de konsumerade övrig funktionsdryck och resterande var 

fördelade på funktionsdryckerna Heat, AminoPro och Lohilo. 

 

  
Figur 4. Anledning till val av varumärke 

  

Figur 4 är en sammanställning av respondenternas svar gällande den främsta anledningen till 

valet av varumärke. Enligt respondenterna var produktens smak den viktigaste faktorn vid val 

av funktionsdryck då majoriteten av respondenterna rankade den som högsta prioritet. Den 

näst viktigaste anledningen enligt respondenterna var kvalitéten hos funktionsdrycken och 

dess innehåll, tätt följt av tillgängligheten till att köpa produkten, varumärkeskännedom samt 

priset som alla tre var i stort sett lika viktiga.  
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Figur 5. Introduktion till varumärket 

  

Figur 5 visar hur respondenterna först blev introducerade till varumärket som angavs i första 

frågan i enkäten. Enkätsvaren visade att en femtedel av respondenterna inte mindes hur de 

introducerades till produkten. 34% angav att de blev introducerade via rekommendationer 

från vänner och bekanta samt 18% via marknadsföring på sociala medier. 16% av 

respondenterna uppgav att de testade produkten av en ren slump och 12% blev introducerade 

på ett annat sätt än de givna alternativen. 

17 personer av de 34 som uppgav att de blivit introducerade till produkten via en vän eller 

bekant svarade att de konsumerar Nocco, 9 av 34 uppgav av de dricker Celsius, 4 av 34 är 

konsumenter av Clean, 2 av 34 dricker AminoPro och 2 av 34 uppgav att de drack övrig 

funktionsdryck. 

Av de 18 personerna som uppgav att de blivit introducerandet till produkten via sociala 

medier eller influencers var 13 av dessa konsumenter av Nocco, två konsumenter av Clean, 

en var konsument av Celsius och två respondenter var konsumenter av övrig funktionsdryck. 

  

  
Figur 6. Marknadsföringspåverkan, varumärkesexponering 
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Figur 6 visar både hur respondenterna upplever att varumärkets marknadsföring påverkar 

deras val av produkt samt hur ofta respondenterna upplever att de kommer i kontakt med 

marknadsföring eller exponering av produkten i vardagen. 

Den största andelen av respondenterna, 43 %, ansåg att varumärkets marknadsföring har haft 

lite påverkan på dennes val av funktionsdryck. 38% menade att varumärkets marknadsföring 

inte har påverkat dem alls, medans 19% påstod att den hade haft stor påverkan i valet av 

funktionsdryck. 35% av respondenterna uppgav att de kommer i kontakt med produkten 

några gånger i veckan, 27% av enkätrespondenterna kommer i kontakt med produkten flera 

gånger om dagen och 9% uppgav att de kommer i kontakt med dom en gång om dagen. 19% 

av respondenterna kommer i kontakt med produkten mindre än en gång i veckan, 18% 

uppgav att de kommer i kontakt med produkten en gång om dagen. Endast en av 

respondenterna uppgav att de aldrig kommer i kontakt med sin produkt i 

vardagssammanhang. 

  

 
Figur 7. Anledning till konsumtion 

  

I figur 7 fick respondenterna välja två alternativ till varför de konsumerar funktionsdrycker. 

36% av svaren som angavs visade att anledningen till konsumtion var för att få energi som. 

21.5% av respondenterna angav att anledningen till konsumtion var för att det är gott, följt av 

för tillskottet av aminosyror/BCAA och som substitut till läsk som båda hamnade på 11% 

respektive 9.5%. Lägst med endast 2% kom anledningen för att det är nyttigt och med 2.5% 

kom annan anledning. 



38 
 

 
Figur 8. Grad av konsumtion 

  

Figur 8 visar respondenternas grad av konsumtion. 29 av respondenterna uppgav att de 

konsumerar funktionsdrycker någon gång i månaden. 25 respondenter uppgav att de 

konsumerar funktionsdryck 3-4 gånger i veckan och 23 respondenter svarade att de 

konsumerar funktionsdrycker varje dag. Ytterligare 23 respondenter konsumerar 

funktionsdrycker en gång i veckan. 

  

20 av de 52 respondenterna som uppgav att de konsumerar Nocco, konsumerar 

funktionsdrycken 3-4 gånger i veckan eller mer. 

21 enkätrespondenter angav att de är konsumerar Celsius. 10 av dessa 21 respondenter 

meddelade att de konsumerar Celsius 3-4 gånger i veckan eller mer. 

Av de 9 respondenter som meddelade att de är konsumenter av Clean, konsumerar 6 av dessa 

Clean 3-4 gånger i veckan eller mer. 

Enligt enkätundersökningen konsumeras AminoPro 3-4 gånger i veckan eller mer av 3 av de 

4 respondenter som uppgav att de föredrar AminoPro som funktionsdryck. 

Av de tre Heat-konsumenterna uppgav 2 av 3 respondenter att de dricker Heat 3-4 gånger i 

veckan eller mer. 

Detta påvisar att ju fler som konsumerar varumärket, desto lägre procentuell frekvens eller 

engagemang av konsumtionen. 
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Figur 9. Antalet associationer per kategori 

  

Den sista frågan i enkäten var en öppen fråga där respondenterna ombads sammanfatta med 

ett ord vad de associerar med funktionsdrycker. Nedan är en sammanställning av hur 

respondenterna besvarade denna fråga. Figur 9 visar vad respondenterna associerade till deras 

valda varumärke. Författarna har valt att kategorisera de öppna svaren som var snarlika 

varandra i följande kategorier: smak, energi, träning, hälsosamt, association till specifikt 

varumärke samt pris. 28 av 100 respondenter uppgav att de associerade funktionsdryck med 

smak. Exempel på svar som återfinns i denna kategori är “god, gott, fräsch”.  27 av 100 

respondenter angav att de förknippade funktionsdrycker med energi. Exempel på svar inom 

denna kategori är “energi, koffein”. Antal respondenter som associerade funktionsdrycker 

med träning var tolv, och antal respondenter som associerade funktionsdrycker med 

hälsosamt var nio stycken. Respondenter som uppgav association till ett specifikt varumärke 

åtta röster. Ett exempel på detta är “Frasse”, som är en profil för Nocco. Två respondenter 

associerade funktionsdrycker med pris fick två och endast en respondent associerade 

funktionsdrycker med tillgänglighet. Sex av de enkätsvaren valdes att inte ta med i denna 

figur då svaren inte var kategorisebara och/eller följde enkätens instruktioner. 
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4.2 Intervjuer 

För att få en tydlig bild av intervjuerna presenteras respondenterna i följande tabell. 

  Ålder Kön Funktionsdryck Anledning 

till 

konsumtion 

Åsikt kring 

företagens 

marknadsföring 

Respondent 

1 

25 Man Nocco Gott, energi Smart 

marknadsföring, 

påverkas ej av 

marknadsföringen 

Respondent 

2 

24 Kvinna Nocco Gott Smart 

marknadsföring, 

påverkas av 

marknadsföring 

Respondent 

3 

30 Kvinna Nocco/Clean Gott Trött på 

marknadsföringen, 

påverkas av 

marknadsföring 

Respondent 

4 

26 Man Celsius Energi Ingen åsikt kring 

marknadsföringen, 

påverkas inte av 

den. 

Respondent 

5 

23 Man Celsius Energi Blir lite irriterad på 

hur produkterna 

marknadsförs av 

influencers, men 

tycker det är smart 

gjort. 

Respondent 

6 

21 Kvinna Nocco/AminoPro Energi, gott, 

bcaa 

Känner att 

marknadsföringen 

har påverkat henne. 

Respondent 

7 

22 Man Nocco Energi, i 

samband 

med hockey 

Smart 

marknadsföring, 

känner inte att han 

påverkats av 

marknadsföringen. 
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Respondent 

8 

21 Man Nocco Energi, gott Smart 

marknadsföring tror 

att han omedvetet 

kan ha påverkats 

Tabell 1. Översiktstabell av intervjurespondenter 

  

Som Tabell 1 visar konsumerar intervjurespondenterna funktionsdryckerna Nocco, Celsius 

och Clean. Fem av åtta respondenter uppgav att de föredrar Nocco, två respondenter föredrar 

Celsius och en respondent föredrar Clean. Detta visar på att majoriteten av respondenterna 

konsumerar Nocco. 

4.2.1 Anledning till konsumtion 

När respondenterna fick svara på varför de konsumerade just den funktionsdryck som de 

angav blev svaren liknande. Respondent 1 menade att han drack Nocco för att han tyckte att 

den var godast, hade flest smaker, fanns att köpa överallt och den gav även energi. 

Respondent 2 menade att även hon att Nocco var godast samt att innehållet spelade stor roll 

då den inte innehåller Taurin. Respondent 3 som svarade Clean tyckte att de hade bäst 

smaker. Respondent 4 menade att han drack Nocco för att få energi samt att tillgängligheten 

var hög och att den inte innehåller Taurin. Respondent 5 angav Celsius samt anledningen 

energi då Celsius innehåller högst mängd koffein av alla funktionsdrycker. Respondent 6 

tyckte smaken är bäst hos Nocco samt att hon drack det för energin som det ger samt 

tillskottet av BCAA. Respondent 7 som angav Nocco menade att han drack det för energin 

samt för att så många dricker det vilket påverkat honom lite. Respondent 8 angav även han 

Nocco och menade att smaken, tillgängligheten samt utbudet av olika smaker fick honom att 

välja Nocco utöver tillskottet av energi som också var en faktor. 

4.2.2 Introduktion 

När det kom till frågan om hur respondenterna blev introducerade till produkten svarade sex 

av åtta respondenter att de blivit introducerade till varumärket genom att en vän 

rekommenderat eller visat dem det. Två av dessa respondenter angav också att de sett reklam 

på sociala medier innan den testat produkten. Endast en av de andra två respondenter menade 

att den sett reklam direkt från företaget genom att han sett en banner från Nocco på gymmet 

vilket fick honom att testa produkten. Den sista respondenten angav att han enbart testade 

produkten Nocco av en slump då han letade efter ett substitut till Red Bull i en affär. 
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4.2.3 Marknadsföring och förtroende 

Frågan kring hur respondenterna såg på den typen av marknadsföring som bedrivs av 

företagen på funktionsdrycksmarknaden i Sverige samt om de kände att de blivit påverkade 

av den gav svar som var nästintill liknande. Respondent 1 anser att marknadsföringen är 

smart eftersom de lyckats så pass bra med den via sociala medier, men att han själv inte blev 

påverkad av den “De har ju verkligen lyckats med digital marketing, via influencers framför 

allt och även genom exponeringen på facebook exempelvis”. Respondent 2 tyckte även hon 

att det var smart att använda sig av sociala medier som verktyg för att sprida informationen 

om varumärket och produkten och hon menade att hon blivit påverkad av marknadsföringen i 

början och nu köper det av en vanesak. Respondent 3 ansåg inget speciellt om 

marknadsföringen annat än att hon var trött på den då den ses överallt men till la att hon blivit 

påverkad av den tidigare. Respondent 4 svarade att han inte blev påverkad alls av 

marknadsföringen som företagen bedrev. Respondent 5 menade att den marknadsföringen 

som bedrivs är smart och att den fått honom att testa olika varumärken men att det idag inte 

spelar någon roll då han skaffat sig en egen bild av de olika produkterna. Respondent 6 tyckte 

även hon att det var smart att använda sig av sociala medier då hon ansåg att målgruppen som 

de sökte sig till i stor utsträckning finns på sociala medier snarare än på de traditionella 

kanalerna som tv och radio “de vill nå ut till sitt klientel som köper Nocco, det är ju oftast 

yngre personer som gör det och de tittar ju inte så mycket på TV idag. De har dock oftast 

sociala medier och då är det enkelt att nå ut till dem via influencers”. Respondent 7 tyckte 

inte att han hade påverkats av marknadsföringen men menade att han kände till hur de jobbar 

och att det är ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig. När det kom till respondent 8 var 

han mer eftertänksam och menade att han själv inte blivit direkt påverkad men att det kan ha 

varit indirekt genom att marknadsföringen påverkat hans umgängeskrets som senare påverkat 

honom genom att introducera honom till produkten och varumärket. 

  

När respondenterna fick frågan om deras förtroendet för funktionsdrycker, företagen på 

funktionsdrycksmarknaden och dess marknadsföring var det en övervägande majoritet som 

uppgav att de litade mer på sina vänner och andra som konsumerar funktionsdrycker än 

direktreklam från företagen. 

Respondent 1 menade att information kring produkten som kommer från folk i 

träningsbranschen är pålitlig, men kände inte detsamma för marknadsföring som kom direkt 
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från företaget. Respondent 2 uppgav att hon litade på marknadsföringen mer tidigare “..förut 

gjorde jag det när jag började dricka NOCCO, men nu litar jag mer på min egen kunskap 

och personer jag anser kompetenta inom området på annat sätt.” Även Respondent 3 och 4 

menade att de litade mer på vänner och att vänners kompetens spelar en roll. De röster som 

ger störst förtroende är från de vänner som idrottar och är fysiskt aktiva. Respondent 4 

uppgav att det även handlade om uppsåt. Det uppkom också att respondenterna känner mer 

förtroende för att det är många andra som konsumerar drycken. “..är det många som dricker 

den så tänker man väl att de måste göra något bra och att det inte kan vara så dåligt heller..”  

4.3.4 Associationer 

De associationer som respondenterna hade till funktionsdrycker hade vissa likheter, men det 

fanns även en viss spridning. Samtliga respondenter utom en associerade funktionsdrycker till 

träning eller idrottande. Respondent 4 berättar att han associerade funktionsdrycker med 

träning mest för att det är den bilden som framställs av företagen. Energi var också ett ord 

som frekvent uppkom när respondenterna fick svara på vilka associationer de hade till 

funktionsdrycker. Hälften av respondenterna meddelade att de kopplade energi till 

funktionsdrycker. Två av de åtta respondenterna associerade funktionsdrycker med “nyttigt” 

och “hälsosamt”. Respondent 3 uppgav att hon associerade funktionsdrycker med tjejer på 

instagram. 

4.3 Sammanfattning av resultatet 

Majoriteten av både enkät- och intervjurespondenterna uppgav att de föredrar varumärket 

Nocco. Den främsta anledningen till valet av varumärke var smaken, tätt följt av innehållet 

och på delad tredjeplats kom varumärkeskännedom, tillgänglighet och pris. Utifrån enkäterna 

gick det att utläsa att den största anledningen till introduktion av produkten var genom 

rekommendation från vänner eller bekanta och den näst största anledningen var 

marknadsföring via sociala medier/influencers. Av intervjuerna framgick att majoriteten blev 

introducerade till produkten av en vän. Av de personer som uppgav att de blev introducerade 

via en vän eller bekant var de flesta Noccokonsumenter, näst flest var konsumenter av 

Celsius och tredje flest var konsumenter av Clean. Majoriteten av de som blivit introducerade 

via sociala medier var konsumenter av Nocco. En övervägande del av respondenterna 

menade att marknadsföring haft någon påverkan på konsumentens val av varumärke. Drygt 

70% av respondenterna upplever att de kommer i kontakt med varumärkets marknadsföring 
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någon gång i veckan eller mer. De två främsta anledningarna för konsumtion som visades ur 

både enkäter och intervjuer var för att få energi och för att det är gott. Nästan hälften av 

enkätrespondenterna uppgav att de dricker funktionsdrycker 3-4 gånger i veckan eller mer. 

Om man ser frekvensen till konsumering utifrån vilket varumärke som respondenterna 

konsumerar visades att ju fler som konsumerar varumärket, desto lägre procentuell frekvens 

eller engagemang av konsumtionen. Associationer till funktionsdrycker var till relaterat till 

smak, energi, träning, hälsosamt, association till specifikt varumärke samt pris. 

Intervjurespondenternas attityd till marknadsföringen som bedrivs av företagen på 

funktionsmarknaden är olika, men de är överens om att de litar mer på vänner och personer 

de anser kompetenta än företagen ifråga. 
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5 Analys 

 

I följande avsnitt kommer empirin analyseras utifrån den valda teoretiska referensramen. 

Analysen kommer att delas upp i samma rubriker som den teoretiska referensramen för en 

tydlig struktur. Analysen kommer sedan övergå i en diskussion kring studiens resultat och 

analys för att sen mynna ut i studiens slutsatser. 

 

5.1 Motiv och drivkraft 

Som det går att utläsa av både figur 7 samt figur 9 så är tillskottet av energi den faktor som 

väger tyngst vid anledning till varför respondenterna konsumerar funktionsdrycker. På det 

första steget i Maslows motivationsteori finns de mest basala behoven för människan såsom 

hunger, törst och vila (Maslow, 1943). En funktionsdryck uppfyller två av dessa behov, törst 

samt motverkar trötthet med hjälp av koffeinet som de flesta av de funktionella dryckerna 

innehåller. Respondent 6 i en av intervjuerna menade att hon dricker funktionsdryck 

exempelvis när hon kör bil hem från jobbet sent och behöver energi motverka trötthet, men 

även för att det är gott “Jag kan dricka en Nocco när jag kör hem från jobbet om jag är trött, 

även om jag inte ska träna för att det är gott och bli lite pigg och det känns bättre än att 

dricka typ en red bull”. Även Respondent 1 menade på att den största faktorn som spelade 

roll till dennes konsumtion av funktionsdryck var smaken samt tillskottet av energi “För att 

få energi, och för att det är gott”. Uppfyllandet av det första steget i behovspyramiden kan 

därför kopplas till anledningen varför konsumenter konsumerar funktionsdrycker. Sen visar 

studien att smaken är det som avgör valet av varumärke då utbudet av smaker varierar från 

varumärke till varumärke.  

  

Längre upp i Maslows behovspyramid finns det fler steg som är intressanta ur perspektivet 

för funktionsdryckernas framväxt och anledningen till konsumtionen. Det tredje steget 

handlar om samhörighet och att känna tillhörighet till en grupp, något som Respondent 2 

menade påverkat hennes val av funktionsdryck “..alla i skolan hade ju Nocco till varje 

föreläsning, så då började jag också ha det”. Men från Respondent 2 framgick det även som 

menade att hon inte känner någon samhörighet med andra som dricker funktionsdrycker “Nu 

är det så spridda människor som dricker det, inte en speciell nischad grupp så har svårt att 

känna någon speciell tillhörighet”. Respondenterna anger här att de inte känner någon 
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speciell samhörighet till andra individer som konsumerar funktionsdrycker. Detta eftersom 

det är så skilda typer av konsumenter som konsumerar funktionsdrycker vilket gör att det inte 

bildas en stark samhörighet mellan konsumenterna. Det verkar inte handla så mycket om 

samhörighet utan mer om att inte vilja lämnas utanför, Respondent 6 sa “jag blev erbjuden en 

Nocco av en som också gick utbildningen som var sponsrad av Nocco. Jag testade den och 

gillade den, sen var det lite för att alla andra där också drack Nocco… även om jag själv 

innan inte var en sån som drack funktionsdrycker eller energidrycker, så det var kanske lite 

grupptrycket“. Slutsatsen som kan dras är att det är rädslan att lämnas utanför som är starkare 

än viljan att vara en del av gruppen som kan leda till konsumtionen av ett visst varumärke, 

trots att man inte känner någon direkt tillhörighet till de andra som konsumerar varumärket. 

Omgivningens konsumtion verkar av denna anledning vara en faktor till valet av 

funktionsdryck.  

  

Det femte och sista steget i behovspyramiden är det sista människan försöker att uppfylla, 

alltså något som inte är ett basalt behov. Det handlar om självförverkligande och även detta 

kan kopplas till funktionsdrycker. Att konsumear ett visst varumärke kan medföra status eller 

bidra till att skapa en bild av en person, något som Respondent 5 utvecklade i en intervju: 

                 

“.... för vissa är det säkert viktigt att framställa sig som en som dricker Nocco 

och inte något av de billigare märkena. Lite som att vissa bryr sig mycket om 

märkeskläder medans andra inte bryr sig alls. De som köper märkeskläderna kanske 

vill framhäva dem lite mer då samt inte bli förknippad med andra märken då de kan 

anses ha lite sämre status”.  

  

I enkäten svarade 22,5% av respondenterna att de drack funktionsdrycker som substitut för 

läsk eller på grund av de fördelaktiga hälsoeffekterna som funktionsdrycker har gentemot 

läsk och traditionella energidrycker. Respondent 3 menade att hon trodde att konsumtionen 

av funktionsdrycker kan handla om hur du vill bli sedd av andra. Genom att dricka 

exempelvis Nocco kan du bli sedd på ett visst sätt samt få en viss status “...jag tror statusen 

är nog att man visar att man är en idrottare och idrottare i sig är väl en hög status. Asså att 

man tränar, tar hand om sig själv. En ytlig status liksom. Typ hej jag dricker nocco det 

betyder att jag bryr mig om mig själv”. Det är därför möjligt att dra slutsatsen att vissa 

konsumerar ett varumärke framför ett annat eftersom det medför en viss status som inte andra 

varumärken på marknaden ger samt att det bidrar till att framhäva en självbild av att vara 
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hälsosam. Något som skiljer sig från den forskning som genomfördes av Szakály et al. (2012) 

som menade på att respondenterna i Ungern inte valde produkter utifrån potentiell status som 

varumärket medför utan efter kvaliteten. 

5.2 Opinionsmarknadsföring 

5.2.1 Word of Mouth (WOM) och eWOM 

WOM är en form av marknadsföring som sker muntligt eller skriftligt där konsumenter delar 

med sig av åsikter kring till exempel varumärken, produkter eller tjänster. För att undersöka 

detta tillfrågades intervjurespondenterna om de själva brukar prata om varumärket eller 

rekommendera det till andra potentiella konsumenter. Majoriteten av respondenterna 

upplevde att de inte pratade om produkten i så hög grad, ändå berättade sju av åtta 

intervjurespondenter att de rekommenderar produkten till någon som känner sig trött eller 

pratar om produkten när det kommit en ny smak. “Ta en Nocco” berättade Respondent 2 att 

den kunde säga när någon i dennes närhet uppvisade trötthet, Respondent 3 sade “Lite 

omedveten tror jag att jag kan säga något om den om jag ser att någon är trött eller så.” 

Respondent 1 uttryckte följande: “Bara om det kommer en ny smak så kan det vara att man 

börjar prata om den. Men inga rekommendationer eller sådär.” Respondent 4 yttrande“Nej, 

inte till någon som inte redan dricker det.”, och menade att han kan prata om smaker och så 

med personer som redan konsumerar drycken. Respondent 6 berättade att “..det blir väl 

kanske mest om de släpper en ny smak att man skickar till någon kompis typ ”gud vad god 

denna var” eller ”den här va inte alls speciellt god” så det blir väl lite att man kanske 

rekommenderar indirekt..” och Respondent 7 meddelade att han rekommenderar 

funktionsdryck till vänner och bekanta: “Ja ibland blir det kanske indirekt att man 

rekommenderar ett visst märke. Om någon skulle säga att den är trött hade jag kanske sagt 

”ta en Nocco eller något då”… men det blir nästan automatiskt att jag säger Nocco tror 

jag.” Respondent 8 sade “..om någon varit trött så har jag sagt ta en Nocco eller något 

sånt..” 

  

Citaten från intervjuerna ovan visar på en form av WOM. Trots att respondenterna inte direkt 

upplever själva att de pratar om produkten visar intervjuerna att respondenterna associerar ett 

problem, exempelvis trötthet, med ett visst varumärke och för vidare detta till andra 

potentiella konsumenter. Utöver detta framgick det även från enkätundersökningen att den 

största anledningen till att respondenterna blev introducerade till varumärket var att de blev 
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rekommenderade av en vän eller bekant. Enligt Trusov (2009) så tenderar konsumenter som 

blivit förvärvade genom WOM att ha en mer långvarig positiv attityd till varumärket samt 

informationen anses mer trovärdig för konsumenten om det kommer från en vän än från 

reklam (Trusov et al., 2009). Även i intervjuerna framgår detta tydligt då samtliga 

intervjurespondenter uppgav att de hade mer tillförlitlighet till en vän eller en person med 

kunskap inom området.  

  

Enligt resultatet av studien har Nocco varit mest framgångsrika med marknadsföring genom 

WOM, då hälften av respondenterna som svarade att de blivit introducerade till produkten via 

en vän eller bekant uppgav att de konsumerar Nocco. Detta tyder på att Nocco är det 

varumärke som mest gynnsamt får sina produkter rekommenderade av konsumenter till andra 

konsumenter och potentiella konsumenter. Konsumenterna pratar om produkten samt 

rekommenderar den till sin omgivning vilket ger en större spridning samt leder till nya 

konsumenter. Detta kan även vara ett argument till varför Nocco var den mest konsumerade 

funktionsdryck i denna studie. Slutsatsen blir därför att spridningen av WOM är av stor vikt 

och påverkan när konsumenterna på funktionsdrycksmarknaden ska välja varumärke.  

5.2.2 Influencer marknadsföring 

Av de 18 personerna som uppgav att de blivit introducerandet till produkten via sociala 

medier eller influencers var 13 av dessa konsumenter av Nocco, vilket motsvarar 72,2%. Två 

respondenter uppgav att de var konsumenter av Clean, en var konsument av Celsius och två 

respondenter var konsumenter av övrig funktionsdryck. Detta stärker det som framkom 

genom intervjuerna som genomfördes, att Nocco bedriver den mest synliga 

marknadsföringen via sociala medier och blir mest exponerade genom sitt samarbete med 

influencers på deras plattformar. Respondent 1 svarade “Nocco har ju verkligen sprungit iväg 

när det gäller marknadsföring om man jämför med exempelvis Celsius som inte har lyckats 

lika bra. Där tror jag Nocco verkligen valt rätt väg att gå, genom exempelvis influencers”. 

  

Ovanstående stycke kan kopplas till det som De Veirman et al. (2017) och Evans et al. (2017) 

pratar om när de beskriver influencer marknadsföring. Nämligen att influencers har starka 

nätverk samt utnyttjar sin plattform för att förmedla sitt budskap. Respondent 7 menade att 

han associerade Frasse King med Nocco “jag följer ju inte så många ”influencers”. Men det 

är nog ändå kanske 3–4 gånger i veckan som jag ser det på sociala medier, Frasse King ser 

jag ändå några gånger och han är ju associerad med Nocco”. Vilket visar att influencern 
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lyckats engagera sitt nätverk av följare för varumärket han marknadsför. Även intervjun med 

Respondent 3 uppvisade att influencers har stor påverkan på den information som når ut till 

konsumenterna. Hon meddelade att det hon visste om Clean är “..bara om vem som är 

frontfigur, alltså Hugo Rosas.” 

  

Enligt denna studien går det att utläsa att Nocco är det varumärke som använder sig av och 

dragit nytta av denna typ av marknadsföring på det sätt som resulterat i att flest blivit varse 

om produkten. Detta har i sin tur lett till att de har den största spridningen, samt även lyckats 

knyta till sig de influencers som verkar vara mest effektiva på att nå ut till den målgrupp som 

Nocco vill nå, alternativt samarbetar med flest influencers. Enligt denna resultaten i denna 

studie har de övriga varumärkena inte samma spridning när det gäller WOM eller influencer 

marknadsföring som Nocco har lyckats skaffa sig. Detta har gjort att de blivit det varumärke 

som flest konsumenter vet om samt konsumerar.  

5.3 Relationsmarknadsföring 

5.3.1 Associative Network Theories of Memory 

Enligt Romaniuk och Gaillard (2007) är det viktigaste inom marknadsföring att göra sitt 

varumärke ihågkommet så att konsumenten lägger det på minnet och tar fram det vid 

köptillfället. Tanken är att stärka varumärkeskännedomen hos konsumenterna till just 

företagets produkt och varumärke för att få den att välja när ett köp ska göras i framtiden. Vid 

insamlingen av data från studien framkom det att det som var de största och avgörande 

associationerna till funktionsdrycker var smaken samt tillskottet av energi. 

  

Enligt The Associative Network Theory of Memory som Romaniuk och Gaillard (2007) 

nämner ska ett varumärke helst skapa unika associationer (Romaniuk & Gaillard 2007, s. 

268). Smak och energi, som var de två vanligaste associationerna, associerades inte med ett 

specifikt varumärke utan med samtliga funktionsdrycker som nämndes i samband med 

enkäterna. Däremot gav intervjuerna en djupare förståelse för vad respondenterna menade när 

de nämnde smak som den association de kände med varumärket. Respondenterna tyckte att 

vissa specifika smaker var speciellt goda och endast fanns hos vissa varumärken vilket 

skapade en association som inte fanns hos andra varumärken då de inte hade den smaken på 

sin funktionsdryck. Innehållet var även något som var viktigt för konsumenterna vilket visas i 

figur 4 där det framgår att det var den faktorn med näst högst prioritet. Här tog intervjuerna 
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fram en unik association då både Respondent 2 samt Respondent 6 menar att innehållet var 

viktigt för dem, mer specifikt att Nocco inte innehöll taurin vilket de enbart associerade med 

att Nocco inte gjorde. 

  

Den tydligaste unika associationen som framkom från både insamlingen av data från enkäter 

och intervjuer var kopplingen till influencers som förknippas med de olika varumärkena. Här 

nämndes exempelvis Frasse King och Ben Mitkus, som är förknippade med Nocco respektive 

Clean. Respondent 7 sa “jag följer ju inte så många ”influencers”. Men det är nog ändå 

kanske 3–4 gånger i veckan som jag ser det på sociala medier. Frasse King ser jag ändå 

några gånger och han är ju associerad med Nocco”. En annan association som dök upp 

under intervjuerna var att respondenterna som konsumerade Nocco berättade att de 

rekommenderade att dricka en Nocco om de såg eller hörde att en vän eller bekant var trött. 

Även här sammanfattade Respondent 7 det bra “Om någon skulle säga att den är trött hade 

jag kanske sagt ”ta en Nocco eller något då”… men det blir nästan automatiskt att jag säger 

Nocco tror jag”. Detta var något som ingen av respondenterna som konsumerade Celsius 

eller Clean nämnde. Slutsatsen som kan dras här är att de flesta har liknande associationer till 

funktionsdrycker oavsett märke när det gäller själva funktionerna och egenskaperna hos de 

olika varumärkena och deras produkter. Även om smaken spelar en stor roll och gör att dem 

skiljer sig åt är det influencers och exponeringen på sociala medier som ger dem unika 

associationer som kan leda till en större varumärkeskännedom genom marknadsföringen. 

5.3.2 Kundbaserat varumärkesvärde 

Utifrån kundbaserat varumärkesvärde som Keller (1993) beskriver har varumärken flera steg 

att arbeta mot för att skapa ett starkt varumärke. Pyramiden som presenterades i avsnittet 

3.2.2 visar dessa fyra steg. 

  

Det första steget i pyramiden Salience berör varumärkesidentitet samt association med 

varumärket och konsumtion. Som resultatet visade i både enkätundersökningen samt 

intervjuerna associerade majoriteten av respondenterna funktionsdrycker med energi och 

träning. Många associerar funktionsdrycker med träning, men det var få av respondenterna 

som faktiskt konsumerade funktionsdrycker i samband med träning. Några respondenter lyfte 

att de associerar det valda varumärket med träning för att det är så varumärket målats upp av 

influencers och varumärket själva. Detta indikerar på att varumärkets marknadsföring har en 

stor påverkan på associationer, även om dessa associationer inte direkt leder till konsumtion. 
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Respondent 4, 6 och 8 uppgav att om dom är trötta så dricker det hellre exempelvis Nocco 

eller Celsius för att det målas upp som nyttigare än Red bull och de mer traditionella 

energidryckerna. Vilket stämmer överens med det Kraus et al. (2017) påvisade med sin studie 

i Polen där det framkom att det som respondenterna värdesatte var att produkten visade att 

den var nyttig samt god. 

Detta kan även kopplas till unika associationer som analyserades i tidigare avsnitt. De unika 

associationerna som respondenterna hade till specifika varumärken visade sig framförallt vara 

Nocco, annars var associationerna till de olika funktionsdryckerna i regel lika.  

  

När det kommer till dryckens funktion uppgav både enkät- och intervjurespondenterna att en 

av de största anledningarna till att de konsumerade funktionsdrycker var för energin. Från 

intervjuerna framgick även att respondenterna tyckte att energin var bättre, längre och 

jämnare i funktionsdrycker jämfört med den de tidigare fått från energidrycker. Respondent 4 

berättade “Jag fastnade för att effekten var längre och jämnare än med vanlig energidricka, 

där man peakade ganska fort och sen dimper ner igen”. I intervjuerna framgick det att 

funktionsdryckerna målas upp som ett livsmedel som ska konsumeras i samband med träning. 

Detta är inget behov respondenterna ville få tillfredsställt av produkten, då deras behov 

främst har varit att dricka någonting som ger energi eller är gott, samt i vissa fall bådadera. 

Då energi och smak är den funktion som flest respondenter avser fylla med funktionsdrycker 

finns det i detta fall inte någon större differentiering mellan varumärkena utöver att vissa 

föredrar andra smaker över någon annan. Respondent 5 menade att Celsius har mer koffein i 

sig än exempelvis Nocco och därför valde han denna funktionsdryck. Mellan övriga intervju- 

och enkätrespondenter som angav att de dricker funktionsdrycker för energins skull hittades 

inget samband att fler dricker Celsius på grund av att de innehåller mer koffein.  

  

Det tredje steget i Kellers pyramid består av brand judgement och brand feelings som handlar 

om konsumentens åsikter och utvärderingar kring varumärket och kundens emotionella 

gensvar till varumärket. Här uppvisade intervjurespondenterna ingen större åsikter eller 

starka känslor kring varumärkena de konsumerade. Istället visade några av 

intervjurespondenterna upp en likgiltighet gentemot varumärkena, ett exempel på detta är 

Respondent 2 som menar att hon inte har några åsikter kring varumärket hon konsumerar 

utan att det bara blivit en vanesak där hon inte känner någon emotionell koppling till 

varumärket“..sen har det bara blivit en vana liksom. Man köper det på rutin”. 
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Resonance, som utgör topplagret på pyramiden, handlar om konsumentens lojalitet till 

varumärket, aktivitetsnivån för lojaliteten och sense of community. Majoriteten av 

intervjurespondenterna var tydliga med vilket varumärke de gillade mest och påvisade en 

lojalitet till detta. Ett undantag var Respondent 3 som uppgav att hon nyligen bytt varumärke 

från Nocco till Clean med anledning av att hon har tröttnat på smakerna “Nu hade jag 

tröttnat på deras smaker haha. Och ville testa något nytt. Sen var det en kompis som tjatade 

på mig pröva den här, pröva den här sen har jag luktat och smakat lite av henne så blev man 

ju lite sugen på att testa”. Även Respondent 5 menade att han kunde byta mellan varumärken 

“Jag köper oftast något som är mycket billigare än de andra om jag hittar något erbjudande. 

Typ Heat, eller så om det är billigare. Jag vill ju egentligen mest åt energin och finns det 

något billigt köper jag gärna det istället”. Detta påvisar att det inte behöver ligga en 

långvarig lojalitet i grunden för konsumtionen av varumärket hos respondenterna, utan att 

konsumtionen sker främst för smaken samt i vissa fall priset. Den lojalitet som 

respondenterna har till varumärket var däremot inget som gick att utläsa från resultaten av 

den datan som samlades in från studien och var inget som uppkom genom intervjuerna. 

  

Resultaten gällande sense of community var spridda. Detta kan bero på, som Respondent 4 

uttryckte sig “Nu är det så spridda människor som dricker det, inte en speciell nischad grupp 

så har svårt att känna någon speciell tillhörighet.” Det visar på att det kan vara svårt att 

uppnå brand resonance när gruppen som konsumerar produkten är stor, vilket gör det svårare 

för konsumenten att känna någon sense of community som Keller (2009) uttrycker det. 

Däremot berättade Respondent 3, Respondent 6, Respondent 7 samt Respondent 8 att de 

kände sig hälsosammare när de drack en Nocco än till exempel en Coca-cola eller Red bull. 

Respondent 7 uttryckte i detta ämnet “Klär man sig sportigt och dricker en Clean eller 

Nocco så blir det kanske automatiskt att man tänker att personen är lite sportig och 

hälsosam, tänker på sin kropp.” Detta visar på att respondenterna i denna studie identifierar 

sig som lite hälsosammare genom att konsumera i detta fall Nocco och ser andra konsumenter 

på samma sätt, men har ingen djupare tillhörighet än så till det specifika varumärkena då det 

är så många som konsumerar det.  

  

Resonance i Kellers (1993) pyramid kan kopplas till Word of Mouth (WOM) då det visar på 

att konsumenterna associerar en lösning på ett problem med ett visst varumärke och för 

vidare detta till andra potentiella konsumenter. Det övervägande problemet som leder till 

WOM i detta fall var trötthet. Detta visar att respondenterna de facto utgör en form av active 
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engagement, men själva inte upplever det. De är omedvetna om deras aktiva engagemang i att 

sprida information och budskap om produkten vidare. Majoriteten av de intervjurespondenter 

som rekommenderar en funktionsdryck när någon i dess närhet uppvisar trötthet var 

konsumenter av varumärket Nocco. Detta visar på att Nocco har lyckats skapat en bra 

Salience, som var det första steget och fundamentet i pyramiden och innebär att skapa en 

association till varumärket ifråga i situationer för konsumtion, när en konsument känner sig 

trött under dagen ska tanken gå till att köpa en Nocco när den vill få energi. 

5.3.3 The Commitment-Trust Theory 

Förtroende nämns frekvent av intervjurespondenterna när de pratar om varumärken. Enligt 

The Commitment-Trust Theory är nyckeln till att skapa och bevara affärsrelationer mellan en 

konsument och ett varumärke förtroende och engagemang. Teorin menar att delade 

värderingar och kommunikation är fundamentala komponenter för att skapa ett förtroende. En 

tydlig majoritet av intervjurespondenterna meddelade att de inte kände något direkt 

förtroende för varumärket i sig. Förtroendet kommer snarare från vänner och personer som 

har kunskap inom träning- hälsa- och nutritionsområdet och konsumerar produkten. 

Respondent 2 samt Respondent 7 uppgav även att de hade förtroende för Nocco då en 

träningskunnig person som anses tillförlitlig har skapat företaget, och därmed kände de ett 

större tilltro till varumärket och deras produkter. Respondent 2 utvecklade svaret, “Linus 

Carlén vet jag är en av skaparna iallafall.. Han har ju en bakgrund i bodybuilding tror jag? 

Eller fitness? Då känns han som en pålitlig källa”. 

  

Knappt en femtedel av respondenterna uppgav att de blivit introducerade till sitt varumärke 

genom marknadsföring på sociala medier. Detta var den näst största anledningen till 

introduktion av varumärket efter rekommendation från vän eller bekant. Respondent 7 

menade att han sällan ser marknadsföring direkt från företaget själva “Det är nästan aldrig 

som jag ser det från företagens egna sidor utan det är mer från vänner och microinfluencers 

som lägger upp saker”. Detta, i kombination med den tillförlitlighet som nämns ovan, visar 

på att genom användningen av influencer marknadsföring har företagen lyckats påverka 

konsumenternas syn på varumärket. Influencers som har skapat relationer till sina följare 

anses ha en större trovärdighet hos dem, vilket leder till ett större förtroende för det 

varumärke som en influencer väljer att samarbeta med. Resultatet visar att företagen 

använder influencers som reklampelare och ambassadörer för sina varumärken och de har 

lyckats skapa ett förtroende hos konsumenterna. 
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Detta kan kopplas till WOM. Både i enkäterna och intervjuerna framgick det att en 

övervägande del av respondenterna blivit introducerade till produkten genom en vän (figur 

5), vilket är precis det som WOM ämnar göra. Flertalet av respondenterna svarade även att de 

kände ett större tillit om information kom från en bekant eller någon man kände ett förtroende 

för, än om det kom från direkt från företaget och deras kanaler. Slutsatsen blir därför att om 

en konsument introduceras till ett varumärke av en person de känner tillit för genom WOM 

eller eWOM, så leder det alltså till att en starkare lojalitet och förtroende gentemot 

varumärket hos konsumenten. 

  

Lojaliteten konsumenterna hade till varumärket kan kopplas till det sista steget i CBBE, där 

ingen direkt lojalitet påvisas. Respondent 3 angav att hon nyligen bytt märke på grund av 

smaken samtidigt som Respondent 5 menade att han byter mellan varumärken då han vill åt 

energin. Respondent 3 berättade att det har blivit en vana att konsumera just det varumärket, 

vilket dock påvisar en sorts varumärkeslojalitet då hon konsumerar detta varumärke framför 

andra trots exempelvis pris och innehåll som andra varumärken har. Utöver detta kunde ingen 

lojalitet urskiljas utifrån respondenternas svar i enkäter såväl intervjuer. 

  

Gällande engagemang och frekvens för konsumtion visade resultatet i studien att ju fler som 

konsumerar varumärket, desto lägre procentuell frekvens eller engagemang av konsumtionen 

var det. Det går att diskutera om detta är en indikation på att de som konsumerar de mindre 

varumärkena gör det i större utsträckning med anledning av att de känner att 

utbytesförhållandet är viktigare och mer värt att jobba för, enligt the Commitment-Trust 

theory. Med de mindre varumärkena menas de varumärken som inte de största andelar av 

respondenterna i studien uppgav att de konsumerar. 

6 Diskussion 

När det kommer till varför konsumenter konsumerar funktionsdrycker samt väljer vissa 

varumärken framför andra visar enkäterna att de faktorerna som spelar störst roll är smaken 

och sedan tillskottet av energi. Något som inte är överraskande då konsumenter helst vill 

konsumera något som är gott samt att en av huvudanledningarna till att konsumera en 

funktionsdryck är tillskottet av energi. Därav faller valet av varumärke bland 
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funktionsdryckerna till störst del på det varumärket konsumenten anser är godast. Vilket kan 

te sig vara rätt självklart.   

 

Även marknadsföringen som bedrivs verkar spela en stor roll vid valet av funktionsdryck. 

Nocco är den funktionsdryck som flest respondenter väljer att konsumera enligt studien, då 

flest respondenter uppgav att de helst konsumerade det varumärket framför alla andra. Vad 

författarna tror är anledningen till detta är för att de lyckats nå ut till sin målgrupp på det mest 

effektiva sättet. Detta genom att använda sig av influencer marknadsföring samt lyckats 

engagera sina konsumenter i varumärket, vilket lett till en större spridning genom WOM. Ett 

företag kan alltid ta fram en ny smak som konsumenterna gillar eller ha i lite mer koffein för 

att locka dem som vill åt lite mer energi, så vad författarna istället tror spelar störst roll är hur 

varumärkena marknadsförs och förmedlar sin produkt. Strategin som tagits fram av de flesta 

varumärkena på funktionsdrycksmarknaden verkar vara att förmedla varumärket via 

influencer marknadsföring samt WOM. Utifrån detta är det troligt att när ett varumärke 

lyckats få till ett starkt samarbete med en influencer förmedlas produkten ut mer naturligt och 

mindre påtvingat på konsumenten än om det var via en mer traditionell marknadsföring som 

en tv-reklam. Lyckas ett företag hitta en trovärdig influencer som skapar en stark association 

till varumärket hos sina följare så kan det hjälpa till att skapa den Brand Resonance som 

Keller (1993) tar upp, vilket leder till att när konsumenten ska göra ett köp har den just det 

varumärket på hjärnan. Författarna tror att associationerna och marknadsföringen leder till att 

ett första köp genomförs, sedan är det smak och känslan kring produkten som får 

konsumenten att fortsätta konsumera. Därefter tar varumärkeskännedomen över och gillar 

konsumenten det den testat så kommer det antagligen leda till en fortsatt konsumtion. Detta 

skiljer sig i så fall från den studie som gjordes i Ungern utav Szakály et al. (2012) som 

menade att konsumenter av funktionella livsmedel är rationella i sina val. Detta då 

konsumenterna inte kan vara helt rationella samt påverkas till en stor del av 

marknadsföringen och rekommendationer att de bortser från andra varumärken.  

  

Studien visade även på att innehållet i produkten var viktigt samt i vissa fall avsaknaden av 

vissa innehåll vid val av varumärke. Koffein var en viktig faktor för de konsumenter som 

angav att de helst drack Celsius, eftersom det är den funktionsdryck som innehåller störst 

mängd koffein. Men någon som också nämndes i intervjuerna var avsaknaden av taurin i 

Nocco som en viktig faktor vid valet av funktionsdryck för några av respondenterna. Detta 

betyder alltså att respondenterna har en viss medvetenhet om vad de faktiskt konsumerar när 
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de väljer funktionsdryck, även om det inte verkar som att det är en majoritet som är insatta i 

det exakta innehållet. Det som snarare verkar vara en betydande faktor när det gäller 

innehållet är avsaknaden av socker eller kalorier i funktionsdrycker gentemot vanlig läsk eller 

vanliga energidrycker. Enligt intervjurespondenterna ansågs funktionsdrycker vara mer 

hälsosamma i den aspekten, vilket leder till att konsumtionen ökar då konsumenten slipper 

känna att den konsumerar något som är onyttigt vilken läsk i en viss utsträckning anses vara. 

En viktig faktor vid val av funktionsdryck blir därför just hälsoaspekten när du väljer en 

funktionsdryck över en annan dryck, vilket kan vara anledningen till att det blir ett substitut 

till läsk. Men överlag anser författarna att innehållet som en faktor till konsumtion verkar 

bero på en preferens hos kunderna som byggts upp beroende på vilket sammanhang som man 

konsumerar sin funktionsdryck. Respondent 4 exempelvis som dricker Celsius när han jobbar 

natt och vill därför få så mycket koffein som möjligt eller Respondent 5 som vill undvika 

taurin för att hon anser att det är något negativt och därför konsumerar Nocco. Det hittas 

därför inget mönster som författarna kan urskilja annat än att de som verkar vara mer insatta i 

specifika substanser som funktionsdrycker innehåller väljer ett varumärke som inte innehåller 

det de vill undvika över ett som gör det. Företagen kan såklart erbjuda ett brett utbud med 

produkter som innehåller olika innehåll för att locka kunderna men kan då förlora sin unika 

association.  

  

Tillgängligheten spelade en viss roll då vissa produkter verkar vara mer tillgängliga än andra 

och kan införskaffas lättare. I denna studie framkom det att det var Celsius och Nocco som är 

lättast att få tag på, vilket även har den största delen av marknaden enligt svaren från 

respondenterna så det understryker vikten vid det som en faktor till val av varumärke. Detta 

menar författarna handlar om vilka återförsäljare som väljer att erbjuda din produkt eller som 

varumärket väljer att distribuera till. Något som inte alltid är helt upp till en part. Det är dock 

en självklarhet att om ett varumärke finns tillgängligt i en större utsträckning så ökar chansen 

för att en potentiell konsument konsumerar produkten.  

  

En annan anledning och faktor till konsumtion som framkommit från studien är den 

varumärkeskännedom som företagen bygger upp. I intervjuerna förklarade fler respondenter 

att de omedvetet rekommenderade en Nocco om exempelvis någon i deras närhet var trött. 

När resultaten från enkäten analyserades framkom det även att Nocco har många som 

konsumerar deras funktionsdryck sällan och i små mängder, medans de som konsumerar 

övriga funktionsdrycker i regel konsumerar dessa i en större utsträckning. Vad som kan 
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tolkas av detta är att det är fler som känner till Nocco och om de skall konsumera en 

funktionsdryck nån enstaka gång så har Nocco byggt upp en så stark varumärkeskännedom 

att även de som vanligtvis inte konsumerar funktionsdrycker associerar funktionsdrycker med 

Nocco. Det kan diskuteras att de flesta funktionsdryckerna generellt har flera lojala 

konsumenter men att Nocco och till viss del Celsius har lyckats locka till sig 

marginalkonsumenterna. Antagligen är detta genom den marknadsföring som diskuterades i 

stycket ovan, där de lyckats att få sina konsumenter till att sprida budskapet kring 

produkterna samt föra varumärket vidare. Detta kan också vara på grund av den tillgänglighet 

som respondenterna beskrev, nämligen att Celsius och Nocco nästan finns överallt och därför 

blir de konsumerade i störst utsträckning. Associationerna är något som diskuterats mycket i 

resultatet samt empirin och det verkar som att dessa inte kanske spelade så stor roll som 

författarna trodde. Inte om man analyserar datan, men sen är det inte självklart att 

konsumenterna vet hur de påverkas, vilket diskuteras i empirikritiken. 

 

Prisskillnaden hos de olika varumärkena var inget som konsumenterna lade så stor vikt vid 

som man kan tro utan de verkar vara villiga att betala för innehållet och vad de anser vara 

kvalitet även om det skulle kunna kosta mer. Enbart en av intervjurespondenterna menade att 

han köpte andra varumärken enbart för priset och det var om det var så att de fanns på 

extrapris. Det är ett vanligt fenomen att en välkänd produkt med en större kundbas kan ta ett 

högre pris på sin vara utan att drabbas, och i detta fallet är det enbart några kronor som oftast 

skiljer varumärkena åt i priset per burk.  

  

När resultaten sammanställdes var ett överraskande resultat att fler respondenter inte 

associerade funktionsdrycker till träning. Anledningen till detta kan diskuteras utifrån de svar 

som intervjurespondenterna gav. Flertalet respondenter svarade att de konsumerade 

funktionsdrycker för att få energi, vilket är en av huvudfunktionerna med produkten. Denna 

energi kan sedan användas till olika saker, inkluderat träning. Enkätrespondenterna hade 

däremot inte möjligheten att utveckla detta. Intervjuerna gav däremot Respondent 5, 6 samt 7 

angav däremot att de kunde konsumera en funktionsdryck i samband för att få energi i 

samband med träning. Respondent 1 svarade att han först testade en funktionsdryck i 

samband med träning på ett gym. Samt både respondent 5 och 7 svarade att de konsumerar 

Nocco respektive Celsius i samband med hockey. Även Respondent 4 meddelade att han 

endast konsumerar för att “..behöver komma upp lite i närvaro i huvudet” både i jobbet men 
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främst när det gäller att fokusera i innebandysammanhang. Respondent 4 berättade även att 

folk i hans närhet dricker det mest i samband med träningar och matcher.  

  

Nästan 50% av respondenterna som besvarade enkäten ansåg att de blivit påverkade av 

marknadsföringen som företagen bedriver. Resultatet av detta kan diskuteras då det kan vara 

så att respondenterna omedvetet blivit påverkade av marknadsföringen. Författarna tror att 

det är en strategi från företagen att låta konsumenterna sprida budskapet kring produkten och 

dess varumärket vidare, snarare än att varumärket själva pumpar ut och överöser 

konsumenterna med information. 

  

I studien framgår det tydligt att konsumenter litar mer på information om produkter när det 

kommer från vänner eller bekanta. I detta fall även på personer som anses pålitliga inom 

träning och hälsa. Detta har mest troligt företagen kommit fram till. Därför har de valt att gå 

en väg där de inte använder sig av så mycket direkt marknadsföring från deras egna kanaler 

utan utnyttjar andras kontaktnät. Företagen har således utnyttjat detta för att skapa förtroende 

genom influencers som sedan har bidragit till WOM. Förtroendet som konsumenter haft för 

influencers har sedan automatiskt projicerats på varumärket. Vad detta visat sig göra när 

författarna fick chansen att fråga om påverkan och förtroende för varumärket hos 

intervjurespondenterna var att de menade att de hellre litar på en vän, än på om det är 

företaget som själva försöker sälja in produkten. Förtroendet för varumärken på 

funktionsdrycksmarknaden verkar alltså vara relativt starka, men det byggs genom ett 

förtroende som konsumenterna har för personer som de anser vara trovärdiga, vänner, 

träningsprofiler eller influencers. Det går att diskutera huruvida detta kan påverka företaget, 

om exempelvis en av dessa influencers skulle göra som skadar dennes rykte, om detta sen 

skulle påverka trovärdigheten hos varumärket som valt att samarbeta med denna influencer. 

Företagen på funktionsdrycksmarknaden skall därför sikta in sig på att knyta till sig 

inflytelserika influencers samt satsa på WOM för att marknadsföra sitt varumärke och 

produkt, eftersom det verkar vara på detta sätt som det starkaste förtroendet byggs upp.  

7 Slutsatser 

● Konsumenter på funktionsdrycksmarknaden i Sverige är irrationella i valet av 

funktionsdrycker då de baserar sitt val av varumärke utifrån varumärkeskännedom, 

smak och innehåll samt rekommendationer från vänner. 



59 
 

● Konsumenter påverkas till att köpa funktionsdrycker genom vänner, sociala medier 

samt associationer som byggs upp av influencers som verkar på sociala medier. 

● En majoritet av konsumenterna upplever att de i någon grad blir påverkade av 

marknadsföringen från företag på funktionsdrycksmarknaden i Sverige. 

● Förtroende skapas genom att varumärken samarbetar med influencers, som 

konsumenter anser trovärdiga, där dessa influencers rekommenderar eller exponerar 

produkten.  

● Förtroende skapas även genom WOM där personer som anses trovärdiga av 

konsumenter rekommenderar eller exponerar produkten.  

● Konsumenter associerar funktionsdrycker med träning men konsumerar inte 

funktionsdrycker i träningssyfte i en större utsträckning. 

● Varumärken med unika associationer konsumeras i högre grad än funktionsdrycker 

utan unika associationer till sitt varumärke.  

 

Kunskapsluckan som identifierades inför studien är kring den nya typen av funktionsdrycker. 

Här saknades betydelsefull forskning, speciellt på den svenska marknaden, kring vilka 

faktorer som leder till att konsumenter väljer ett varumärke framför ett annat. Här har 

författarna undersökt den svenska funktionsdrycksmarknaden och identifierat vilka faktorer 

och preferenser konsumenterna har när de väljer ett visst varumärke, dels genom enkäter men 

även genom de intervjuer som genomfördes. Resultatet och slutsatserna som studien kommit 

fram till kan vara relevant för marknadsförare samt företag som vill ta sig in på 

funktionsdrycksmarknaden i Sverige. Detta genom den informationen om faktorer och 

preferenser som leder till konsumtion av ett varumärke samt hur förtroende byggs upp hos 

konsumenterna gentemot varumärket.    

8 Kritik mot den egna studien 

8.1 Metodkritik 

I utförandet av denna studie kan metod och urval diskuteras. Även valet av tidsperioden då 

enkäten var öppen kan ha påverkat resultatet. Valet att endast ha enkäten öppen vissa dagar 

gjorde att det finns personer som inte hade möjlighet att besvara enkäten. Det går således att 

argumentera för att studien kunde gett ett annat resultat om enkäten skulle varit öppen andra 

datum eller en längre period. 
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Större resurser hade lett till ett mer generaliserbart och hållbart resultat. Nu är inte resultatet 

generaliserbart då denna studie utgår från ett tillfällighetsurval. Ett av de främsta problemen 

med ett tillfällighetsurval är att resultatet blir omöjligt att generalisera. (Bryman 2018, 244) 

Generaliserbarhet av studien var inget som eftersträvades då författarna ansåg att resurserna 

inte fanns till att göra en helt generaliserbar undersökning. 

  

Något som respondenterna även hade möjlighet till var att dela enkäten till sina kontakter och 

på så sätt kan en större räckvidd på enkäten uppnås och mer data samlas in. Detta var däremot 

ingenting som uppmanades av författarna, eftersom populationen för studien är författarnas 

Facebook-vänner. Det finns inget sätt att kontrollera huruvida någon respondent har delat 

länken vidare till andra personer, vilket gör det omöjligt för författarna att veta om det är den 

tilltänkta populationen som undersöks eller om den har påverkats av möjligheten att dela 

vidare. 

  

Det ursprungliga syftet med studien var att undersöka huruvida det är företagets 

marknadsstrategi som påverkar konsumentens val eller om det är andra anledningar som 

spelar in. Detta kunde inte genomföras då samtliga företagen inom den svenska 

funktionsdryck marknaden tackade nej till att delta i studien. Anledningarna till deras 

avböjande kan diskuteras. Samtliga företag som kontaktades uttryckte att de inte kunde delta i 

studien på grund av tidsbrist. Detta kan vara en legitim anledning till deras val att inte delta, 

men det går att spekulera kring. Det kan diskuteras att företagen inte ser någon egen vinning 

på att delta i denna studie, och är därmed anser att deltagande enbart är slöseri med resurser. 

Då studien avsåg att undersöka företagets marknadsstrategi kan även en anledning vara att 

företagen anser att de riskerar att dela med sig av sina marknadsstrategi-hemligheter. Genom 

att undvika att delta i studien undviker man således även att konkurrenter tar del av denna 

känsliga information. Man kan även ställa sig frågande till om anledningen till att inga 

företag ville delta i studien är på den bristande etiken i marknadsföringen som företagen 

bedriver. Även om något företag valt att ställa upp i studien går det att ifrågasätta huruvida de 

skulle ge ärliga svar då marknadsföring har delvis som syftet att manipulera konsumenten. 

Med manipulera menas här att skapa ett behov hos konsumenten och få konsumenten att själv 

tro att den behöver produkten, och inte att ha blivit “lurade” av marknadsförare att de är i 

behov av produkten. Det går då att ifrågasätta huruvida den marknadsföring som bedrivs är 
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etisk i denna aspekt eller inte och att det är en anledning till att företagen valde att inte delta i 

studien.  

8.2 Teorikritik 

Denna studie har inte använt sig av ett flertal teorier för att förklara konsumentens agerande 

på funktionsdrycksmarknaden i Sverige. Något som kan tyckas saknas inom den teoretiska 

referensramen är en teori om konsumentbeteende. Avsaknaden av en sådan teori har gjort att 

konsumentbeteende inte kunnat undersökas på ett djupgående sätt ur denna synvinkel. Detta 

hade kunnat leda till en bättre förståelse för varför kunderna beter sig som de gör på 

funktionsdrycksmarknaden och varför de konsumerar som de gör. I studien berörs endast 

Maslows motivationsteori inom detta område. Resterande teorier i den teoretiska 

referensramen handlar till största del om hur företagen marknadsför sig och skapar ett starkt 

varumärke. Detta var det perspektiv som studien ämnade att utgå från då författarna ville 

undersöka hur marknadsföring påverkar konsumenter att välja varumärke. 

8.3 Empirikritik 

Utifrån marknadsföringens syfte att skapa ett behov hos konsumenter kan även empirin i 

denna studie ifrågasättas i den aspekten att det finns en risk att respondenterna inte uppfattar 

att de har blivit utsatta för marknadsföring. När respondenterna i enkätstudie då blir 

tillfrågade om de anser att deras val av varumärke blir påverkat av marknadsföringen som 

bedrivs av företag som verkar på funktionsdrycker finns en risk att respondentens uppfattning 

inte stämmer överens med verkligheten. Ett exempel på detta är detta citat från intervjun med 

Respondent 4 när denne blev tillfrågad om marknadsföring har påverkat valet av varumärke: 

“Nej, det tror jag inte. Det som skulle kunna påverka mig är väl att företagen målar upp som 

en nyttigare eller bättre än typ Red bull och sånna där Euroshopper-historier.” Detta leder 

dock inte till att respondenten blev påverkad att köpa ett specifikt märke utan snarare att välja 

funktionsdryck framför annan energidricka. Respondenten svarar att denne påverkas av att 

funktionsdrycken målas upp som bättre än annan energidricka, trots att han svarat nej på 

frågan om marknadsföring påverkat valet. Detta indikerar på att konsumentens uppfattning 

inte alltid stämmer överens med verkligheten. I enkätundersökningen fanns inte rum för 

uppföljningsfrågor för att säkerhetsställa om frågorna uppfattats korrekt. 
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9 Förslag på fortsatta studier 

Studiens ursprungliga syfte att undersöka om företagets marknadsstrategi påverkar 

konsumentens val av varumärke eller om det är andra anledningar som spelar in. Detta anser 

författarna fortfarande skulle vara intressant att undersöka för att se om och hur stor påverkan 

företagen har. 

Det även intressant att undersöka varför funktionsdrycksmarknad växt så mycket på kort tid 

och därmed undersöka exempelvis om den rådande hälsotrenden kan ha större påverkan 

snarare än marknadsföring från företagen som verkar på funktionsdrycksmarknaden. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1 - Enkät 

Undersökning om varumärkesidentiteter 

  

Läs frågorna! Vi klassificerar inte de mer klassiska energidryckerna som Red Bull, 

Monster, Powerking, Burn osv som funktionsdrycker så dricker du enbart sådana får 

vi tacka för att du klickade dig in hit iallafall! Tack på förhand :) 

  

1. Ange din ålder 

❏    15-25 

❏    26-35 

❏    36 eller äldre 

  

2. Ange ditt kön 

❏    Man 

❏    Kvinna 

❏    Vill ej uppge 

❏    Annat 

  

3. Konsumerar du någon av dessa funktionsdrycker 

❏    Clean 

❏    Heat 

❏    Nocco 

❏    Celsius 

❏    AminoPro 

❏    Lohilo 

❏    Övrig funktionsdryck 

  

4. Rangordna anledningen till ditt val av märke. 1 är det du värderar högst och 7 det 

du värderar minst vid ditt val. 

❏    Priset 

❏    Den smakar bäst 

❏    Kvalité/Den har bra innehåll 

❏    Den är lättillgänglig att köpa 

❏    Jag känner till varumärket 

❏    Burkens utseende 

❏    Annan anledning 
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5. Hur blev du introducerad till produkten? 

❏    Testade av en slump 

❏    En vän/bekant rekommenderade produkten 

❏    Marknadsföring via sociala medier/influencers 

❏    Inget av ovanstående alternativ 

❏    Minns inte 

  

6. Känner du att varumärkets marknadsföring har påverkat ditt val? 

1 Ingen påverkan 

3 Lite påverkan 

5 Stor påverkan 

  

7. Hur ofta kommer du i kontakt med produkten i din vardag? Kan ex vara via reklam 

eller i sociala sammanhang 

Flera gånger om dagen 

En gång om dagen 

Några gånger i veckan 

Mindre än en gång i veckan 

Aldrig 

  

8. Varför konsumerar du produkten ? Välj max två alternativ 

❏    För tillskottet av BCAA/Aminosyror 

❏    För att få energi 

❏    För att det är gott 

❏    Som substitut till läsk 

❏    För att det är nyttigt 

❏    Annan anledning 

  

9. Hur ofta konsumerar du funktionsdrycker? Välj det alternativ som ligger närmast 

❏    Varje dag 

❏    3-4 gånger i veckan 

❏    En gång i veckan 

❏    En gång i månaden 

  

10. Sammanfatta med ett ord vad du associerar med den funktionsdryck du valde. 

_________________ 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

1. Hur gammal är du? 

2. Varför konsumerar du funktionsdrycker? 

1. Vilken/vilka funktionsdrycker konsumerar du? 

2. Vilken föredrar du? Varför? Vad skiljer den ifrån andra? 

3. Vad känner du till om varumärket? 

4. Vad tycker du om varumärket? 

3. När började du konsumera funktionsdrycker? 

1. Minns du när du först blev introducerad till funktionsdrycker? 

2. Minns du hur du blev introducerad? 

4. Stöter du på marknadsföring eller annan exponering av funktionsdrycker i din vardag? 

1. Har det påverkat ditt val av produkt? 

2. Vilken “status” har funktionsdrycker i ditt umgängeskrets? Samhället? 

3. Känner du någon tillhörighet genom att konsumera varumärket? 

4. Vad tycker du om marknadsföringen som företagen bedriver? 

5. Konsumerar någon i din närhet funktionsdrycker? 

6. Litar du på din omgivning (vänner, bekanta, reklam osv) med information gällande 

produkten? 

1. Litar du mer eller mindre på någon? 

2. Brukar du själv prata om produkten eller rekommendera den till andra? 

7. Vad associerar du med funktionsdrycker? 

8. Kan du identifiera dig med varumärket? 

1. På vilket sätt? 
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