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SAMMANFATTNING 
 

Titel:  Functional Foods – från nisch till massmarknad? 

Författare:  Fredrik Bjurfjell, Fredrik Hjelmqvist, Magnus Lindqvist 

Handledare:  Magnus Lagnevik, Helge Helmersson 

Nyckelord functional foods, positionering, segmentering, livsstilar, trender, SNF, pertex 

Problem:  Vad är egentligen functional foods och till vem är produkterna avsedda? Med 
tanke på den omfattande lansering som nu sker ställer vi oss frågan om 
konsumenterna vet vad som egentligen är functional foods. Vi har även valt 
att analysera vilka konsumtionstrender som driver efterfrågan på functional 
foods och hur branschen utnyttjar dessa trender i sina 
positioneringsstrategier. Avslutningsvis analyserar vi om det finns en övertro 
på functional foods produkternas potential och vilka segment av marknaden 
som är intresserade av produkterna.  

Syfte Vårt syfte är att undersöka vilka trender och faktorer som driver marknaden 
för functional foods. Vi kommer även att undersöka vilka olika segment som 
existerar på den svenska marknaden och diskutera lämpliga 
positioneringsstrategier mot respektive kundgrupp. 

Metod För att genomföra vårt arbete har vi genomfört kvalitativa intervjuer med 
functional foods producenter, forskare och branschorganisationer. Vi har 
även genomfört en enkätundersökning i Stockholm där vi undersökte de 
svenska konsumenternas inställning.  

Slutsatser Vi kom fram till att de svenska konsumenterna är mycket intresserade av 
functional foods och har en positiv inställning till produktgruppen men att 
bakgrunden till deras intresse skiljer sig åt. De livstilsorienterade 
konsumentgrupperna är primärt intresserade av produkternas emotionella 
egenskaper som smak, evig ungdom, bättre image, smalare midja och är 
mindre intresserade av produkternas kemiska sammansättning. Det 
produktorienterade konsumentgrupperna är däremot mer intresserade av 
varför produkterna är nyttiga och ser inte functional foods som ett redskap 
för att förbättra sin personliga image utan man är angelägen om kroppens 
fysiologiska välbefinnande. Det finns således avgränsade segment på den 
svenska marknaden som både är intresserade av functional foods men av 
olika anledningar. Sammantaget skapar detta en möjlighet för producenterna 
att differentiera sina positionerin mot olika kundgrupper. Avslutningsvis tror 
vi att det är vikigt att branschen på ett enklare sätt än idag beskriver 
fördelarna med functional foods och minskar graden av tekniks produkt 
information.  
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företrädare för näringslivet och forskarvärlden skulle vi inte kunnat genomföra vårt arbete. Vi 
vill tacka för ett trevligt bemötande, bra dialoger och möjligheten att få ta del av era åsikter. 
Vi vill även tacka våra handledare som under resans gång har hjälp oss med att behandla vår 
frågeställning och behandlingen av vårt statistiska material.  
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1 INLEDNING 
Vi kommer inledningsvis att beskriva varför vi valde att skriva om functional foods vilka frågor vi 
avser behandla. 

1.1 BAKGRUND 

Få konsumenter har under de senaste tio åren lyckats undvika rubriker från olika forskares 
rapporter om vår onyttiga mat, livsmedelsföretagens marknadsföring av nyttigare produkter, 
tidningsartiklar om hälsosammare livsföring och statliga larmrapporter om medborgarnas 
tilltagande ohälsa. Inom samtliga medier som Internet, tv, radio, press kommuniceras 
budskapet om betydelsen av nyttigare mat och vikten av en hälsosammare livsstil. Men i 
vilken omfattning har konsumenternas köpbeteende egentligen påverkats av den omfattande 
marknadskommunikationen? Det kan upplevas motsägelsefullt att frekvensen av fetma, 
hjärtsjukdomar och diabetes ökar kraftig under en period där marknadsföringen av 
hälsosammare livsstilar och nyttigare mat varit massiv i sin omfattning. 

Samtidigt som konsumenten försöker anpassa sitt konsumtionsmönster i riktning mot 
nyttigare produkter lanserar livsmedelsbranschen ytterligare en produktgrupp som ska möta 
vår efterfråga på god hälsa, functional foods. Functional foods är tänkta att fungera som en 
vidareutveckling av dagens produkter med generella hälsopåståenden som exempelvis ”fibrer 
är bra för magen, och vår produkt har mycket fiber”. Functional foods marknadsförs med 
specifika hälsopåståenden där t.ex. Skånemejeriers yoghurt Primaliv jämnar ut blodsockret i 
kroppen och stärker immunförsvaret. Själva budskapet som utlovar medicinska påståenden 
skiljer functional foods från mer konventionella matprodukter och ligger i ett gränsland 
mellan läkemedel och matprodukter. Då Sverige ligger långt fram inom FoU av functional 
foods upplevde vi frågeställningen om hur mottagliga de svenska konsumenterna är för 
budskapen om functional foods och vilka möjligheter den svenska branschen har att exportera 
sitt kunnande utomlands som mycket intressant. Vi hoppas kunna beskriva vilka faktorer som 
driver marknaden för functional foods och vilka trender vi kan utläsa i konsumentens 
konsumtionsbeteende. Vi kommer även att undersöka huruvida functional foods är en 
övergående nischtrend eller början på en långvarig trend driven av nya livsstilar och ändrade 
konsumtionsmönster. Vi avser utifrån egna marknadsundersökningar redovisa och analysera 
olika segments inställning till functional foods och diskutera positioneringsmöjligheter mot 
respektive segment. 

Forskningen inom ämnet functional foods har varit relativt omfattande under de senaste åren. 
I fall där marknadsföring har behandlats har slutsatser och analyser ofta baserats på enskilda 
kvalitativa intervjuer med företrädare för svenska producenter och forskare. Vi avser 
producera egen hårddata genom en marknadsundersökning där vi direkt frågar konsumenterna 
om deras inställningar till functional foods, kost och motion. Vår statistika dataanalys har 
utförts m.h.a. programmet SPSS och kommer tillsammans med kvalitativa intervjuer med 
företrädare för svenska producenter att ligga som grund för vår undersökning. Vi hoppas  
kunna presentera en lägesbeskrivning av den svenska marknaden och dess konsumenter samt 
dra slutsatser om dess framtida potential. 
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Uppsatsens kunskapsbidrag i förhållande till tidigare forskning ligger i vår ambition att 
försöka tydliggöra och namnge de olika segmenten som existerar på marknaden för functional 
foods och beskriva vilka stimuli som respektive grupp reagerar på. Analysen av de olika 
namngiva segmenten kommer sedan att ligga som grund för vår diskussion av positionering 
mot respektive grupp. Vi kommer även utifrån våra slutsatser om den svenska marknaden 
diskutera hur branschen kan utnyttja sin ledande position för att exportera sina produkter och 
kunskap till vårt närområde. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Ett överhängande problem för producenterna av functional foods är avsaknaden av en juridisk 
definition av functional foods och frånvaron av statliga regleringar. Det finns idag inga 
regleringar för vilka produkter eller företag som får använda termen functional foods i sin 
marknadsföring. Tillskillnad från produkter som korv, choklad och senap saknas även direktiv 
och standardiseringar från den europeiska unionen vad det gäller produktgruppen. 
Avsaknaden av en enhetlig standard på vad som är functional foods skapar uppenbara 
problem för seriösa företags produktpositionering genom att konsumenterna har svårt att 
avgöra skillnaden mellan t.ex. functional foods, plusmat, mervärdesmat eller mat-med-
hälsopåstående. Även företrädare för de svenska producenterna och livsmedelsforskare har 
idag svårt att enas om vad som egentligen är functional foods. Branschen är delad i 
uppfattningen hur strikt termen functional foods ska tolkas och vilka krav på kliniska tester 
som skall krävas. Den konservativa skolan menar att kraven skall vara extremt höga och 
inkludera långa prövoperioder och ett stort antal kliniska tester av oberoende forskare. Den 
mer liberala skolan menar att det viktiga är att hälsopåstående ska kunna bevisas och att 
produkterna är säkra för att produkterna ska få kallas functional foods. Företrädare för en 
liberalare tolkning menar att de föreslagna kraven endast kan uppfyllas av ett mindre antal 
företag och därigenom hindrar marknadsutvecklingen. Vi kommer att behandla och diskutera 
de olika argumentens svagheter och styrkor och försöka redogöra för vilken grundsyn som i 
nuläget vinner terräng inom rättsväsendet. 

Den fragmenterade diskussionen kring begreppet functional foods skapar en initial barriär för 
konsumenter som i sin inledande adoptionsprocess söker information kring produktgruppen. 
Om konsumenterna saknar kunskap om vad som är functional foods eller förvirras av en 
otydlig diskussion kommer viljan att betala extra för produkterna vara mycket begränsad. Då 
produkterna dessutom är tänkta att ändra konsumentens långsikta konsumtionsmönster och bli 
en del av vederbörandes livsstil ökar behovet av tydlighet gentemot konsumenterna. Frågan 
om konsumenternas kunskap om och inställning till functional foods blir således central för 
utvecklingen av marknaden och en viktig del av vår empiriska problemställning. Vi har därför 
valt att undersöka konsumenternas kunskap och inställning till functional foods genom 
kvantitativa marknadsundersökningar och kvalitativa intervjuer med företrädare för 
branschen. Om de producerande företagen försöker lansera functional foods utan att lyckas 
övertyga konsumenten om produkternas fördelar i förhållande till övriga nyttiga 
produktgrupper riskerar functional foods att förbli en mindre nischproduktlinje. 

Målet med vår kvantitativa enkätundersökning är att resultatet ska ligga som grund för en 
segmenteringsmodell som beskriver de olika segmentens inställningar till functional foods, 
kostvanor, motionsvanor samt frågor om attityder, värderingar och livsstilar. Vi har tydligt 
influerats av Granzins1 företagsekonomiska tolkning av Penders HPM (health promotion 
                                                 
1 Granzin, K.L., Olsen, J.E., Painter, J.J., Marketing to consumer segments using health-promoting lifestyles, sid 
131 ff 
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model) som utvecklats för att avgöra konsumentens vilja att engagera sig i HPB (Health 
Promoting Bahaviors) dvs. hälsofrämjande aktiviteter som att äta nyttigt och träna 
regelbundet.  

Genom att dela upp våra frågor till konsumenterna i fem huvudgrupper; Kognitiva frågor, 
frågor om personliga karakteristisk, frågor om beteenden, frågor om extern påverkan samt 
frågor om livsstilar hoppas vi kunna särskilja de olika konsumenterna och definiera olika 
kluster/segment. De olika segmenten ska vi senare namnge och diskustera utifrån deras 
inställning till kost, motion och hälsa. Efter vi har namnget de olika segmenten för vi en 
diskussion kring möjligheter till positionering till respektive segment. I konventionella 
segmenteringsmodeller brukar fokus ligga på ålder, kön, inkomst och utbildning men vi avser 
även inkludera variabler som livsstilar, konsumentens självuppfattning och övriga beteenden i 
vår modell. Anledningen är att vi tror att utmaningen i lanseringen av functional foods ligger i 
att identifiera kunderna genom deras livsstilar och hälsobeteende framför t.ex. inkomst, kön 
och ålder. Traditionella segmenteringsmodeller har svårt att effektivt segmentera olika 
livsstilar och behöver således kompletteras med inslag av livsstilssegmentering hämtade från 
livstilsmarknadsföringen. Vi avslutar vårt resonemang kring positionering och segmentering 
med att diskutera vilka implikationer våra empiriska fynd har för företagens strategiska 
planering.  

Parallellt med vår undersökning av de svenska konsumenterna kommer vi genom våra 
intervjuer med företag och forskare undersöka vilka långsiktiga trender som driver marknaden 
för functional foods samt vilka problem branschen möter i samband med att marknaden växer. 
Frågor om hur långsiktiga demografiska trender, ändrade livsstilar, nya konsumtionsmönster 
kommer att påverka marknaden för functional foods kommer att behandlas. I samband med 
våra intervjuer diskuterar vi även kritik mot själva fenomenet functional foods. Finns det en 
övertro på att vi ska ändra våra kostvanor i riktning mot functional foods? Kommer verkligen 
konsumenten att vilja betala en högre kostnad för mjölk med probiotika och efterfrågar 
kunden mat med dessa speciella egenskaper? Frågan om huruvida produktgruppen kommer 
att penetrera bredare segment är idag långt ifrån avgjord och lärdomen från det sena 1990-
talet är att högteknologiska produkter inte alltid är kommersiellt gångbara, exempelvis 
digitalradiosatsningen och kylskåp med inbyggt Internetanslutning. 

 

Figur 1.1 Illustration av arbetet i kronologisk följd.  
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1.3 PROBLEMFORMULERING 

Ovanstående problemdiskussion leder fram till följande problemformulering för vår 
magisteruppsats. 

! Vad är egentligen functional foods och vilka problem medför dagens avsaknad av 
lagstiftat definition? 

Frågans relevans: Definitionen av functional foods kommer att vara avgörande för hur 
konsumenterna uppfattar produktgruppen och deras vilja att betala extra för de 
specifika hälsopåståendena. 

! Vilka trender och konsumtionsbeteende driver marknaden för functional foods?  

Frågas relevans: Förståelse av vilka faktorer som idag driver marknaden är en 
förutsättning för att kunna dra slutsatser om trendernas styrka och bärkraft inför 
framtiden. Genom att kartlägga de drivande faktorerna kan vi genom vår kvantitativa 
undersökning mäta konsumenternas inställningar och dra slutsatser om betydelsen av 
olika trender.  

! Vilken kunskap har olika konsumentgrupper idag om functional foods och hur 
korrelerar graden av kunskap med engagemang i HPB (hälsofrämjande aktiviteter)? 

Frågans relevans: Graden av konsumenters olika kunskaper om functional foods 
påverkar hur marknaden kan segmenteras. Genom att undersöka olika gruppers 
kunskap kan man effektivt segmentera marknaden och lägga grunden för en 
diskussion kring differentierade positionerings strategier. 

! Vilka segment av markanden är intressanta för positionering utifrån segmentens 
livsstilar, intresse för nyttig mat och engagemang i HPB etc..? 

Frågans relevans: Vilka segment som är öppna för budskapet om functional foods och 
intresserade av att inkludera produkterna i sitt konsumtionsmönster är avgörande för 
vilka segment som är intressanta ur ett positionerings perspektiv. Genom att undersöka 
vilka segment som är villiga att övergå till functional foods kan man inledningsvis 
rikta sin marknadskommunikation till dessa grupper. Segment som uppvisar en total 
aversion mot mat med hälsopåståenden och ett kategoriskt ointresse för hälsa och 
motion är sannolikt ingen intressant grupp för producenter av functional foods och kan 
med fördel undvikas.  

! Finns det en övertro på functional foods genom att företagen överskattar 
konsumenternas vilja till förändring och underskattar invanda konsumtionsbeteende? 

Frågans relevans: Det är enkelt att lockas av de potentiella möjligheterna med 
functional foods och att se de samhällsekonomiska fördelarna med att vi konsumerar 
nyttigare mat. Men finns det en övertro på functional foods konceptet och är vi 
egentligen intresserade av att avbryta våra onyttiga konsumtionsmönster? Är 
konsumenten beredd att avstå sina nuvarande konsumtionsmönster och ändra sin 
livsstil? 

! Vilka potentiella möjligheter har den svenska branschen att exportera functional foods 
inom vårt närområde? 

Frågans relevans: Sverige är i behov av att bredda sitt näringsliv genom att finna nya 
exportprodukter i kölvattnet av IT-boomen. Om den svenska branschen kan utnyttja 
sin ledande position och dra fördelar av en ”first-mover-advantage” strategi skulle 
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functional foods kunna bli en viktig exportprodukt. Men är det en realistisk möjlighet 
för Sverige att bli en exportör av functional foods eller är konsumtion av mat 
fortfarande präglade av nationella hänseenden? Hur skulle en eventuell svensk 
exportstrategi för functional foods kunna se ut?  

1.4 SYFTE 

Vårt syfte är att undersöka vilka trender och faktorer som driver marknaden för functional 
foods. Vi kommer även att undersöka vilka olika segment som existerar på den svenska 
marknaden och diskutera lämpliga positioneringsstrategier mot respektive kundgrupp. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Vårt mål är att inte att analysera individuella företagsprodukters möjligheter på den svenska 
marknaden eller dess exportpotential utan fokusera på branschen. I det fall vi nämner olika 
företag och produkter är syftet att visa på t.ex. i vilken riktning branschen rör sig eller 
produkter som i stor omfattning påverka(t) branschens utveckling.  

1.6 MÅLGRUPP 

Vår målgrupp är personer som är intresserade av den svenska marknaden för functional foods 
och önskar tillgodogöra sig djupare kunskap om vilka segment som är mottagliga för 
positionering. Även studenter och forskare som arbetar med livstilssegmentering och analys 
av ändrade konsumtionsbeteende inom livsmedel kan dra nytta av vår enkätundersökning och 
statistika databehandling. Ansvariga för strategi och marknadsföring på företag som arbetar 
med utveckling och markandsföring kan använda materialet som komplement till egna 
undersökningar och trendanalyser. 

1.7 DISPOSITION 

Kapitel 1 Inledning: I uppsatsens inledningskapitel beskriver vi varför vi har valt att 
skriva om functional foods, syftet med uppsatsen och vilka problem som vi kommer att 
undersöka.  

Kapitel 2 Metod: I Metodkapitlet beskriver vi hur vi praktiskt och teoretiskt har 
genomfört vårt arbete. Vi beskriver hur vårt arbete med intervjuer, marknadsundersökning 
och teoretiska fallstudier har bedrivits. 

Kapitel 3 Teori: Teorikapitlet består av en genomgång av hur termen functional foods har 
behandlats inom teorin samt en teoretisk genomgång av livstilssegmentering/positionering.  

Kapitel 4 Empiri: I Empirikapitlet beskriver vi vilka konsumtionstrender som driver 
efterfrågan på functional foods samt vilka kundgrupper som är intresserade av 
produktgruppen. 

Kapitel 5 Analys: Analyskapitlet går djupare in på frågan om hur olika kundsegment 
upplever behovet av functional foods och vad som styr deras efterfråga. Vi diskuterar vad 
konsumenten egentligen efterfrågar när han/hon köper functional foods. 
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Kapitel 6, Slutsats: Våra slutsatser är en beskrivning av vilka konsekvenser våra 
empiriska fynd kring trender och segmentering får för marknadsföring av functional foods. Vi 
ställer oss även frågan om det finns en övertro på functional foods.  

 

Figur 1.2 Uppsatsens uppläggning. 
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2 METOD 
I detta kapitel redogör vi för de metoder vi har använt oss för att kunna besvara forskningsfrågan och 
fullgöra syftet med uppsatsen. Vår intention är att klargöra och diskutera de steg och beslut som har 
tagits genom arbetet med denna uppsats.  

Vår metodik för uppsatsen bygger på Widersheim-Paul och Erikssons ”Att utreda forska och 
rapportera” samt Holme och Solvangs ”Forskningsmetodik”. Även Merriams ”Fallstudien 
som forskningsmetod” har influerat vår metodik. Begreppen som används förklaras ej utan 
förutsätts vara kända för läsaren. 

I linje med Eriksson & Wiedersheim-Paul har vi valt att använda oss av följande disposition, 
den övergripande och den handgripliga.2 Vi anser att denna struktur ger läsaren en bild av 
våra tankar vid utformande av metoder och modeller. I det övergripande metodavsnittet 
behandlar vi vårt sätt att se på vårt valda problem samt studiens syfte. Hur vi rent praktiskt har 
gått tillväga för att samla in material tar vi upp och beskriver i det handgripliga avsnittet. Vi 
motiverar här vårt val av företag, val av enkätstudie, val av litteratur samt proceduren i 
samband med våra intervjuer. Avslutningsvis kommer vi att redovisa vår källkritik och 
reflektera över vårt metodologiska tillvägagångssätt. 

2.1 ÖVERGRIPANDE ANGREPPSSÄTT 

SYFTESFÖRSKJUTNING 

Inledningsvis hade vi även som mål att jämföra de svenska konsumenternas attityder med de 
norska konsumenterna. Undersökningen i Norge skedde den 17 december 2002. Vi hade valt 
att åka till centralstationen i Oslo då den skulle vara en bra grund att träffa många människor 
med olika bakgrund. Centralstationen är även en knutpunkt för busstrafiken i landet 
(internationellt och nationellt) vilket bidrog till att det snitt av respondenter som vi skulle 
träffa borde vara brett och representativt för landet. Vi hade valt en vanlig vardag för att få ett 
snitt på en vanlig resenär och inte de som enbart reser på helgen. För att få möjlighet att samla 
in information på denna plats var vi tvungna att skaffa tillstånd3 (motsvarande för Stockholms 
station) i förväg. Det finns en viss känslighet i systemet för att låta folk gå och göra 
marknadsundersökningar från privata företag men med adekvat tillstånd var detta inte något 
problem.  

Att vi valde Oslo var för att få en liknande bild av människor eftersom vi valde att se hur det 
såg ut i Stockholm, båda är huvudstäder och det är många människor i rörelse. Det finns en 
viktig poäng med att välja en kommunikationshub som en station då det oftast finns 
människor som väntar på att de ska åka iväg och har en del väntetid innan deras tåg ska gå 
alternativt att de ska möte någon person som kommer med tåg/buss och kan lika gärna fylla i 
en enkät under tiden, dvs. man behöver inte stanna folk på gatan och störa dem då de är på 
väg någon annanstans.  

                                                 
2 Eriksson, L-T., Widersheim-Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, 1991 s.51 

3 Tillståndet söktes hos NSB, Oslo Central: Håvard Svendsen, Gerd Nysveen NSB Region Øst 
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Vi använde oss av samma sätt som under insamlingen av enkäterna i Stockholm men med en 
enkät nu översatt till norska så att det inte skulle uppstå några språkförbistringar om vad för 
syfte vi hade med det hela. Överst på enkäten finns en förklaringstext som visar på var vi kom 
ifrån och varför vi önskade få svar på en del frågor. Detta var helt identiskt med det som vi 
hade på den svenska enkäten. Dock var det inte samma respons som vi hade i Stockholm 
eftersom attityden till att svara på undersökningar var helt annorlunda. Om det tog ca 1 h att 
samla in 20 enkäter i Stockholm fick vi in 1 enkät efter ca 4 h arbete. Detta ledde till att det 
blev svårt för oss att arbeta vidare med den inriktning som vi hade valt från början – export 
till Norge av functional foods. Det gick inte att få ett ordentligt underlag hos konsumenterna 
för att kunna jämföra inställningarna i Sverige/Norge. Att enbart grunda denna del av 
uppsatsen på sekundärdata var inte intressant då det blir en skev jämförelse mellan länderna 
som inte skulle vara tillräckligt värdeskapande. De slutsatser som vi eventuellt skulle kunna 
dra hade varit alltför färgade av den sekundärdata som vi hade använt oss av. 

Varför blev resultatet såhär? Det finns olika förklaringar eller snarare kombinationer av dessa 
som verkar troliga. I Norge såg stationen annorlunda ut än i Stockholm. Det var främst 
utformning på utrymmen där man väntar på tåget. I Stockholm var det ett större område som 
var ”öppet” med bänkar som vette utåt den öppna salen medan Oslo hade mindre gångar och 
bänkar placerade mot varandra. Det var m.a.o. inte lika naturligt att komma och ”störa” folk 
medan de väntade på tåget. Det var ett större intrång på den personliga sfären än vad det var 
på Stockholms station. Detta blev tydligt då vi i vissa fall endast behövde närma oss den 
utvalda bänken för att en potentiell respondent skulle gå därifrån. Detta gjorde det naturligtvis 
svårt att kunna få in något större mängde svar på våra frågor.  

En annan faktor kan ha varit att vi inte talar norska utan att det fanns en viss skepsis mot 
utlänningar, även om det inte gick att dra några förhastade slutsatser vad det gällde de yttre 
betingelserna som hårfärg och klädsel. Det var dock förvånande att det inte alltid var 
nödvändigt att säga något för att det skulle finnas ett stort motstånd att fylla i en enkät. Det 
verkade helt enkelt som om det inte var lika intressant att vara medverkade i en större 
undersökning för norrmännen. 

Den nyfikna attityd som vi hade stött på i Stockholm fanns inte utan man ville helst vara ifred 
och vänta på sin avgång med tåg/buss. Det var ingen skillnad mellan de som var på resande 
fot med buss eller med tåg, ingen av de både grupperna hade något intresse att medverka. Det 
var dessutom ingen skillnad om vi tillfrågade någon ung eller någon äldre person. Det hade 
ingen betydelse om personen ifråga skulle vänta kort eller lång tid då. Vi såg personer som 
inte ville svara fastän de hade en betydande väntan framför sig och satt lång stund och var 
sysslolösa istället.  

Vi såg det därför som ohållbart att ha kvar detta syfte och valde att istället fördjupa oss i den 
svenska branschen. Eftersom denna ingick i det ursprungliga syftet innebar denna 
syftesförskjutning inga större förändringar. Den enda egentliga förändring är av vi beskriver 
den svenska marknaden mer utförligt än vad som ursprungligen var tänkt. Detta för att 
”kompensera” bortfallet av Norge. Fördjupningen innebar också att vi valde att genomföra 
kompletterande intervjuer på fler företag för att fånga ytterligare information om deras syn på 
functional food.  

ÄMNESVAL 

Vårt val av ämne gjorde vi redan på den senare delen av magisterkursen i marknadsföring. Vi 
var alla överens om att vår uppsats skulle behandla ett aktuellt ämne. Anledningen var att vi 
har större möjlighet att ge ett bidrag till teori såväl som praktik. Då vi alla tre var intresserade 
av hälsosam mat valde vi att studera hur begreppet functional food har behandlats i 
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marknadsföringslitteratur under senare år, främst i artiklar från journaler som exempelvis 
Journal of Consumer Marketing. Det visade sig att ämnet, som vi hade trott på förhand, var 
utforskat till viss del, men att det fanns många oklarheter i de resonemang som framfördes i 
artiklarna. Med functional food som utgångspunkt diskuterade vi diverse problemområden 
och hur vi skulle kunna gå tillväga inom respektive område. 

METODVAL 

Vår undersökning är baserad både på en litteraturstudie och en empirisk studie av branschen. 
Den empiriska studien är dels kvalitativ i de intervjuer vi gjort samt dels kvantitativ i vår 
enkätundersökning.  

Syftet med litteraturstudien4 var att få en bättre förståelse inom området samtidigt som vår 
teoretiska referensram utvidgades inför vår empiriska undersökning av branschen. Vi ville 
även undersöka om någon tidigare studie fanns inom det område vi hade för avsikt att studera. 

Vår empiriska studie är indelad i två delar, dels våra intervjuer med ledande aktörer inom 
functional foods. Vi valde att göra besöksintervjuer5 för att få svar på komplicerade frågor 
och följa upp frågorna med följdfrågor. Vi ville på så sätt få en kvalitativ6 undersökning för 
att bättre tolka hur företagen arbetade kring sina functional foods produkter.  

För att förstå konsumenternas syn bättre så genomförde vi en enkätundersökning. Vi ville 
förstå hur konsumenterna agerade kring functional food och deras syn på hälsa främst som 
grupp men även försöka hitta grupperingar bland konsumenterna. Därför valde vi att göra en 
enkätundersökning för att kunna generalisera konsumenterna eller delar av konsumenterna 
vilket är en kvantitativ7 metod.  

Genom denna kombination av metoder8 anser vi att vi bäst kan få insikt i vad som redan 
studerats, en djup insikt och förståelse för den syn som är etablerad bland de företag och 
forskare som agerar i branschen samt ökad konsumentförståelse.  

TEORETISK REFERENSRAM 

Även om vi hade en djupgående inledande litteraturstudie så anser vi att undersökningen 
bedrivits genom en induktiv ansats. Detta för att vår undersökning inte har sin utgångspunkt i 
någon befintlig teori och vi inte försöker bevisa några existerade teorier. Vårt arbete utgår från 
empirin (intervjuer och marknadsundersökning) och målet med vårt arbete är att utifrån våra 
empiriska fynd diskutera generella slutsatser.  

Den teorin som vi redovisar i teorikapitlet har vi använt främst för att bygga upp en 
referensram för våra empiriska studier och den kommer i viss omfattning spegla vår analys 
och slutsatser. 

                                                 
4 Merriam, S B., Fallstudien som forskningsmetod, (1994)  s.73 

5 Wiedersheim-Paul och Eriksson Att utreda, forska och rapportera, 1991 s. 85-86 

6 Holme och Solvang , Forskningsmetodik, (1986)  s.88 

7 ibid.  s.89 

8 Holme och Solvang , Forskningsmetodik, (1986)  s.93 
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KÄLLKRITIK OCH LITTERATURKRITIK 

Viss kritik kan riktas mot att vi väljer att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa 
inslag i vår undersökning. Även om syftet med att samla in kvalitativa data (intervjuer) och 
kvantitativa data (enkäter) är att stärka uppsatsens trovärdighet och giltighet är det viktigt att 
vi skiljer på vilken information som kommer från intervjuer och enkäterna. Även vårt syfte att 
undersöka den svenska branschen medför svårigheter vid presentation av det empiriska 
materialet. Istället för att redovisa varje intervju separat har vi stället valt att skriva ihop en 
gemensam empirisammanställning där vi beskiver branschens syn på olika frågor. Ur vår eget 
perspektiv skulle det vara enklare att endast redovisa vad som sagts under våra intervjuer i 
svar - fråga form men det skulle resultera i en mindre intressant uppsats med flera 
upprepningar. I frågor där branschen har en liknade samsyn upplevde vi det som ointressant 
att upprepa vad varje företag har sagt utan har valt att generalisera. Det har heller aldrig varit 
vår avsikt att fokusera på enskilda företag eller individers åsikter utan vi har försökt amvända 
oss av ett helhetsperspektiv. Det medför att vi är mycket sparsamma med att använda oss av 
direkta citat även om vi kan illustrera vissa samband genom att hänvisa till olika 
företagsrepresentanters åsikter. Vår inriktning på branschen betyder även att vi inte har 
jämfört olika företagsprodukter och inte har som mål att dra slutsatser om enskilda företags 
möjligheter på den svenska marknaden utan ser våra företag som en gemensam grupp. (Även 
om gruppen ibland har delade åsikter). 

2.2 HANDGRIPLIGT ANGREPPSSÄTT 

INSAMLING AV DATA 

Då vårt syfte var att undersöka den svenska marknaden för functional foods möttes vi 
inledningsvis av två tydliga problem som vi var tvungna att förhålla oss till. Det första 
problemet var av teoretisk natur då mängden skrivna avhandlingar om marknadsföring av 
functional foods var relativt begränsad. De uppsatser, avhandlingar eller andra rapporter som 
är publicerade om functional foods är främst inriktade på de medicinska aspekterna av 
functional foods och inte företagsekonomiska. De teoretiska bidragen som behandlar 
marknadsföringen av nämnda produkter var trots deras tillsynes sena tillkomst (1998-2000) 
svåra att applicera på dagens marknad då branschen utvecklas mycket fort vilket medför att 
nyproducerad data har ett relativt kort kunskapsbidrag. Graden av utveckling i branschen 
upplevde även vi då produkter blev godkända av SNF mitt under uppsatsens färdigställande. 

Då kunskapen hos konsumenterna om functional foods är låg samtidigt som antalet produkter 
på marknaden är begränsade valde vi att studera marknaden ur ett helhetsperspektiv där vi 
både undersökte producenterna och de svenska konsumenternas inställningar till functional 
foods. Undersökningen av de svenska producenterna genomfördes med kvalitativa 
företagsintervjuer på sju företag i olika storlek runt om i Sverige. Intervjupersonerna är 
samtliga placerade centralt inom företagen med god insikt om de olika trender som driver 
marknaden och vilka problem och möjligheter som branschen upplever. Tack vare att vi har 
haft möjlighet att intervjua ett stort antal företagsrepresentanter har vi fått en god insikt om 
företagens syn på den svenska marknaden och hur de upplever framtiden för produktgruppen. 
Samtidigt valde vi att undersöka hur de svenska konsumenterna förhåller sig functional foods 
och hur han/hon ser på de trender som företagen upplever driver marknaden. För att ha 
möjlighet att dra slutsatser om detta valde vi att genomföra en kvantitativ 
marknadsundersökning i Stockholm där respondenterna fick besvara en enkät med frågor som 
vi hade konstruerat. Slutligen har vi samtalat med olika forskare som har insikt om functional 
foods branschen för att undersöka det akademiska perspektivet på marknaden.  
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VAL AV TEORIER 

Vår primära inriktning på teorikapitlet var att fokusera på en konceptuell diskussion kring 
functional foods där vi beskriver hur termen används inom olika länder samt vilka lagar som 
styr hanteringen. Genom att beskriva i vilken kontext termen används underlättar det 
förståelsen av det kommande empirikapitlet. Då vi valde teorier för uppsatsen var det med 
den ansatsen att målgruppen hade grundläggande kunskaper om marknadsföring vilket gjorde 
att vi exkluderade grundläggande litteratur. Vi valde därför att utifrån en stor mängd 
marknadsföringsjournaler och publicerade forskningsartiklar göra en inventering i ämnet 
livsstilsmarknadsföring. Vi fann att det skulle vara intressant inför vår empiriska 
undersökning att öka vår kunskap om hur man inom marknadsföringen hanterar segmentering 
och positionering mot olika livsstilar. Då vår ansats är induktiv fungerar teorikapitlet som en 
kunskapsbas/referens i syfte att öka för förståelse av den empiriska problematiken. 

SÖKNING AV SEKUNDÄRDATA 

Våra sekundärdata består främst av tidigare skriva uppsatser och avhandlingar på ämnet 
functional foods och marknadsföring av hälsa. Vi har även studerat en stor mängd 
tidningsartiklar i dagstidningar och Internet som behandlar frågan om vad som är functional 
foods och vilket intresse konsumenterna visar för produkterna. Vi har tagit del av icke-
företagsspecifik information och uppslag från våra fallföretag som vi har beaktat.  

SÖKNING AV PRIMÄRDATA 

Primärdata i uppsatsen utgörs i huvudsak av materialet som inhämtades från våra 
företagsintervjuer, samtal med forskare, representanter för branschorganisationer och vår 
enkätundersökning. Vi har även under perioden besökt olika seminarier och föredrag inom 
området functional foods och hälsa för att öka vår förståelse för den problematik som vi 
behandlar i uppsatsen. Genom att samla information från flera olika typer av källor vars data 
senare ligger till grund för vår analys och slutsatser lever upp till vår induktiva ansats.  

GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

Vi valde att inte använda oss av telefonintervjuer under några av våra intervjutillfällen utan 
valde att besöka företagen och deras representanter på företagskontoren runt om i Sverige. 
Anledningen till vårt val av intervjumetod var att vi ville uppnå en mer personlig samtalsmiljö 
i vilken man kunde föra ett kvalitativt resonemang kring vår omfattande frågeställning. Våra 
frågor var är inte lämpade för ett telefonsamtal utan kräver att man i lugn och ro kan diskutera 
igenom frågorna och ställa kompletterande frågor. Vi var även intresserade att lära känna 
företagens olika arbetsmiljöer och vi kände gemensamt att kunskap om marknadens olika 
aktörer var en förutsättning för att vi skulle kunna uppnå vårt syfte att förstå branschen. Vi 
valde även att undvika bandspelare på våra intervjuer. En bandspelare som spelar in samtalet 
kan upplevas som ett störande moment som hindrar en djupare diskussion. Intervjuerna 
varade mellan 60 - 90min och intervjupersonerna fick studera frågorna i förväg och har haft 
möjlighet att studera uppsatsen innan den slutgiltiga versionen publiceras. Samtliga företag 
och forskare har haft tillgång till samma intervjuunderlag vilket har fungerat som en 
utgångspunkt för diskussionen. Frågorna till våra intervjuer konstruerades med utgångspunkt 
att de skulle underlätta för oss att besvara vår problemställning och underlätta analysen av 
vårt syfte. 
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FÖRETAGSKONTAKTER 

Eftersom vårt mål var att kunna uttala oss om vad den svenska functional foods branschen 
tycker ställde det krav på antalet inkluderade företag. Vi upplever att vi har nått vårt mål 
eftersom de inkluderade företagen gemensamt utgör en mycket stor del av branschen för 
functional foods och intervjupersonerna är samtliga centralt placerade inom dessa 
organisationer. Vi har inkluderat företag med olika nivå på sin omsättning samtidigt som vi 
även har eftersträvat en geografisk spridning på företagens lokalisering. Av de företag som vi 
har kontaktat är det endast två (Norrmejerier och Carlshamn mejerier) som inte har haft 
möjlighet att medverka. Vi kommer nedan att redovisa vilka företag vi har kontaktat och vilka 
personer vi har intervjuat. Ett krav för att vi skulle kontakta företaget var att de själva ansåg 
att de verkar inom functional foods branschen. Vi valde därför att inte kontakta företag som 
bara arbetar med ”nyttig mat” eller ”berikade” livsmedel. 

Skånemejerier: har sitt huvudkontor i Malmö och var först i Sverige med att lansera 
functional foods produkter som var godkända av SNF. De har aktivt arbetat med att påverka 
politikers inställningar till functional foods. Man var tidigt ute med sina ProViva produkter på 
den svenska marknaden. 

Biogaia: har en tydlig internationell profil och är aktiva i 83 länder samt engagerade i en stor 
mängd företagsallianser. Lansering av functional foods är en del av Biogaias verksamhet som 
annars är inriktad på klinisk forskning och utveckling av produkter inom områdena healthcare 
och animal health. Biogaias functional foods produkter är baserade på deras patenterade 
mjölkbakterie Lactobacillus reuteri (Reuteri). 

Valio: är ett finskt internationellt livsmedelsföretag som primärt är inriktade på mejeri samt 
dagligvaruprodukter och är representerade i 60 länder. Valios functional foods representeras 
bl.a. av Valio Gefilac som innehåller deras patenterade Lactobacillus GG. 

Ceba Foods: är ett livsmedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och försäljning av 
cerealiebaserade produkter. Produkterna representeras av oatly konceptet som har kolesterol 
sänkande egenskaper. 

Unilever: är ett multinationellt företag som är engagerade i marknaden för functional foods 
främst genom sin produkt becel.pro.activ. Produkten var den andra produkten som blev 
godkänd av SNF regler för hälsopåståenden.  

BioDoc: bildades 1997 och har sedan 1999 utvecklat, tillverkat och marknadsfört functional 
food och medical food. Produkterna representeras av skorpor, kex och müsli med varunamnet 
magiform. 

Arla Foods: är en av Sveriges största livsmedelsproducent som har en stark närvaro på den 
svenska marknaden för functional foods bl.a. genom sina Gaio och Dofilus produkter.  

ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

Enkätundersökningen omfattade 210 respondenter och redovisas dels i senare kapitel samt 
mer utförligt i bilagan. 
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INTERVJUER 

Skånemejerier:  

Urban Fasth, Produktchef, 21 november, 2002   (Malmö) 

Lotta Törner, Informationschef, 17 januari, 2003  (Malmö) 

Biogaia:  

Staffan Paulsson, Marknadschef, 29 november, 2002   (Stockholm) 

Ceba Foods:  

Annika Malmros, Marknadsassistent, 2 januari, 2003   (Malmö) 

Valio:  

Maria Pöntinen, Produktchefsassistent, 9 jan 2003  (Stockholm) 

Arla Foods:  

Marie-Louise Hansson, PR-ansvarig, 29 januari, 2003  (Stockholm) 

Eva Tingåker-Johansson, Produktchef, 29 januari 2003 (Stockholm) 

BioDoc: 

Lars Sjöström, Verkställande direktör, 24 januari, 2003 (Lund) 

Unilever: 

Ulf Tyrèn, Informationschef, 10 februari, 2003   (Helsingborg) 

Eva Skoog, Chefsdietist, 10 februari 2003   (Helsingborg) 

ÖVRIGA INSTANSER SOM MEDVERKAT: 

Järnhusen AB, Stockholms Central  

Maria Norén, Kjell Adelöw, Anna Lindström   (Stockholm) 

NSB, Oslo Central  

Håvard Svendsen, Gerd Nysveen NSB Region Øst  (Oslo) 

Kungliga Ingenjörsvetenskaps akademien   (Lund) 

Kjell Nilsson, Ordförande IVA Syd, 22 januari 2003 

Lunds Universitet, Inst för Cell- och Molekylärbiologi 

Charlotte Erlanson-Albertsson    (Lund) 

Norska Livsmedelsverket  

Turid Ose     (Oslo) 
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ENKÄTEN 

För att undersöka de svenska konsumenternas inställning till functional foods genomförde vi 
under några dagar i november och december 2002 en enkätundersökning på Stockholms 
central. Detta för att centralstationen är en bra samlingsplats för personer från olika delar av 
Sverige och olika delar av samhällsklasserna. Vi spred ut insamlingen på 5 dagar i november 
och december för att få bättre spridning. Om vi enbart hade valt en dag så kunde en grupp 
människor som tillhörde samma kategori fått för stort genomslag. Vårt mål var att undersöka 
de svenska konsumenternas inställning till functional foods och producera ett statistsikt 
underlag som tillsammans med våra kvalitativa intervjuer skulle ligga som grund för vår 
analys och slutsatser. Enkätundersökningen genomfördes parallellt med våra 
företagsintervjuer och vi uppnådde en svarsfrekvens på 210 respondenter vilka i genomsnitt 
spenderade 15 minuter på att genomföra enkäten. Vi delade ut enkäten med tillstånd från 
Järnhusen AB till väntande resenärer på Stockholms central och vi klargjorde tydligt vilka vi 
företrädde och syftet med enkäten. Vi upplevde att folk var mycket vänliga och 
samarbetsvilliga och vi hade inga problem att uppnå vårt uppsatta mål av respondenter. 
Resenärerna som satt och väntade på tåget uppfattade vår enkät som positiv förströelse och 
verkade mycket engagerade i frågeställningarna om kost, motion och hälsa. Totalt svarade 
210 respondenter varav 102 män, 107 kvinnor samt en transexuell har fyllt i vår enkät och 
tagits med i vår statistiska analys. Frekvenstabeller och stolpdiagram som beskriver 
respondenterna finns i bilaga 2. Vårt mål var att i så stor utsträckning som möjligt få en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor respektive de olika åldersgrupperna, vilket vi också i stort 
lyckades med. 

För att analysera frågan hur konsumenterna tolkar begreppet functional foods har vi dels 
använt oss av en numerisk sammanställning av nyckelord men även statistisk metod som 
kallas Pertex. Pertex är utvecklat av Helge Helmersson (Lunds Universitet). Pertex blottlägger 
en text inneboende intentionalitet utan att färgas av de som undersöker texten. På så sätt kan 
man tillvarata den innebörd respondenten skrivit ner. För att mäta korrelation mellan olika 
frågor använder vi Chi2 (χ2) tester. 

REFLEKTIONER OCH METODKRITIK 

Eftersom vår uppsats inte har som mål att redovisa olika företags lönsamhet eller 
produktpotential har våra intervjuer varit inriktade på att diskutera branschöverskridande 
frågor. Men man kan aldrig utesluta att olika företag, forskare eller branschorganisationer har 
egna åsikter om framtiden vilket kan påverka vår syn på den empiriska sammanställningen. 
Vi har under vår empiriska datainsamling försökt ställa oss neutrala till olika frågor som 
branschen diskuterar även om våra egna referensramar ofrånkomligen påverkar hur vi 
uppfattar verkligheten. I samband med vår enkätundersökning kan man inte heller bortse från 
att några enstaka respondenter inte skriver sanningsenliga svar eller skriver svar som tydligt 
är missledande. Det är även möjligt att andra företagsval skulle resultera i en annan 
uppsättning av slutsatser även om vi försökt välja representativa företag. 
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2.3 DEFINITIONER OCH BEGREPP 

Functional foods: functional foods är ett begrepp som totalt saknar lagstiftad definition eller 
internationell standard. Det finns inte heller någon internationell branschöverenskommelse 
som reglerar vad functional foods egentligen är. Termen är ett samlingsnamn för livsmedel 
med specifika hälsoeffekter eller hälsoegenskaper genom att produkterna t.ex. sänker 
kolesterol eller jämnar ut blodsockerhalten i blodet.  

SNF: Swedish Nutrition Foundation är en branschorganisation vars syfte är att främja 
forskning och utveckling inom näringslära. SNF har även som uppgift att granska 
medlemsföretagens produkt specifika hälsopåståenden och behandlar ansökningar om att få 
använda sig av förbundets symbol ”HP-info”. SNF: s definition av functional foods används 
av ett antal aktörer som beskrivning av begreppet functional foods.  

HP-info: förkortning för www.hp-info.nu som är SNF hemsida där granskade och godkända 
livsmedelprodukter enligt branschens regler för hälsopåstående redovisas. 

Pertex: Ett PC-program för att analysera text genom Perspektivisk textanalys (PTA) och är en 
alternativ väg till att analysera en text t.ex. öppna svar i en enkät. Normalt så analyseras 
svaren genom antingen en intuitivt eller genom att klassificera ord eller delar av texten. 
Genom Pertex tas en texts inneboende mening fram. 

Chi2-test (χ2-test): χ2-test används för att fastställa om det finns ett statistiskt samband mellan 
två variabler. Exempel på detta kan vara om de som motionerar ofta även handlar mer mat 
som är nyckelhålsmärkt. 

Livsstilsorienterade företag: producenter som positionerar sina produkter utifrån ett livsstils 
perspektiv med inriktning på upplevelseorienterade produktattribut. (exempelvis 
ungdomlighet och sund livsstil)  

Produktorienterade företag: producenter som positionerar sina produkter utifrån produktens 
kemiska sammansättning och biologiska egenskaper. 

Convenience trenden: (Sv) Engelsk term som saknar svensk översättning och används flitigt 
inom branschen. Termen syftar på konsumenternas tilltagande bekvämare 
konsumtionsbeteende där produkten gärna ska vara liten och behändigt men framför allt 
kunna vara enkel att handla och det ska inte krävas lång tillagningstid mm.  

HPB: Health Promoting Behaviour dvs. hälsobefrämjande aktiviteter som att äta nyttigt och 
motionera regelbundet. 
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3 TEORI 
Functional food är ett enkelt begrepp att använda sig av men det är inte lika enkelt att definiera det, 
vad betyder functional foods och vad står det för? Vem kan använda sig av begreppet och vad betyder 
det för konsumenten? Med bakgrund av att intresset för functional foods och andra ”smarta” 
produkter ökar och antalet artiklar som skrivs inom ramen för detta ämne blir allt fler9 finner vi detta 
område intressant. Bosatta i södra Sverige befinner vi oss dessutom i ett kluster av dynamisk 
utveckling inom området som anses vara ett av de mest betydande i världen10. För att få en 
någorlunda rättvisande bild av functional foods väljer vi att se på några andra länder i världen för att 
se hur de har valt att arbeta med begreppet för att avsluta med vårt, svenska förhållningssätt och hur 
vi ser på functional foods här i landet.  

3.1 FUNCTIONAL FOODS � EN KONCEPTUELL 
DISKUSSION 

FUNCTIONAL FOODS VS VANLIG MAT 

Mattrenderna ändras onekligen med tiden och vi ser idag att konsumenterna väljer conveniece 
food i allt större utsträckning. Mängden godis och snacks som konsumeras har ökat dramatiskt 
över tiden och idag äter vi ca 12 kg godis per år (ca 1000 sek per person/år). Branschen som 
helhet menar att detta kommer att öka de kommande åren samtidigt som flertalet konsumenter 
avser att dra ner på sin konsumtion. Även om det synes vara stora mängder det handlar om är 
det endast 25% av befolkningen som står för 75% av den totala konsumtionen. Den största 
gruppen är de unga konsumenterna som handlar mest och det är företrädelsevis lösgodis som 
man handlar.11 

MEDICIN ELLER MAT � ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV 

I öst har man länge sett sambandet mellan mat och hälsa. I länder som Japan, Korea och Kina 
har man t.o.m. sett maten som en medicin och att använda sig av t.ex. ginsengroten som 
middagsrätt är inte konstigt. I dess mer moderna kontext var det dock japanerna som var först 
ut att tänka i de banorna12. Det var 1991, då en grupp reste runt i Europa och berättade om vad 
man hade satsat på inom området under ett antal år som begreppet kom att bli något av ett 
”buzzword” inom livsmedelsindustrin13. 

 

                                                 
9 Mark-Herbert, C., Functional foods for Added Value, sid 53 

10 Clarke, A., Healthy food – Healthy Business, sid 62 

11 Olsson, G., Mer godis än färsk frukt, sid 57 ff 

12 Lind, P.O., Maten som botar – functional foods och andra livsmedel som minskar risken för sjukdomar och 
håller dig frisk, sid 102 

13 Palm, H., Mervärdesmat – en funktionell term, sid 97 
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Det går inte att dra upp en generell bild av vad som gäller på den europeiska marknaden då 
det inte är klart vilka regler som gäller på ett överstatligt plan utan det är de nationella 
reglerna som är bestämmande men det sker ett arbete på internationell nivå för att få klara 
regler.14 

JAPAN 

Japanerna började redan 1984 med ett nationellt projekt som syftade till att undersöka och 
bättre förstå hur mat påverkar t.ex. nervsystemet och matsmältningsapparaten15 samtidigt som 
man arbetade med förslag hur nya produkter skulle kunna säljas med hälsopåståenden16. Det 
japanska systemet skiljer sig mot det som vi har i Sverige. Japanerna har valt att kalla dessa 
produkter för Foods for Specified Health Use (FOSHU) och det inkluderar inte produkter som 
enbart har vitaminer eller mineraler tillsatta och inte heller den produktgrupp som enbart 
innehåller kosttillskott i form av pulver eller piller. För att kunna uppnå FOSHU-status för en 
produkt måste producenten genomgå en stor mängd rigorösa kontrollinstanser vilket tar ca 1 
år att genomföra (går genom Ministry of Health and Welfare (MHW)). Det innefattar att 
företaget skall 1) Sätta samman vetenskaplig data för mat eller aktiv förening 2) ansökan till 
MHW 3) Utvärdering av JHNFA 4) Slututvärdering av MHW som även beslutar i frågan.17 
Själva förpackningen med godkänd produkt måste visa på hur man skall använda sig av 
produkten på ett korrekt sätt. MHW har en speciell etikett som man märker ut livsmedel som 
är kontrollerad.18 Detta kan man sedan gå runt för att komma ut på marknaden med produkter 
som inte har mött dessa krav genom att man väljer att inte kalla det för FOSHU-mat utan ser 
det som ”annan” health food som går genom att annat system (Japan Health & Nutrition Food 
Association, JHNFA) där det inte tar samma tid att komma igenom handläggningstiderna.19  

USA 

I USA finns det inte lagrum som styr hur man ska handa denna typ av produkter och för 
tillfället finns det inte heller några förslag till hur man skulle kunna få fram några lagar20 
heller. Marknaden är mycket snabb och FDA (Food and Drug Administration) känner inte att 
de hinner med alla nya förslag som kommer in, enligt en f.d. medarbetare ”The market is 
moving faster than we can sit down and think things through”. Det invecklade beslutssystem 
som man arbetar med leder till att man söker andra vägar och FDA har via kongressen blivit 
tvungna att fatta beslut som leder till att överblicken över marknaden blir svår.21 Det krävs att 
FDA beslutar om effekterna av en viss produkt, dock inte lika rigorösa tester som för 
läkemedel, innan ett företag gör reklam för dess hälsobringande effekter. Generellt gäller att 

                                                 
14 Matplatsen- Säker Mat/Hälsopåståenden , www.Matplasten.nu 

15 Eder, B., Functional Food Science in Japan: State of the Art 

16 Mark-Herbert, C., FunctionalFfoods for Added Value, sid 52 
17 Berner, L., O’Donnell, J., Functional Foods and Health Claims Legislation: Application to Diary Foods, sid 
357 

18 CSPI Reports, Japan – the inventor of functional foods – Regulatory Requirements, www.cspinet.org  

19 CSPI Reports, Japan – the inventor of functional foods – Marketplace implications and Consumer Impact, 
www.cspinet.org 

20 Berner, L., O’Donnell, J., Functional Foods and Health Claims Legislation. Application to Diary Foods, sid 
355 

21 CSPI Reports, United States – A good system gone bad – Regulatory Requirements, www.cspinet.org  
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man behöver kunna visa att det man tillsätter är relativt säkert (Generally Reconized As Safe, 
GRAS).22 Man skiljer mellan de produkter som gör (specifika) hälsopåståenden och de som 
gör strukturella-funktions påståenden. Det förra kan ta upp hur ett ämne påverkar en sjukdom 
medan det senare bara får göra generella påståenden utan att nämna någon sjukdom. Detta gör 
att producenter kan komma att marknadsföra sina produkter med generella påståenden för att 
slippa att det kontrolleras av FDA.23 

STORBRITANNIEN 

Denna marknad anses var den mest utvecklade vad det gäller functional foods i Europa. Ett 
rådande problem på marknaden är att man inte har nått fram med vad functional foods är utan 
det säljs en stor andel produkter som enbart är berikade med någon typ av vitamin eller 
mineral för att sedan marknadsföras på ett ”nytt” sätt, ett marknadsföringstrick m.a.o.24 Själva 
marknaden är mycket dåligt reglerad och det är tillåtet att tillsätta i princip vad man vill bara 
det deklareras25. Man gör dock skillnad mellan medicin och mat och det krävs en omfattande 
apparat för att få igenom en produkt som medicin. Den typen av egenskaper som man kan 
säga att en medicin har är inte något som man kan påstå för ett livsmedel. Det som gör det 
ytterligare besvärligt är att det, till skillnad för den amerikanska marknaden, är två separata 
ministerier som handhar livsmedel respektive läkemedel. Då functional foods har en tendens 
att hamna mitt emellan blir detta svårt att handha.26 Systemet som man har arbetat efter i 
Storbritannien har varit till stor del självreglerande och det har inneburit att det har skett en 
del felaktiga marknadsföringskampanjer vilka snarare förvirrar än upplyser konsumenten och 
undergräver tron på vettiga livsmedel.27 Det hade varit lämpligt att på EU nivå skaffa ett 
regelsystem som visar på vilka produkter som är tillåtna och vad det är som de egentligen har 
för effekt. Detta skall ske innan produkten hinner nå marknaden.28 

DANMARK 

I vårt grannland Danmark förs resonemanget utifrån att man historiskt sett har haft en del 
tillskott till produkterna för att man skulle kunna få bukt med en rad bristsjukdomar som var 
vanliga förr i tiden. Under senare år blir det mer avgörande att tillsätta vitaminer och 
mineraler för att kunna kompensera det eventuella bortfall som sker under det att maten 
processas i industrin. Fr.o.m. juli 2000 är det obligatorisk att tillsätta jod i köks- och brödsalt 
för att reducera antalet insjuknade i struma. Industrin får inte berika varan med ingredienser 
som näringsmässigt kommer en stor del av befolkningen till gagn.29 Dock kan det innebära 
problem för den danska marknaden framöver då det i och med harmoniseringar inom EU 
kommer att leda till att man måste anpassa sig mer och mer. Livsmedelsindustrin ser dock 

                                                 
22 Dr Weil, What are “functional foods”? And what do you think about them?, www.DrWeil.com  

23 Whitney, E., Rolfes, S., Understanding Nutrition, sid 460 f 

24 CSPI Reports, United Kingdom – Chaos Reigns Supreme - Background, www.cspinet.org 

25 Vedelsby, J., Beriget men forarmet kost, www.tekno.dk 

26 CSPI Reports, United Kingdom – Chaos Reigns Supreme – Regulatory Requirements, www.cspinet.org 
27 CSPI Reports, United Kingdom – Chaos Reigns Supreme – Marketplace Implications and Consumer Impact, 
www.cspinet.org 

28 CSPI Reports, United Kingdom – Chaos Reigns Supreme - Recommendations, www.cspinet.org 

29 Vedelsby, J., Beriget mad: Fakta, www.tekno.dk  
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positivt på detta då det ger möjlighet att skapa nya segment och produktgrupper30. 
Skepticismen är dock stor och danskarna vill hålla isär begreppen läkemedel och livsmedel på 
ett tydligt sätt31 då en del forskare anser att det kommer för stora kommersiella intressen med 
i spelet. Det kan leda till en direkt utarmning av maten och kan potentiellt vara farligt för 
individen, men man är inte säker på om stora doser vitaminer och mineraler enbart är av 
godo.32 

SVERIGE 

Functional foods står för en produkttyp som ses som vanlig föda ut ett konsumentperspektiv 
men den har specifika och väldokumenterade hälsoeffekter. Man avser inte att betrakta piller 
eller liknande tillskott som functional foods och tanken är att det skall riktas till en stor grupp 
av konsumenter.33 Definitionen på vad functional foods är lyder; vetenskapligt designade 
livsmedel som är särskilt hälsobefrämjande eller prestationshöjande.34 Det har m.a.o. att göra 
med livsmedel som har specifika egenskaper och som samtidigt skall vara en del av 
vardagskosten. Man syftar inte till att marknadsföra produkter som har så specifika 
egenskaper så att de kommer i pillerform. Enligt en normgivande konferens 1998 menade 
man att egenskaper hos functional foods skulle vara som följer35: 

! Ett konventionellt livsmedel för dagligt bruk. 

! Konsumeras som del i den normala, vanliga kosten. 

! Sammansatt av naturligt förekommande komponenter (i motsats till syntetiska ämnen), 
kanske i ovanliga koncentrationer, eller förekommande i mat där de vanligtvis inte 
finns. 

! Har en positiv effekt på/för hälsans/viktiga funktioner i kroppen, förutom att vara ett 
vanligt näringsmedel. 

! Kan öka välbefinnandet och hälsan, och/eller minska risken för sjukdom, eller verka 
hälsobefrämjande så att livskvaliteten förbättras inklusive fysisk, psykologisk och 
beteendemässig prestationsförmåga. 

! Hälsopåståendena är auktoriserade och vetenskapligt belagda. 

Det ger fortfarande en bred bild av vad detta livsmedel kan vara och diskussioner för kring 
vad som ska få kallas för functional foods eller ej. Det har stor betydelse för konsumenten vad 
man få kalla för functional foods och vad det innebär att ett livsmedel marknadsförs som ett 
functional food. Functional foods befinner sig i gränslandet mellan läkemedel och ”vanlig” 
mat. När övergår en substans från att marknadsföras som functional foods till att vara ett 
läkemedel eller kanske än mer intressant, när är ett vanligt livsmedel ett functional food?  

                                                 
30 Bom, M., Beriget mad: Mad med ting og saker i, www.tekno.dk  

31 Vedelsby, J., Beriget mad: EU baner vejen for berigede fødevarer, www.tekno.dk  

32 Vedelsby, J., Beriget men forarmet kost, www.tekno.dk 

33 Flodmark, C., Functional Foods, www.NetDoktor.se  

34 Frankell, G. enligt J. Frank et al, Funtional Foods God hälsa – igår, idag, imorgon?, sid 23 
35 Lind, P.O., Maten som botar – functional foods och andra livsmedel som minskar risken för sjukdomar och 
håller dig frisk, sid 102 
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I Sverige finns det skillnader i betydelsen i dess juridiska mening. Enlig Sverige Rikes lag är 
ett livsmedel ”en matvara, dryckesvara, njutningsmedel eller annan vara som är avsedd att 
förtäras av människor med undantag av vara på vilken läkemedelslagen är tillämplig”36 och 
för att vara ett läkemedel gäller: ”varor som är avsedda att tillföras människor eller djur för att 
förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symptom på sjukdom eller att användas i 
likartat syfte”37.  

3.2 VAD KALLAS FUNCTIONAL FOOD PÅ SVENSKA? 

Det är en svår semantisk diskussion som vi ger oss in på; vad skall begreppet kallas på 
svenska? Det finns många andra exempel på vad man skulle kalla functional food: matocin, 
plusmat, mermat, livsmedel med produktspecifika hälsopåståenden, funktionell mat, 
mervärdesmat m.m. Det är inte något entydigt begrepp som konsumenterna möter. Vad ska 
det kallas? Ur engelsktalande länders perspektiv sett finns det inte någon direkt anledning att 
diskutera vad man skall kalla denna kategori då det är ett engelskt uttryck. I Japan har man 
valt att inte kalla det för det engelska alternativet utan hålla sig till FOSHU. I Sverige har vi 
de lagar som tidigare beskrivit att utgå ifrån men med större inslag av aktiva, tillsatta 
beståndsdelar i maten kommer vi att befinna oss i en gråzon vad det egentligen handlar om, är 
det mat eller medicin? Hur kommer effekterna av dessa livsmedel att tas emot? Är det samma 
sak att ”förebygga” eller ”att minska” risken för en eventuell sjukdom? Det förslag som har 
förespråkats av Terminologicentrum (TNC) är mervärdesmat. Detta skulle enligt Palm på 
TNC peka på det som man får mer ut av detta livsmedel än ur andra livsmedel, den beskriver 
vad det är som functional foods innebär.38 

Röster som höjs mot detta menar att functional food redan är en term som är bekant för 
många. Framförallt är den vanlig i forskningssammanhang och där önskar man behålla 
begreppet. Mervärdesmat kan även uppfattas som något problematisk då det inte är klart om 
det handlar om att det är mer smak, mer näring eller kostar det mer? En del kopplingar sker 
även till mervärdet enligt den definition som Marx gav (mervärdet är en del av kapitalägarens 
överskott) men även tankar om mervärdesskatt.39 

Genom att Livsmedelsbranschen har upprättat en märkning av vad som får säljas under 
kategorin functional foods och har en egen stämpel för detta kommer eventuellt denna snåriga 
diskussion inte att slå igenom så kraftigt just nu så att vi inte hamnar i det läge som några av 
de länder som vi har tagit upp innan har gjort. 

FÖRDELAR OCH NACKDELAR � VARFÖR FUNCTIONAL FOODS? 

Det kan ses som en ren fördel att kunna konsumera livsmedel med ”extra” egenskaper, något 
som är förfinat och förbättrat då man p.g.a. tidsbrist eller bristfällig kunskap inte har 
möjlighet att skaffa sig en lämplig kostsammansättning. I dagens samhälle har vi redan 
tillgång till stora mängder av bra produkter och det finns inga direkta hinder att köpa redan. 
Att kunna förädla produkter som konsumenten använder sig av i dagsläget och kunna tillföra 
dessa ett mervärde av något slag kan ha stor betydelse för folkhälsan. Genom att göra mjölken 

                                                 
36 Sveriges Rikes Lag (1997), SFS 1989:461 

37 Sveriges Rikes Lag (1997), SFS 1992:859 

38 Ibid sid 97 f 

39 Medin, J., Om hälsa, hälsofrämjande, functional foods och mervärdesmat, sid 105 ff 
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nyttigare eller yoghurten bättre för magen genom att addera eller ta bort specifika byggstenar 
kan dessa produkter byggas in i ett normalt konsumtionsmönster som inte kräver att man 
betalar avsevärt mycket mer för liknande produkter som redan finns tillgängliga på 
marknaden. Dock är den övergripande tanken att de inte ska användas i ett reparerande syfte 
utan för ett proaktivt ändamål.40  

3.3 LIVSSTILSMARKNADSFÖRING 

Vi har inledningsvis diskuterat begreppet functional foods och den nya hälsotrenden mot ett 
nyttigare och sundare leverne. Vi ska nu gå vidare och undersöka hur olika trender och 
livsstilar påverkat marknadsföringsforskningen och diskutera hur man kan marknadsföra sina 
varor till en speciell livsstil. Vi avser därför att bredda vår kunskap i ämnet 
livsstilsmarknadsföring och studera vilka lärdomar som kan hämtas från exempel där livsstil 
har varit grunden för segmentering och positionering. 

3.4 LIVSSTILAR INOM MARKNADSFÖRINGEN 

Hur man ska segmentera en marknad och metoder för segmentering är ett ämne som finns väl 
behandlat inom den företagsekonomiska forskningen. Segmenteringsdiskussionen inom 
markandföringsämnet brukar föras kring variabler som inkomstnivå, utbildning, kön och 
demografi. Men frågan är om dessa traditionella kriterier är tillräckliga för att förstå och möta 
en efterfrågan från dagens mer livsstilsorienterade konsumenter. Konsumenter idag är mer 
benägna att köpa produkter som representerar deras livsstil vilket understryker behovet av att 
föra in livsstilsbegreppet i diskussionen kring konsumentbeteende.41 Då livsstilar dessutom 
kan vara gränsöverskridande avseende kön, ålder, inkomst och utbildning har traditionella 
segmenteringsmetoder och variabler svårt att sortera ut olika livsstilar. Huruvida man är gift, 
man, 58 år gammal och socionom säger inget om hur benägen man är att köpa ekologisk 
mjölk eller functional foods. 

Däremot menar vi inte att frågan om livsstilars betydelse för konsumentbeteende inte har 
behandlats inom marknadsföringslitteraturen. Under de senaste 20 åren har bl.a. Cosmas 
(1982) och Robert & Wotzel (1979) behandlat hur kvinnliga livsstilar påverkar 
konsumtionsbeteende. Valette-Florence & Jolibert (1987) diskuterar hur värderingar och 
livsstilar påverkar köpbeteende inom dagligvaruhandeln och Abby (1979), Crask (1981), 
Gonzales (1998) och Hawes (1988) behandlar hur livsstilar används för att segmentera 
turistmarkanden i syfte att positionera resmål.42. De finns även en stor mängd artiklar och 
böcker skrivna om AIO (attitudes, interest, opinion) segmentering och VALS segmentering43. 
Gemensamt för samtliga avhandlingar är att de framhäver kultur, normer, livsstilar och 
värderingar som primära metoder för segmentering. 

Problemet som vi ser med dessa alster är att även om de förklarar hur olika normer och 
värderingar styr konsumentbeteendet är de dåliga på att fånga in komplexiteten i de senaste 
årens trender inom t.ex. hälsa och miljö. Oftast utgår de från ett delsegment och går sedan 

                                                 
40 Se bl.a. diskussion på www.BioGaia.com  

41 Gonzalez, A., The construct ”lifestyle” in market segmentation , sid 52 

42 Ibid sid 58 f 

43 SRI Consulting Business Experience, www.sric-bi.com/VALS/  
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vidare med att förklara hur det segmentet påverkat en specifik marknad. Vi är mer 
intresserade av att studera hur större livsstilstrender påverkar marknadsföringen. Ett bra 
exempel på vad vi menar är beskrivet i artikeln: ”Is lifestyle an important factor in the 
purchase of OTC drugs by the elderly?”. Artikeln beskriver hur marknadssegmentet 55+ inte 
är en homogen grupp som med framgång segmenteras endast efter ålder och kön. Gruppen av 
äldre konsumenter är mycket diversifierad och ett antal olika livsstilssegment kan identifieras 
inom segmentet. (Day, Gollub et al)44. Lois Shufeldt betonar fördelarna med att segmentera 
efter de äldre kundernas livsstilstyper och inte enbart kön och ålder. En sådan segmentering 
lägger en bra grund för en positioneringsstrategi.45 

Även om vi inte tänker arbeta med OTC-medicin för äldre illustrerar författaren våra 
tankegångar om vikten av livsstilssegmentering framför traditionella segmenteringsvariabler. 
Användare av mat med hälsopåstående är en mycket diversifierad grupp som egentligen bara 
delar sin syn på hälsa och hållbart leverne dvs. livsstilen. Därför blir livsstilen den 
gemensammare nämnaren för segmentering och positionering, inte prompt ålder, kön eller 
utbildning. Functional foods eller mat med hälsopåståenden kan teoretiskt sett vara lika 
populärt hos 17 åriga kvinnliga gymnasister som 30 åriga manliga teknikstudenter och 74 
åriga pensionärer. Vi kommer att vidareutveckla våra tankar kring livsstilmarknadsföring och 
illustrera med exempel på hur man segmenterar och positionerar inom 
livsstilmarkandsföringen. 

3.5 HÄLSORELATERAD SEGMENTERING OCH 
POSITIONERING 

Under perioden mellan 1975-2002 har flera artiklar skrivits som behandlar frågan om att sälja 
hälsobudskapet. En av svårigheterna för marknadsförare har varit den diversifierade grupp 
som de hälsomedvetna konsumenterna består av. Traditionella segmenteringsmetoder verkar 
inte fungera effektivt och flera författare har försökt konstruera modeller för att underlätta den 
praktiska marknadsföringen.46 Frågan om vad som konstituerar en hälsomedveten konsument 
har även varit föremål för diskussion. Donald Ardell menade i sin artikel ”High Level 
Wellness” (1977) att en konsument är hälsomedveten om man är noga med sin vikt, inte 
stressar och undviker skadliga substanser. Samtidigt som den hälsomedvetna konsumenten 
ser sin hälsa ur ett helhetsperspektiv med målet att förbättra sin hälsa och livskvalitet.47 Kraft 
och Goodell utgick från Ardells definition av ”wellness” och konstruerade en ”wellness scale” 
(hälsoskala) för att underlätta segmentering av konsumentgruppen. Principerna bakom deras 
hälsoskala presenterades i artikeln ”Identifying the health conscious consumer” (1993). Alvin 
Burns försökte precis som Kraft och Goodell vidareutveckla synen på hälsosegmentering och 
utvecklade en ”expanded health belief model” där även psykologiska faktorer som 
trosuppfattningar och värderingar inkluderades. 48  

Vi delar Granzin, Olsen och Painters uppfattning att svårigheterna med dessa modeller är att 
de inte ger en heltäckande segementeringsmetod som kan användas i ett mer generellt 

                                                 
44 Day, Gollub via: Is lifestyle an important factor in the purchase of OTC drugs by the elderly, sid 111 f 

45 Shufeldt, L., Is lifestyle an important factor in the purchase of OTC drugs by the elderly, sid 124 

46 Kraft, F. B., Goodell, P. W., Identifying the health conscious consumer, sid 18 ff 

47 ibid 

48 Burns, A. C., The expanded health belief model, sid 32 ff 
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perspektiv inom den hälsorelaterade kostmarknaden.49 Vi anser att dessa författares 
segmenteringsmodell som baseras på Penders HPM modell (Health Promotion Modell) är en 
mer användbar modell för segmentering av det hälsorelaterade kundsegmentet. Avsikten med 
Penders HPM modell är att avgöra sannolikheten att en konsument engagerar sig i HPB dvs. 
Health Promoting Behavior (proaktiva hälsoaktiviteter som t.ex. att äta nyttigt och träna 
regelbundet). Segmenteringsmodellen resulterar i sex olika segment som ligger till grund för 
eventuella positioneringsstrategier. Författarna gör inga anspråk på att redovisa storleken på 
de olika segmenten utan nöjer sig med att definiera segmenten och diskutera översiktligt 
positioneringsstrategier mot respektive segment. Vi anser att författarnas största bidrag utöver 
att redovisa en framkomlig väg för segmentering och beskriver de sex olika segmenten som 
deras studie resulterar i. Genom att ge namn åt segmenten underlättas diskussionen kring 
respektive grupp. 

Segmenten är motionären (exercisers), den oförsiktiga rökaren (the imprudent smoker), den 
nyligen frälsta, (recently reformed), den ointresserade, (the uninterested) hjälpsökaren, 
(support seeker) och den näringsfokuserade hälsoentusiasten (the neutron focused health 
entusiasts). Författarna menar att fyra av dessa grupper är mottagliga för 
marknadskommunikation och kan vara är kommersiellt attraktiva.  

 

 

Figur 3.1 Segmenteringsmodell 

MOTIONÄREN (EXERCISERS) 

Utöver att motionera är motionären är noga med att äta nyttigt, är intresserad av 
kostinformation och läser innehållsdeklarationen vid matinköp. Även om motionären anser att 
nyttig mat är viktigt är det centrala att motionera och träna. Segmentet är oftast yngre, 
välutbildade, ogifta män. 

DEN OFÖRSIKTIGA RÖKAREN (THE IMPRUDENT SMOKER) 

Detta segment har valt en onyttig livsstil och konsumerar mest tobak och alkohol av de olika 
segmenten i modellen. Segmentet ser liten anledning till att engagera sig i HPM (health 

                                                 
49 Granzin, K.L., Olsen, J.E., Painter, J.J., Marketing to consumer segments using health-promoting lifestyles, sid 
131 ff 
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promoting behavior) även om de inte ser uttryckligen tar avstånd från motion. Gruppen är 
oftast yngre, ogifta män, med låg utbildning. Demografin överensstämmer med 
”motionärerna” men utbildning och livsstil skiljer sig radikalt. 

DEN NYLIGEN FRÄLSTA (RECENTLY REFORMED) 

Den nyligen frälsta har oftast själv kontaktat en läkare eller dietist och i samråd med denne 
försöker ändra sin livsstil. Alternativt har den nyligen frälsta själv ändrat sin kost för att 
förändra sitt energiintag. Den nyligen frälsta behöver inte övertygas om betydelsen av god 
hälsa och är bekant med vitamintillskott men har mentala barriärer mot organiserad motion. 
Gruppen är oftast äldre, gifta kvinnor med en ”hemorienterad” livsstil. 

DEN OINTRESSERADE (THE UNINTERESTED) 

Den ointresserade undviker alla aktiviteter och budskap som behandlar fysiska aktiviteter och 
näringsinformation. Segmentet uppvisar ett totalt ointresse för hälsobudskap och upplever 
stora mentala barriärer inför motion. Gruppen består ofta av yngre män och kvinnor med bra 
utbildning. Gruppen har ett mindre välutvecklat socialt kontaktnät men är samtidigt 
välutbildad. 

HJÄLPSÖKAREN (SUPPORT SEEKER) 

Hjälpsökaren är ofta en person som nyligen har genomgått ett kost/motionsprogram med syfte 
att minska i vikt. Gruppen har tagit till sig informationen men slarvar med utövandet av sin 
specialdiet och konsumerar ”junk-food” regelbundet. Trots närheten till gym- och 
fitnessanläggningar upplever ”hjälpsökaren” stora barriärer inför motion och friskvård. 
Gruppen som oftast består av gifta lågutbildade kvinnor erkänner sitt behov av friskvård men 
misslyckas med att uppnå sina mål. 

DEN NÄRINGSFOKUSERADE HÄLSOENTUSIASTEN (THE NUTRITON 
FOCUSED HEALTH ENTUSIASTS) 

Hälsoentusiasten är mycket involverad i HPB (Health Promoting Behavior) och lever en sund 
och hälsosam livsstil. Gruppen har en hög frekvens av dietister och propagerar ofta för 
hälsobudskapet. Den näringsfokuserade hälsoentusiasten köper alltid vitamin och mineralrik 
mat och undviker matkedjor som inte är förknippade med en hälsosam livsstil. Gruppen 
motionerar regelbundet och investerar i träningsredskap och träningskläder. Segmentet är ofta 
äldre, gifta och har en tendens att köpa hem-motions-anläggningar. Hälsoentusiasten 
motionera oftare i hemmet, tillskillnad från ”motionären” som regelbundet besöker gym och 
fitness inrättningar.50 

POSITIONERING EFTER PENDERS HPM MODELL 

Med hjälp av Penders HPM (Health Promoting Model) har man möjlighet att urskönja sex 
distinkta segment som ger underlag för positionering av hälsoprodukter. Med kunskap om de 
olika livsstilarnas prioriteringar kan man effektivare positionera sina hälsoprodukter som 
exempelvis lågfettsoljor, functional foods, organic foods och hem-tränings-redskap etc etc. 
Positionering mot kundsegmentet ”motionären” kan inriktas på mätta deras behov av som 

                                                 
50 Granzin, K.L., Olsen, J.E., Painter, J.J., Marketing to consumer segments using health-promoting lifestyles, sid 
131 ff 
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anknyter till fysisk aktivitet som kläder och träningsredskap. Gruppen är även mottaglig för 
budskap om näringsrik mat då detta kompletterar deras träningsinriktade livsstil.51 Segmentet 
”den nyligen frälsta” är mottagliga för produkter som fokuserar på råd och vägledning för hur 
den nya livsstilen kan utövas.52 Segmentet är intressant då ”den nyligen frälsta” potentiellt 
kan bli en ”motionär” och därigenom bredda basen för hälsomarknaden. Med 
”hjälpsökarna” är problemet att de inte tar till sig den informationen som de får av dietister 
och läkare. Till segmentet kan man positionera stödprogram som visar att svårigheterna att 
utöva livsstilen är mentala och överkomliga. Studier av Perri (1996) har visat att det sociala 
inflytandet är avgörande för att stödprogrammet ska lyckas. 

Positionering mot det fjärde segmentet ”Den näringsfokuserade hälsoentusiasten” borde 
tillskillnad från motionären inriktas på hemmiljön. ”Den näringsfokuserande 
hälsoentusiasten” är inte är någon regelbunden gymbesökare men är mycket mottaglig för 
produkter som tillåter konsumenten att vara nyttig inom hemmets väggar. Exempelvis kan 
träningsmaskiner och nyttig mat som förlitar sig på konsumentens egen motivation och 
disciplin vara möjliga produkter för segmentet. Träningsmaskinerna ska positioneras så att de 
kompletterar segmentets redan sunda och hälsosamma livsföring. Segmenten ”Den 
ointresserade” och ”Den oförsiktiga rökaren” är mycket svåra att nå med hjälp av hälsosam 
positionering. Segmenten är totalt ointresserade av budskapen även om de skulle vara grupper 
som har mycket att vinna på att leva nyttigare.53  

POSITIONERING AV MAT MED HÄLSOPÅSTÅENDE 

Vi har ovan beskrivit hur segmentering efter individers livsstilar kan vara en effektiv metod 
för positionering av hälsosamma produkter. Vi har visat på hur segmentering baserat på 
individers ekologiska/miljömedvetna eller hälsomedvetna livsstils kan ligga till grund för en 
marknadsstrategi. 

EKOLOGISK MAT 

En produktgrupp som är positionerade till det både den hälsomedvetna livsstilen och den 
miljöintresserade livsstilen är s.k ”organic foods”. Organic foods är vitaminrika naturligt 
odlade produkter utan genmodifierade tillsatser och miljöförstörande besprutningsgifter. Flera 
studier har undersökt vad som driver konsumenternas efterfrågan av organisk mat (Irish och 
Roes, 1987, Hack,1995, Vogtmann, 1988) och aspekter som miljö, hälsa och etik har 
undersökts. De flesta studierna visar dock att den främsta orsaken till konsumenternas val av 
organisk mat är de positiva hälsorelaterade aspekterna och inte etiska principer eller 
miljöhänsyn. (von Alvenslevben 1998, Meier-Ploger 1996, Sylvander 1995, Land 1998 
Deloitte 1992)54 Squires och Juric menar att det finns ett tydligt samband mellan personers 
inställning till hälsa och motion och konsumtionen av organisk mat. Uppenbarligen anser 
individer som konsumerar organiska produkter att de påverkar deras hälsa och upplever en 
vilja att leva hälsosamt.55 Däremot verkar det finnas ett antal svårigheter associerat med 
                                                 
51 ibid sid 139 

52 ibid 

53 ibid 
54 Vindigni, Gabriella, et al, Organic food consumption, A multi-theoretical framework of consumer decision 
making sid.46 
55 Schifferstein, Ophuisl, 1998 genom Squires, Lisa, Juric Level of market development and intensity of organic 
food consumption: cross-cultural study of Danish and New Zealand consumers, sid. 394 
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positioneringen av organic foods. Dels är priset högre än vanliga produkter vilket kan 
avskräcka delsegment som inte fullt ut delar hälsoidealet. Studier har visat att ca: 5%-20% av 
konsumenterna är villiga att betala mer än 30% extra för organiskt mat.56 Man ska då komma 
ihåg att undersökningen baseras på intervjuer av hela marknaden och inte inom en livsstil. 
Om samma undersökning skulle genomföras inom ett hälsomedvetet segment torde 
acceptansen för prispremier öka. Däremot visar det statistiska underlaget på att produkter som 
riktas mot en större marknad utanför ”de redan övertygade” att konsumenternas försiktiga 
inställning måste vägas in vid prissättningen. Konsumenterna får svårt att acceptera organisk 
mat som positioneras som dyra lyxprodukter. 

Vid positionering av organisk mat är även labeling (märkning) av produkterna en viktig 
komponent för att konsumenterna ska känna förtroende och köpa produkten.(Sylvander, 
Hack, Haest).57 Sverige ligger förhållandevis långt fram inom märkning av organisk mat och 
hela 73% (av 1042 tillfrågade) var bekanta med KRAV märkningen som visar om varan är 
organisk/ekologisk.58 

Functional foods 

Detta är ett begrepp som har kommit mer och mer under de senaste åren och blir en intressant 
produktgrupp att arbeta med för marknadsförare runt om i världen. Det kommer dock att 
ställa till en del problem vad det gäller vilket segment man ska rikta sig och på vilket sätt det 
ska ske. 

 

Figur 3.2 Skillnaderna mellan functional foods och mat respektive läkemedel59 

 

Som vi ser är det en tydlig skillnad mellan mat och medicin men det är inte lätt då det hamnar 
i gränslandet mellan dessa områden. Detta medför problem vid marknadsföringen av dylika 
produkter (prissättningen, vad kan man säga om effekterna, lagrum etc.). Om det inte finns ett 
regelverk som kan säkerställa vad mat med olika hälsopåståenden innebär kommer 
marknadsföringen av densamma att bli svår och eventuellt kommer man inte att kunna nå de 
positiva effekter som man ursprungligen hade önskat att uppnå – både på ett hälsomässigt 
plan men även ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Det sker numera i Sverige dels genom att 
Swedish Nutrition Foundation (SNF) har en rådgivande roll för functional foods och annan 
mat med hälsopåståenden. Dels genom att Kooperativa Förbundet, Lantbrukarnas 
Riksförbund, Livsmedelsföretagen, Svensk Handel och Sveriges Livsmedelshandlareförbund 
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57 Wier, C., Market potential for organic foods in Europe, sid 53 
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59 Mark-Herbert, C., Functional foods for Added Value, sid 48 
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har bildat en grupp som även skall granska den märkning man kan göra av nya varor inom 
segmentet.60 

Helt nyligen har det första svenska, godkända functional food kommit ut på marknaden. Det 
är Skånemejeriers produkt Primaliv som har blivit godkänd enligt den nuvarande standarden 
för mat med hälsopåståenden61. Enligt uppgift på förpackningen har den egenskaper som 
utjämnar blodsockernivån efter måltid vilket är önskvärt.62 

Intresset har funnits länge men nu så har vi en produkt som är granskad enligt 
livsmedelsbranschens regler, fått godkännande och därmed kan säljas med detta påstående. 
Tidigare har det funnits system som inneburit att man får säga: ”Det är viktigt att äta mycket 
fibrer för att hålla magen igång. Denna produkt innehåller mycket fiber.” Dock får man inte 
säga ”Denna produkt håller igång din mage.”. Denna typ av regelverk grundar sig på åtta 
väldokumenterade samband mellan kost och hälsa63. I USA finns det elva sådana samband att 
använda sig av om man ska göra motsvarande påståenden. Dock använder man sig inte av det 
i samma utsträckning som här och det brittiska systemet bjuder endast att göra allmänna 
påståenden (bra för hälsan på ett generellt plan), inte att det botar något specifikt. (I Kanada är 
det inte alls tillåtet att göra påståenden om livsmedlets effekt på sjukdomar.)64 

Detta är saker som påverkar vad man som producent kan eller intresserad av att säga om den 
typen av livsmedel, det är uppenbarligen en komplex marknad som man möter då produkten 
måste marknadsföras på väldigt olika sätt i olika länder. Förutsättningarna vad det gäller 
restriktioner från regelverket varierar samt hur konsumenten uppfattar denna nya kategori av 
varor. Kan man kommunicera det mervärde som man önskar? 

3.6 EKOLOGISK SEGMENTERING OCH POSITIONERING  

Även om vår huvudfokus kommer att ligga på segmentering och positionering av marknaden 
för mat med hälsopåstående anser vi det vara relevant att studera hur andra livsstilar 
behandlas inom marknadsföringslitteraturen. En livsstil eller trend som vi upplever har tydliga 
likheter med hälsotrenden är miljötrenden. Det har skrivits ett antal avhandlingar och artiklar 
under de senaste 20 åren där man har försökt identifiera den ”gröna konsumenten” (Saltzman, 
1991, Ottoman 1993, Elkinton och Haily 1998, Strong 1995, Webster 1975).65 Precis som 
med forskningen kring det hälsomedvetna segmentet saknar de miljömedvetna 
konsumenterna en gemensam nämnare som kön och ålder. Peatti menar att de försök som 
gjorts av amerikanska forskare att bevisa sambandet mellan ”grönt” tänkande efter 
sociodemografiska variabler har misslyckats.66 Den traditionella synen att den miljömedvetna 

                                                 
60 Laser-Reuterswärd, A., Livsmedelsbranschen tar ett utökat ansvar för marknadsföringen av livsmedel med 
”hälsofördel”, sid 148 

61 Hälsopåståenden i livsmedel, www.hp-info.nu  

62 Primaliv, www.Primaliv.com  

63 Trossing, M., Hälsopåståenden i märkning och marknadsföring av livsmedel, www.snf.Ideon.se  

64 Palm, H., Mervärdesmat – en funktionell term, sid 97 

65 Peattie, K., Golden goose or wild goose? The hunt for the green consumer, sid 188 
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konsumenten (segmentet) är en ung välutbildad kvinna med medel/hög inkomst och boende i 
storstaden måste idag ifrågasättas. 67  

Vad är en ”grön livsstil” och hur påverkar den ”gröna” konsumenten forskningen inom 
marknadsföringen? Studier av Roberts (1995) och Rober och Bacon (1997) menar att 
psykologiska modeller som inkluderar t.ex. konsumentens egen uppfattning av möjligheten att 
påverka, graden av social altruism dvs. omtanken för andras välfärd och miljömedvetenhet är 
att föredra framför traditionella segmenteringsvariabler.68 Ovanstående får implikationer för 
diskussionen kring positionering av miljövänliga produkter. Företag som marknadsför 
miljövänliga produkter måste betona det sociala ansvaret och visa på hur den enskilde 
konsumenten kan bidraga till miljöarbetet genom att köpa produkten, inte bara betona hur lite 
plast eller kadmium varan innehåller. Laroche, Bergeron och Forleo föreslår en modell som 
kompromissar mellan mer traditionella segmenteringsvariabler och beteendevetenskapliga 
och värderingsmässiga grunder69. Deras studie visar på den tydliga kopplingen mellan 
attityder och konsumentens vilja att betala extra för en produkt som är miljövänlig.70 Även 
Schlegelmilch och Bohlen stödjer hypotesen om att attityder har den största betydelsen för 
köpbeteende vad gäller miljövänliga produkter.71 Här ser vi kopplingar och likheter med 
diskussionen kring mat med hälsopåstående där attityder och syn på hälsa starkt påverkade 
valet av dagligvaror. Modellen tar precis som Penders HPM modell upp egna värdering och 
beteende som segmenteringsvariabler även om modellen inkluderar de traditionella 
variablerna. Det var även intressant att notera faktumet att författarnas studie visade inget 
samband mellan konsumenters kunskap om miljöforskning och återvinning och vilja betala 
mer för ekologiska produkter vilket motsäger tidigare studier.72 

 

GRÖNT KÖPBETEENDE 

Peattie försöker flytta fokus från den gröna konsumenten (vem som köper) till att studera 
själva köpet (varför folk köper). Peatti utgår från Kardashs (1974) tes om att alla konsumenter 
egentligen är ”gröna” konsumenter. Kardish menar att en överväldigande majoritet som står 
inför valet av två exakt identiska produkter väljer det miljövänliga alternativet framför det 
mindre miljövänliga. Peatti utgår från Kardashs tes och menar att vid varje köp sker en 
kompromiss mellan miljövänlighet och t.ex. pris eller teknisk prestanda. Författaren illustrerar 
med en matris som dels beskriver graden av kompromiss dvs. ansträngning för att välja det 
miljövänliga alternativet och konsumentens egna uppfattning om varans miljövänlighet.73. 
Konsumentens vilja att acceptera en kompromiss i köpet påverkas av huruvida konsumenten 
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uppfattar att företagets produkt verkligen har en verklig miljövänlig påverkan och graden 
”trade-off” för pris kvalitet etc.  

Produkter som hamnar i win-win rutan (låg kompromiss - hög uppfattad miljönytta) behöver 
mycket liten kompromiss ur konsumentens synvinkel. Exempel på sådan produkt kan vara 
icke-klorblekta pappersprodukter som kostar lite mer än klorblekt men har en hög miljönytta. 
I rutan why-not-purchases? (låg kompromiss - låg uppfattad miljönytta) finns t.ex. blyfri 
bensin som är billigare än vanlig bensin och kostar mindre. Även om man är medveten att 
blyfri bensin är mindre miljöfarlig än vanlig bensin har konsumenten ingen illusion om att 
produkten är miljövänlig. I kategorin why-bother-purchases? finner man produkter som 
kräver en hög kompromiss samtidigt som deras upplevda miljövänliga effekt är begränsad. 
Slutligen finns rutan över feelgood purchases, där konsumenten verkligen upplever att hon 
gör nytta med sitt köp. Exempel på varor kan vara organiska yllekläder och Body-shop 
produkter.74 

 

 

Figur 3.3 �The green purchase perception matrix� enligt Ken Peatti  

 

Modellen bryter mot gängse syn på grönt köpbeteende då man flyttar fokusen från den gröna 
konsumenten till det gröna köpet. Han för in resonemanget om att alla konsumenter i grunden 
är miljömedvetna och enda hindret för gröna köp är de olika trade-off resonemangen som 
föreligger. Författaren menar att hans modell är en ”return to rationality” då han väger 
kostnader mot upplevda vinster. 

                                                 
74 Peattie, K., Golden goose or wild goose? The hunt for the green consumer, sid 192 



Functional Foods � från nisch till massmarknad? 

 30

3.7 MARKNADSFÖRING TILL 
UPPLEVELSEORIENTERADE IDROTTSLIVSSTILAR 

HEDONIC MARKETING 

Hedonic marketing och hedonic consumtion har ingen direkt översättning till det svenska 
språket men syftar på begreppet hedonism. Hedonism betyder ”en filosofisk riktning som 
betraktar lusten och njutningen som det högsta i livet” och en hedonist som en 
njutningslysten person.75 Chambers dictionary definierar hedonismen som ”a lifestyle devoted 
to pleasure-seeking”.76 Inom marknadsföringsämnet syftar man på ett livsstilsegment som är 
intresserade av upplevelser som kan förefalla riskabla och adrenalinhöjande. Den 
hedonistiska livsstilen är mottaglig för budskap kring äventyrsturism, bungyjump, 
fallskärmshoppning och olika former av mer extrema sporter. Men samtidigt är livsstilen 
inriktad på att upplevelserna ska delas med likasinnade och segmentet upplever en hög grad 
av kamaraderi när man genomför aktiviteten tillsammans.77 Inom ämnet hedonic marketing 
har flera forskare försökt studera anledningarna till hedonistisk konsumtion. Celse (1993) 
diskuterar anledningen till hedonistisk konsumtion och delar Arnould och Price uppfattning 
att konsumenterna efterfrågar attribut som risk och spänning. Celci skiljer sig dock från 
Arnould och Price genom att han anser att efterfrågan på risk och spänning endast sker i en 
tidig fas. En erfaren fallskärmshoppare upplever inte graden av risk som påfallande utan har 
som motiv att förbättra sin teknik och sitt utförande.78 Det betyder att nya 
upplevelsekonsumenter söker mer av spänning och risk och mer erfarna konsumenters motiv 
till hedonistisk konsumtion bottnar i vilja att förbättra sina färdigheter. Vi har således olika 
segment inom livsstilen. Andra forskares syn på hedonistisk konsumtion är mer inriktat på 
individernas variety-seeking bahaviors vilket definieras som konsumenters tendens att 
ständigt vilja byta aktivitet för att uppleva mer variation.79 Flera olika forskare har försökt 
förklara segmentets beteende och Dember (1961) menar att liknande beteende har påvisats i 
djurförsök. Modernare forskning fokuserar mer på psykologiska förklaringar där behovet av 
kognitiv stimulans framhävs och konsumenternas vilja att maximera sin nytta.80 

Gillian Hopkinson och Davashsish Pujaris undersökning av Kajakpaddlare (European Journal 
of Marketing) illustrerar väl segmentets motiv till hedonistisk konsumtion. Författarna drar 
slutsatsen att kontakten med miljön, utmaningen, gemenskapen, passionen och faran är 
anledningarna till deras hedonistiska konsumtion. Undersökningen visar att de flesta 
konsumenterna efterfrågade en hanterbar risk framför direkt fara.81 Man skulle kunna tolka 
det som att konsumenterna upplever en spänning i illusionen av faran och ser inget behov i att 
utsätta sig för livsfara. Författarnas menar i deras slutsatser att gemenskap, passion, 
utmaningen driver det hedonistiska konsumtionsmönstret är användbara inom marknadsföring 
av sportprodukter och sportgrenar. 

                                                 
75 Nordsteds Sv-Eng lexikon  
76 The Chambers Dictionary, 1993, genom Hopkinson, Davashish, A factor analytic study of the sources of 
meaning in hedonic consumption, European Journal of Marketing, sid. 273 

77 Hopkinson, D., A factor analytic study of the sources of meaning in hedonic consumption, sid 273 

78 ibid sid 278 

79 Kahnx, R., Patterns of Hedonic Consumption Over Time, sid 87 

80 ibid 

81 Hopkinson, D., A factor analytic study of the sources of meaning in hedonic consumption, sid 286 
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SPORTSFAN MARKETING 

Även om det hedoniska segmentet beskrivet ovan skiljer sig från mer konventionella 
sportintresserade finns det vissa likheter med hur hängivna sportanhängare drivs av att 
utöva/följa ett lag eller en sport. Vi vill nedan visa på hur man genom att använda 
livsstilsmarkandsföring kan angripa sportfans-livsstilen genom positionering och 
segmentering. Vi avser inte föra en omfattande diskussion kring marknadsföring till sportfans 
men försöka visa på hur livsstilsmarknadsföring kan användas. Känslor av passion, 
gemenskap, kamaraderi och spänning delas av ett stort antal anhängare till olika sporter som 
utvecklas till livsstilar där laget eller sporten blir en central del av individens liv. Då 
markanden för sport produkter och sportfans produkter är snabbt växande finns det ett behov 
av modeller för att segmentera nischmarknaden. Smith (1988) skiljer på ”verkliga” fans och 
”normala” fans. Real (1992) lanserar begreppet ”deep” fans vilka totalt identifierar sig med 
laget.82  

Hunt, Bristol och Bashaw (1999) har genom livsstilssegmentering identifierat fem olika 
segment av sportfans och utarbetat positioneringsstrategier för respektive segment. Hunt et al 
delar upp livsstilen i ”tillfälliga fans”, ”lokala fans”, ”hängivna fans”, ”fanatiska fans” och 
”dysfunktionella fans”.83 De tillfälliga fansen är tillfälligt intresserade av sporten i samband 
med ett större sport evenemang eller vid enstaka besök på sportarenor. Vid positionering till 
den tillfälligt intresserade måste marknadsförare använda sig av ”the window of opportunity”. 
Snart kommer den tillfälligt intresserade anhängaren att byta lag eller sport och är inte längre 
mottaglig för budskapet. De lokala fansen är mindre lättrörliga då dessa är knutna till den 
geografiska platsen. Positioneringsstrategin mot denna grupp blir mer inriktad på att visa 
samhörigheten mellan laget och den geografiska platsen. De hängivna fansen har kunskap 
kring olika, lag, sporter, spelare och spenderar resurser på specialtidningar för att vara ajour 
vilket blir en central del av positioneringsstrategin mot detta segment. De fanatiska fansen 
spelar en viktig roll för marknadsföringsstrategin då segmentet de facto blir marknadsförare 
för laget genom deras omfattande köp av dekaler, kläder, klistermärken, keps etc. En högre 
frekvens av fanatiska fans höjer stämningen och resulterar i att hängivna fans bli fanatiska. 
Slutligen så krävs en demarketing kampanj för att de dysfunktionella fansens negativa effekt 
ska minimeras. Dysfunktionella fans är mycket negativt dels p.g.a. sämre image men även 
ekonomiskt då övriga fans i längden inte vill förknippas med denna grupp.84 

3.8 ALTERNATIV SEGMENTERING 

Vi har ovan diskuterat betydelsen av att inkludera livsstilar som en variabel i 
segmenteringsprocessen då konsumenter i högre grad identifierar sig med produkter som 
förknippas med deras livsstil. Vi har illustrerat genom att visa på uppenbara trender inom 
miljö och hälsa men samtidigt finns det mindre segment som oftast glöms bort när man 
diskuterar livsstilsmarknadsföring. Genom att resonera i andra termer än vad vi har valt att 
arbete med ovan kan fler segment att komma med i diskussionen. Det kan dessutom visa på 
hur de enskilda individerna kan vara delar av olika segment på samma gång, något som man 
inte bör glömma bort i diskussionen. Det kan ske olika typer av segmentering som vi har sett 
gäller inte enbart det som handlar om mikro faktorer på produkt- eller gruppnivå utan även ur 

                                                 
82 Hunt, K. et al, A conceptual approach to classifying sports fans, sid 439 f 

83 ibid sid 447 

84 ibid sid 439 ff 
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nationella perspektiv. Peterson och Malhotra använde en klusteranalys för att ta reda på olika 
faktorer som påverkade levnadsförhållandena i olika länder och deras resultat kan sedan 
komma att kunna användas som bas för att se vilka länder som är lämpliga att gå in i för att 
söka allianspartners i eller om man finner stora kundkluster som är lönsamma. Det är ett 
makroinstrument för att kunna analysera marknader genom ”quality of life”.85 Detta blir allt 
viktigare i en värld där vi går mot ett mer internationell tänkande och en större globalisering.86  

�Gay Segmentation� 

Det amerikanska ”gay segmentet” har idag ca: 14-25 miljoner konsumenter vilket vin- och 
sprit tillverkaren Allied Domeq har uppmärksammat i sin marknadsföringsstrategi. Då gay 
livsstilen är nära kopplat till olika mötesplatser som klubbar och restauranger blir segmentet 
en viktig kundgrupp för en av världens största leverantör av alkoholhaltiga drycker. 
Kartläggningen av segmentets värderingar visade sig att livsstilens grundbegrepp var 
centrerade kring ”frihet”, ”gemenskap”, ”individualism”, ”mångfald”. 87 Det är p.g.a. av att 
det finns en stor otappad ekonomisk resurs att tillgå via detta segment. Segmentet konsumera 
årligen mellan 250 – 350 miljarder dollar och då blir det givetvis intressant att kunna rikta sig 
mot dessa kunder på ett effektivare sätt än tidigare; effektivare segmentering och förståelse 
för gruppen som människor och konsument.88 

Det är givetvis svårt att kunna se hela gaysegmentet som en rörelse men det som är intressant 
att se är ur denna subkultur har det vuxit fram en ny och relativt tydlig grupp som konsumerar 
på ett i många fall specifikt sätt. Haslop et al menar på att det är genom sättet som man 
konsumerar eller snarare i vilka sammanhang man gör detta som kulturen blir tydlig och 
serviceindustrin (barer, pubar etc.) skapar de sammanhang, miljöer som detta blir möjligt.89 
Detta är något som inte är omöjligt att se framöver med olika grupper då definitionen för 
subkultur enligt Shouten & McAlexander lyder: 

“…a distinctive group that self-selects itself on the basis of a … shared consumption 
activity.”90 

Detsamma gäller för den förklaring som den definitionen som (Cohen 1955, Plummer 1975 
Rubington & Weinberg 1987) visar på trots att den bygger på en något annorlunda 
formulering. 

”Subcultures has been conceptualized as the consequence of the development of complex, 
pluralistic and diverse societies wherein uniform values and meaning systems do not include 
everyone; rather, alternative meaning sysmtems emerge.”91 

Detta leder i förlängningen till att man skaffar en gemensam värdebas hos produkter som 
sedan ligger till grund för ett mer långvarigt och stabilt uppbyggande av ett segment med 
flera, mångbottnade beståndsdelar. 

                                                 
85 Peterson, M., Malhotra, N., Country segmentation based on objective quality-of-,easures, sid 56 ff 

86 Levitt, T., The Globalization of Markets, sid 53 (ur Marketing Classics) 

87 Haslop, Hill, Schmidt, The gay lifestyle – spaces for a subculture of consumption, sid 323 

88 Butford, H., Understanding gay consumers 

89 Haslop, Hill, Schmidt, The gay lifestyle – spaces for a subculture of consumption, sid 320f 

90 Shouten & McAlexander enligt: Ibid sid 318 
91 Cohen, Plummer, Rubington & Weinberg , ur: Kates, S., Out of the Closet and Out on the Street!: Gay Men 
and Their Brand Relationships, sid 497 
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Genom att skapa ”gay villages” där man bor och samlas kommer konsumtionen att ske i stor 
utsträckning i dessa områden med. Genom att det finns stora värden i frihet och individualism 
samtidigt som gemenskapen är viktigt som ”gräns” mot det övriga samhället kommer 
gruppgemenskapen att hållas samman av en mångfacetterad och komplex idévärld. Detta är 
något som Kates har belyst i sin artikel: Out of the Closet and Out on the Street!: Gay Men 
and Their Brand Relationships. Det han har visat som är intressant är att genom att leva i 
dessa villages och dela de värderingar som råder där kommer konsumtionsmönstret att 
påverkas. Man väljer att hellre handla från lokala butiker som ägs av homosexuella då de 
delar kunden värderingar i större utsträckning än vad en heterosexuell ägare kan göra. Man är 
lojal och stödjer bakomliggande värderingar. Detsamma gäller valet av större produkter som 
jeans etc. där det finns en stor medvetenhet hos kunden att välja företag som driver en öppen 
och just personalpolitik eller som är öppna mot gay kulturen i samhället.92 Genom att 
konsumera i vissa mönster att handla i särskilda butiker kommer styrkan hos gruppen att växa 
sig starkare. I just detta segment är de vanligt att manifestera sig tillhörighet genom t-shirts 
med texter på som talar om vad man tycker och tänker.93 

Genom att vara välvilligt inställd till vad detta segment av konsumenter vill uppnå kan företag 
komma att nå väldigt långt fram i deras medvetande. Det handlar oftast mer än om att bara 
köpa en funktionell produkt av något slag utan, man vill göra ett statement genom sitt köp och 
kunna stå för det inför andra i samma grupp. Medvetenheten hos konsumenten är stor och 
man vill kunna ha gott samvete efter sitt köp. De bakomliggande värdena har stor betydelse 
för detta segment och som företag kan man inte bortse från detta utan snarare fokusera på det.  

 

                                                 
92 Kates, S., Out of the Closet and Out on the Street!: Gay Men and Their Brand Relationships, sid 498 ff 

93 ibid sid 502 
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4 EMPIRI 
Empirikapitlet syftar till att åskådliggöra det material som vi har samlat in. Vi väljer att börja med att 
redovisa den delen av empirin som berör intervjumaterial från olika producenter och andra insatta i 
området. Efter det visar vi på vilka resultat vår marknadsundersökning har resulterat i.  

4.1 VAD ÄR EGENTLIGEN FUNCTIONAL FOODS? 

Vad functional foods är och hur man kan använda denna term är inte alltid helt enkelt. Vi 
väljer att börja redovisandet av vad functional foods är för att sedan gå vidare med en 
diskussion om vad avsaknad av lagstiftning innebär för företag och konsumenterna idag och 
imorgon.  

Functional foods kan ses som de produkter som enligt SNF har märkts med logotypen för hp-
info. Enligt de rådande branschreglerna är detta det enda sättet att kunna fastställa huruvida 
det är ett functional foods eller ej. Genom att det fattas lagstiftning inom området och 
produkterna har en tendens att hamna mellan läkemedel och livsmedel är det svårt att kunna 
marknadsföra dessa produkter på ett enkelt sätt. Genom diskussioner kring två-
stegsprincipen94 kommer vi fram till att det går bra att säga att ett visst livsmedel har specifika 
egenskaper, bara det följer de olika punkter som satts upp, dvs. det går bra att säga att ”Fibrer 
är bra för magen. Denna produkt innehåller mycket fibrer”. Detta gör det svårt för aktörer 
som vill marknadsföra produkter med specifika hälsoegenskaper där man önskar framföra 
detta på förpackningen.  

Genom att skapa en ny typ av produkter på en marknad utan klara och tydliga regler kan man 
hamna i en problematisk situation. Staffan Paulsson på Biogaia förde ett intressant 
resonemang som illustrerar kärnan på det problem som functional foods som ny produktgrupp 
möter på marknaden. 

                                                 
94 Nils Georg Asp 13 december 2002 
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Figur 4.1 Konsekvenser av olika grader av reglering (efter resonemang med Staffan Paulsson, 
BioGaia) 

Genom att ha en för starkt reglerad marknad menar Staffan Paulsson att utbudet skulle bli 
lidande p.g.a. av att det inte kommer in några nya spelare på marknaden. Den positiva biten är 
dock att förtroendet blir högt och företagen som arbetar inom området generellt är seriösa. En 
marknad som inte är reglerad alls (eller väldigt lite reglerad) kan få en tendens att attrahera 
oseriösa företag som undergräver stabiliteten i och den framtida styrkan i markanden. Utbudet 
har dock en möjlighet att bli stort med stor konkurrens. Det leder till minskade marginaler för 
den enskilde producenten och förtroendet kan bli lidande. Det är en tendens som man har sett 
på marknaden för hälsopreparat. Det mest optimala hade varit att finna en ”gyllene medelväg” 
där marginalerna på produkterna blir rimligt stora och företagen som arbetar med dessa 
produkter har ett seriöst arbetssätt och utbudet är av god, kontrollerad kvalitet. Genom att inte 
överdriva åt något håll menar Staffan Paulsson att man når ut till den stora grupp av 
konsumenter som man vill. Ett för slapphänt sätt leder till en oseriös marknad och en för strikt 
marknad leder till att produkterna inte kommer att nå hela vägen ut till gemene man. 

Urban Fasth på Skånemejerier var mycket positivt inställd till lagar och regler. Det var bättre 
om det fanns tydliga riktlinjer som man kan rikta sig efter. Det var dessutom samma 
resonemang som Staffan Paulsson hade få man vill hålla oseriösa spelare borta från 
marknaden.  

En annan bild som målas upp är att det inte behövs så stor kontroll av dessa nya varor då 
konsumenterna ska ha möjlighet och har möjlighet att kunna välja själva. Det behövs inte 
lagar för allt detta utan det går bra att genom kunskap kunna nå ut och få konsumenterna på 
det klara med vad som gäller. Det är framförallt Lars Sjöström på BioDoc som hyser den mest 
positiva bilden av konsumenterna och deras kunskap inom området för livsmedel. Det bör 
ligga ett större ansvar hos konsumenten att göra aktiva val och att läsa in sig på vad de olika 
produkterna innehåller och det är något som konsumenten är fullt kapabel till att göra enligt 
Lars Sjöström.  

Då vi i Sverige numera är en del av EU är det inte bara av betydelse hur lagar och regler ser ut 
på hemmamarknaden utan även runt om i Europa. I dagsläget går det inte för internationella 
företag att sprida samma budskap på de olika marknaderna vilket onekligen försvårar. Valio 
saluför redan en del av sina produkter som functional foods på den finska markanden men det 
går inte att göra samma sak i Sverige då det är andra regler som gäller. Maria Pöntinen på 
Valio tycker förvisso att SNF är bra men det är inte det enda som ska vara rådande på 
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marknaden. Det skapar en snedfördelning i diskussionen om vad functional foods är och det 
finns tendenser att det sker en diskussion som blir allt mer akademisk och allt mindre praktisk 
och därmed eventuellt mindre intressant för konsumenterna.  

Annika Malmros på Ceba Foods belyser även det problem som uppstår så fort man ska 
exportera till ett annat land som inte är med EU och de lagar som råder i det nya landet. Då 
Norge inte är med i EU skapar detta givetvis problem och ökade kostnader för att nå denna 
marknad. Denna problematik är inte lika påtaglig vid export inom EU men problemen finns 
istället då marknadsföringen tar vid. 

Att använda sig av SNF: s logotyp i marknadsföringssynpunkt är inte något som underlättar 
enligt Arla. Konsumenterna vet inte vad den betyder och den är dessutom problematisk ur 
marknadsföringssynpunkt då den inte är helt tydligt utformad. Det är dock något som SNF 
inte håller med om då det fungerar som en kvalitetssäkring för konsumenterna, man ska veta 
att det är en bra produkt som håller måttet. Det bästa sättet att kommunicera detta på är med 
skriven text enligt Nils-Georg Asp på SNF95. Det finns ett inre motstånd mot ytterligare 
symboler (t.ex. Gröna Nyckelhålet, Svanen) inom branschen och det hade enbart skapat en 
större förvirring än vad som råder i dagsläget. Genom att skapa en logotyp som står för den 
kvalitetssäkring och kommunicerar var man kan hitta ytterligare information är något som 
man inom SNF ser som en bra väg att nå fram på området96. 

SNF:S VARA ELLER ICKE VARA? 

Diskussion om SNF: s roll i marknadsföringen/kontrollen av functional foods är något som vi 
har upplevt vara något som man har problem med inom hela branschen. Anledningen till att vi 
tar upp det som en separat rubrik är för att kunna belysa problematiken kring de olika 
skolorna. Det finns en mer konservativ skola och en liberal sådan i sitt förhållande till SNF. 

För att få en klarare bild av de åsikter som vi har stött på i förhållande till hur positivt/negativ 
inställning man har till SNF: s regler har vi valt att redovisa en skala enligt figur 4.2. (Figuren 
är skapad för att visa på de olika företagens inställning som finns till SNF:s position på 
marknaden. Det ska ses som en redovisning av det empiriska material som vi har fått in, inte 
som en analytisk tolkning av detsamma). 

Figur 4.2 Inställning till SNF position 

                                                 
95 Telefonintervju 24 januari 2003 

96 Logotypen hänvisar till www.hp-info.nu som drivs av SNF 

Inställning till SNF position

Tvivlande Förespråkande 

Biogaia BioDoc Arla Valio Ceba 
Foods

Skåne-
mejerier

Unilever

Geografisk placering i förhållande 
till SNF och Lund 

Avlägset Nära 



Functional Foods � från nisch till massmarknad? 

 37

SNF är en branschorganisation som verkar för frågor som rör functional foods (mat med 
hälsopåståenden. Man har valt att arbete med detta organ för att det ska finnas en 
överenskommelse inom branschen så att det inte blir problem längre fram i tiden. Dock har 
det visat sig under våra intervjuer att det inte alltid är positiv stämning om SNF, detta står 
tydligt att finna i den skala som figur 4.2 visar på.  

Det är intressant att se hur den geografiska fördelningen mellan de olika företagen ligger på 
denna skala. Det förekommer enligt respondenterna själva olika grader av kontakt med SNF 
och då framförallt Nils-Georg Asp. Det visade sig att ju längre till höger på skalan ovan desto 
mer positiv. Denna iakttagelse är mycket intressant att göra med tanke på spridningen av 
functional foods och marknadsföringen av detsamma.  

Den mer konservativa skolan återfinns på den högra sidan av skalan. De tycker att det är bra 
att ha ett branschorgan som styr med denna typ av frågor. Genom att branschen har regler 
kommer det inte att finnas med spelare som inte har en seriös inställning och ser långsiktigt på 
den marknad man arbetar på. Genom att ha reserverat www.hp-info.nu för detta och arbetat 
med de olika kontrollorganen inom SNF skapas det ett högre förtroende från kundernas sida 
än om man hade varit utan detta.  

Den liberala skolan anser inte att SNF: s roll är så viktig som den konservativa falangen 
tycker. Det handlar snarare om att kunna nå ut till konsumenterna på ett sätt som inte är så 
besvärligt som det blir att gå via SNF. Åsikterna om att det borde finnas klara regler minskar 
dock inte för denna sida utan det finns en önskan i branschen att ha regler att rätta sig efter 
men de ska vara enkla och rättvisa. De lägger en större vikt vid att skapa en skillnad för 
konsumenten (lätta hälsopåstående, mindre akademiska diskussioner) genom enkla signaler 
på en marknad som är väldefinierad. Enligt Lars Sjöström är det svårt att hålla samman 
branschorganisationer och det finns en inbyggd risk att man kommer att försvåra för nya, 
mindre företag att komma in på den befintliga markanden. Det leder till samma effekt som 
Staffan Paulsson tar upp i figur 4.2 där han menar att en överreglerad marknad inte fungerar 
väl på sikt. 

Den kritik som har riktats mot SNF oberoende av vilken ”skola” man tillhör är att 
utformningen av logotypen som man använder sig av inte fungerar väl vid 
marknadskommunikation. Att samla en så pass stor mängd text på en liten yta och använda 
sig av hemsidan som kommunikationsmedel ses som ett problem. Hemsidans utformning har 
dessutom fått kritik för att vara för banal och ge ett oprofessionellt inryck. Man menar att den 
endast kommer att nå fram till ”de redan” frälsta och den stora massan kommer inte att bry 
sig om denna märkning. Utformarna av klisterdekalen har enbart tänkt i termer av teknisk 
realibilitet men inte i på den marknadsmässiga sidan. Genom att kombinationen av en 
hemsida som inte uppfyller de krav som kan ställas på en hemsida i dagsläget och en symbol 
som inte riktigt når ut till kunderna kan det komma att bli svårt för ”hp-info” att nå den stora 
delen av befolkningen.  

Att använda sig av denna märkning i marknadsföringssammanhang är något som de flesta 
företagen inte är intresserade av. Det leder inte i dagsläget till något mervärde för produkten. 
Att det sedan är en lång process att nå fram med märkningen kommer inte att göra det lättare. 
Detta kan ses som ett sätt att hålla aktörer från marknaden som inte är seriösa men det skapar 
även problem för dem som redan finns med, det går inte att komma ut med nya produkter på 
ett snabbt och enkelt sätt. 

En sammanfattning av det empiriska materialet på området ger att det finns tydliga ”skolor” 
där man är för eller emot regleringar via SNF. Dock ser det inte ut som att några aktörer är 
intresserade av att släppa det helt fritt och låta markanden svämmas över av produkter som 
inte är av hög kvalitet. Genom den branschövergripande organisation som SNF är tror vissa 
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att man ska kunna nå hela vägen medan andra tror att det är farligt att låta branschen styra sig 
själv och vill hellre se lagar och regler från statligt håll. Närheten till SNF:s kontor och 
personliga kontakter med ledande personer inom organisationen ser ut att ha betydelse för hur 
positiv man generellt är (ju närmare geografiskt desto mer positivt). 

KONSUMENTFOKUS 

Det har visat sig att det finns många åsikter om hur man ska gå tillväga och de olika företagen 
väljer olika vägar. Det som kan ses som det vanligaste svaret som framkommit i alla 
intervjuer är att det inte finns någon aktör som är intresserad av att hamna i en situation där 
marknaden för functional foods uppfattas som oseriös och av ringa eller ingen betydelse för 
den enskildes hälsa/välbefinnande. Om man kommer i ett sådant läge kommer inte några av 
produkterna att kunna vara användbara och de satsningar som har gjorts kommer inte att 
betala sig. Det ska vara enkelt att kommunicera ett korrekt budskap till kunden och om 
branschen själv får välja ska det finnas mer regler som är gränsöverskridande på EU-nivå, det 
hade underlättat för marknaden i helhet. 

Från företagens sida handlar det ofta om att ge sig in på en marknad där det krävs en stor 
insats på FoU och det underlättar att ha regler som är tydliga då man ska satsa större mängder 
kapital. Det kommer att bli svårt att hålla uppe intresset om det inte finns kapital att utveckla 
produkterna med. 

Lotta Törner på Skånemejerier menar att om man får fram bra functional foods på marknaden 
kommer det att leda till en generell höjning av kvaliteten på alla produkter på marknaden. 
Detta är något som inte bara de stora handlarna är intresserade av utan även ur ett 
folkhälsoperspektiv är detta intressant. Det är en viktig produkt som ska fungera som 
kunskapsbärare och visa på vikten av att välja väl vad man äter. Den generella höjningen av 
produkterna avseende kvalitet och funktion kan enligt Lotta Törner leda till att vi i framtiden 
kan komma att se functional foods även i butiker som tidigare har klassats som lågpris och 
med ett något begränsat sortiment. Detta för att det kan komma att bli en standardvara som 
alla konsumenter kommer att efterfråga, inte bara de som är villiga att betala mer för 
produkterna. 

4.2 TRENDER 

För att diskutera huruvida det finns en övertro på functional foods krävs en genomgång av de 
trender som våra olika fallföretag upplever driver marknaden samt en diskussion om deras 
validitet. Vi kommer även att ställa de olika trenderna som våra företag redovisar mot våra 
egna empiriska resultat från våra enkätundersökningar. 

FUNCTIONAL FOODS: HÄLSOTRENDEN 

Inledningsvis antog vi att det finns ett generellt konsumentintresse för hälsa vilket förmodades 
ligga som grund för företagens lanseringar av olika hälsoprodukter. Men under våra empiriska 
företagsbesök blev vi snabbt varse om att man inte kan tala om en generell hälsotrend då 
termen hälsa definieras olika beroende på vilket segment man behandlar. Gruppen under 25 år 
upplever enligt Lotta Törner på Skånemejerier termen hälsa mer ur ett image perspektiv där 
”god hälsa” är synonymt med ett fördelsaktigt utseende. Fysiskt välbefinnande genom 
träning på gym leder således till bra utseende och god hälsa vilket i sin tur skapar en positiv 
image för individen. Segmentet mellan 25-55 år ser däremot termen god hälsa mer ur ett 
fysiologiskt perspektiv där hälsa är kopplat till att vara frisk och må bra. Även om gruppen 
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över 25 år givetvis har ett stort intresse för personlig image upplever de inte att termen god 
hälsa är lika starkt kopplat med fördelaktigt utseende. Man ser träning mer som ett sätt att 
bibehålla sin fysiska förmåga vilket möjliggör ett mer aktivt leverne. När företagen beskriver 
hur ålderssegmentet 55+ år ser på termen hälsa ligger tonvikten unisont på att må bra och att 
vara icke-sjuk. God hälsa hos denna grupp är fullständigt kopplat till att man fysiologisk mår 
bra genom att man har lyckats undvika folksjukdomar som t.ex. hjärta och kärl sjukdomar, 
åldersdiabetes, magproblem etc. Synen på vad som är hälsa förändras således beroende på 
vilken åldersgrupp man studerar vilket gör det omöjlig att tala om att en enkel generell 
hälsotrend styr konsumenternas konsumtionsbeteende. Däremot kan man se att det finns ett 
utbrett hälsointresse i många åldersgrupper men att olika segment manifesterar sin syn på 
hälsa genom olika tillvägagångssätt. Då en förvärvsarbetande 35-åring motionerar för att orka 
med en pressande arbetssituation kanske en 65-åring äter mindre fett för att minska 
kolesterolen. Båda grupperna engagerar sig i hälsobefrämjande aktiviteter syfte att uppnå en 
god hälsa men lägger olika värderingar i begreppet. Då skiljda segment har olika syn på hälsa 
finns det en uppenbar risk att företagens kommunikation av functional foods produkterna blir 
otydlig då konsumenterna tolkar begreppet olika. Vem tjänar på de specifika hälsoeffekterna, 
35-årigen som vill orka jobba mer eller 65-åringen som önskar en pålitligare mage? 

Vi upplever hos de olika företagen vi besökt att samtliga försöker kommunicera till 
konsumenterna vilka hälsoeffekter deras produkter innehar men att positioneringsstrategierna 
varierar kraftigt. Vi upplever att producenterna av functional foods är uppdelade i två olika 
kluster där båda försöker sälja sina hälsobudskap men skillnaderna ligger i hur man 
kommunicerar sitt budskap. En del företag är mycket tydliga med att redovisa medicinska 
effekter, verksamma substanser, fysiologiska resultat och bakomliggande forskning 
(produktorienterade). Den andra gruppen företag har en mindre fokusering på att redovisa 
biomedicinska resultat utan är mer inriktade på hur produkterna passar in i konsumenternas 
livsstil och i vilka sammanhang produkterna kan användas (livsstilsorienterade). Lite 
förenklat skulle man kunna säga att det senare klustret är mer inriktade på att sälja en 
hälsosam livsstil/image än hälsosamma produkter.  

De företag som vi har besökt tillhör de främsta producenterna av functional foods i Sverige 
och samtliga har gjort mycket omfattande investering i FoU. Men det finns en tydlig skillnad i 
hur mycket av den forskningen som man anser konsumenterna rent faktiskt är intresserad att 
ta del av. Samtliga producenter menar att det är viktigt att vara tydlig med att visa på vilka 
hälsoeffekter som produkterna har och ställer höga krav på forskningsresultat, men är 
konsumenten intresserad av att jämföra olika strängar av lactobaketerier? Det är svårt att 
fastställa storleken på de produktorienterade och livsstilsorienterade företagsklustren men vi 
upplever att en majoritet väljer att presentera sina produkter ur ett produktorienterat 
perspektiv där man fokuserar på produkternas fysiologiska egenskaper. Av de företag som har 
valt att framhäva produkternas mer emotionella värden på bekostnad av tekniska data 
framhävs marknadsföringshänseende som främsta orsaken. Detta företagskluster upplever att 
en överdriven fokus på produkternas biologiska verkningar riskerar att skrämma bort 
konsumenterna och minska deras intresse. Precis tvärt om menar det produktorienterade 
klustret att man genom att vara tydlig med produktens effekter skapar ett förtroende hos 
kunden. Gemensamt för båda grupperna av producenter var att de upplever att det finns en 
ökad efterfrågan på hälsosamma produkter hos de svenska konsumenterna och ett allmänt 
intresse för hälsa. Tidigare statistik på hälsointresset är tvetydlig då uppgifter från 
näringsforskare Charlotte Erlanson-Albertsson97 visar att vi faktiskt har minskat vårt fettintag 
de senaste 10 åren men samtidigt ökat vår konsumtions av bl.a. saft, läsk och godis med 100 

                                                 
97 Föreläsning av Charlotte Erlansson-Albertsson, ”Barnfetma” Universitetssjukhuset Lund 2003-01-15 
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%. Charlotte Erlanson-Albertsson tolkar detta som att konsumtentens kunskap om fetternas 
biverkningar har ökat och visar att större grupper faktiskt är mottagliga för de 
forskningsresultat som den akademiska världen kommer fram till. Men problemet ligger i att 
stora konsumentgrupper har ökat sin konsumtion av socker vilket har resulterat i en brant 
ökning av antalet överviktiga. 

FUNCTIONAL FOODS: DEMOGRAFISK TREND (40-TALIST BUBBLAN) 

På frågan om vilken trend som våra fallföretag upplever är den enskilt viktigaste drivkraften 
hos marknaden för functional foods under de kommande 5-10 åren har samtliga företag svarat 
1940-talisternas ökade intresse för hälsa. Den allmänna uppfattningen är att gruppens intresse 
för hälsosamma produkter kommer att öka efterhand som de upplever åldersrelaterade 
hälsoproblem. Tron är att segmentet kommer att använda sig av functional foods för att 
minska upplevda åkommor och förebygga framtida krämpor genom att engagera sig i 
proaktiva hälsoaktiviteter. Då samtliga av våra fallföretag nämner att de ser den demografiska 
strukturen som den enskilt viktigaste faktorn som kommer att driva marknaden för functional 
foods slås man av hur samstämmig tron är på att konsumenterna ska ändra sina invanda 
konsumtionsmönster. Män och kvinnor i åldern 50 - 60år som idag kanske inte betalar extra 
för mat med specifika hälsoegenskaper kommer således enligt branschen att ändra sina 
konsumtionsvanor i mer nyttig riktning. 

Men även om samtliga fallföretag nämner att 40-talsisternas hälsointresse är den viktigaste 
drivkraften skiljer sig uppfattningarna om hur stor andel av segmentet som kommer att ändra 
sina vanor. Våra mindre fallföretag som har en smalare produktmix och tydligare målgrupper 
upplever inte att deras functional foods produkter kommer att bli vardagsprodukter för en stor 
del av befolkningen. Dessa mindre producenter anser att 40-talister med god kunskap och 
ekonomiska resurser kommer att intressera sig för functional foods och att dessa konsumenter 
är den ideala målgruppen. Mindre producenter av functional foods uttrycker en uppfattning att 
40-talsiternas hälsointresse kommer att vara en bidragande orsakat till att nischmarknaden 
växer men inte i så stor omfattning att produktgruppen lämnar nischstadiet. Åsikten att den 
framtida demografiska strukturen inte kommer att resultera i några radialt nya 
konsumtionsmönster stöds av Elver Apell på teknikbrostiftelsen i Lund som menar att det är 
mycket svårt att ändra invanda konsumtionsmönster när man är gammal. Elver Apell var bl.a. 
med och parade ihop de företag vars samarbete resulterade i Primaliv. De mindre företagen är 
dock mycket positiva och optimistiska om de möjligheter som 40-talistgenerations 
hälsointresse kommer att erbjuda men är försiktiga med sina prognoser. 

Hos de större företagen noterade vi en mer optimistisk syn på hur den stora och kapitalstarka 
generationen 40-talister kommer att ändra sitt konsumtionsbeteende. De större producenterna 
upplevde att marknaden för produkter med specifika hälsoegenskaper kommer att växa i den 
omfattningen att marknadspenetrationen når andra delar av gruppen än de välutbildade med 
hög ATP. Den främsta anledningen till att dessa producenter upplevde att functional foods 
marknaden på sikt kan lämna sin nischstatus var att produkterna utöver sina specifika 
fysiologiska hälsoeffekter även sänder ut signaler som uppmuntrar tanken om en ”evig 
ungdom”, dvs. hope marketing. Flera större företag beskriver hur deras trendforskning visar 
att 40-talist generationen varken känner sig gamla, har lust att vara gamla eller vill bli 
behandlade som gamla. Generationen som bröt gamla beteendemönster på 1960-talet, 
skapade nya musikgrenar som fortfarande präglar dagens musik, byggde upp det moderna 
Sverige och som precis lärt sig att använda internet/DVD kommer att ha uppenbara 
svårigheter att acceptera en ”traditionell” pensionärsroll. Generationen av 40-talister kommer 
på många sätt att ha mer gemensamt med dagens ungdomsgeneration än med generationen av 
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1920-30-talister. Därför tror de större producenterna att functional foods på sikt även kan 
lanseras som ”ungdomsbevarande produkter” till morgondagens pensionärer.  

Lotta Törner menar att hela 40-talistgenerationen kommer att -”dö som tonåringar” vilket är 
en mycket bra beskrivning på hur stora delar av branschen upplever generationens 
värderingar. Även Skånemejeriers VD Rolf Bjerndell har tydliga insikter om vilka signaler 
produkternas sänder ut och beskriver hur imagen som man vill framhäva med dessa produkter 
är god hälsa, god smak och god miljö. Marknadsföringsstrategin är baserad på hope 
marketing vilket enligt Rolf går ut på att ge människor hopp om ett bättre liv med evig 
ungdom och hälsa.98 Liknande tankar om vilka signaler produkterna sänder ut återfinns även 
hos Unilevers informationschef Ulf Tyrèn som tidigare var marknadsansvarig för Becel pro 
aktiv och har arbetet mycket med trend drivers. Ulf Tyrèn använder termerna emotionella och 
funktionella värden när han beskriver hur ett varumärke är konstruerat. Om man använder 
termerna på produktgruppen functional foods får de funktionella värdena representeras av de 
fysiologiska effekterna av de verksamma substanserna och de emotionella värdena av 
tankarna om ”evig ungdom, evig hälsa”. Företagen anser således att olika functional foods 
produkters varumärken kommunicerar andra världen än de rent funktionella vilket i längden 
kommer att bli ett viktigt konkurrensmedel.  

Ett framtida problem med att bearbeta de nya pensionärerna (vilket diskuteras mer ingående i 
analyskapitlet) är att gruppen till skillnad från dagens +65 år inte kommer att vara homogen. 
Dagens pensionärer är en homogen grupp med liknande värderingar och intressen men 
framtidens äldre kommer att bli mycket diversa med en mängd olika intressen, etniska 
bakgrunder och livsmönster. Precis som dagens 50-55 åringar kommer från olika etniska 
bakgrunder, har olika kost och motionsvanor samt varierande utbildningsnivåer kommer 
framtidens pensionärer att vara mycket diversa vilket kommer att ställa nya krav på kunskaper 
i marknadsföring. Det enda gemensamma som gruppen har är att de alla har blivit äldre, 
drabbats av åldersrelaterade symptom och vill vara unga så länge de kan. Både Skånemejerier 
och Unilever är tydliga med att man inte får behandla segmentet som gamla och använda sig 
av fear marketing dvs. ”köp våra produkter annars går det illa” utan framhäva att 
produkterna kan fungera som en del av en positiv livsstil. 

Sammanfattningsvis så är det tydligt att branschen har uppmärksammat att det finns ett stort 
köpstarkt segment som snart kommer att intressera sig för produkter som kan förbättra deras 
hälsa. Däremot är meningarna delade på hur stark trenden kommer att vara och om verkligen 
en konsument som inte nämnvärt har engagerat sig i hälsobefrämjande aktiviteter plötslig 
kommer att ändra åsikt bara för att man blir äldre. Där förespråkare menar att ökad kunskap 
om behovet av bättre kostvanor leder till nyttigare konsumtion menar opponenterna att folk 
redan idag vet att t.ex. alkohol och tobak är skadligt men att efterfrågan på dessa produkter 
ökar trots alla hälsolarm. Förespråkarnas svar är att få saker har så tydlig inverkan på folks 
beteende som (rädsla för) åldrande och finns det en möjlighet att vara ung längre kommer folk 
att utnyttja den. Frågan om hur konsumenter upplever att de kan förbättra sin hälsa med 
nyttigare mat kommer vi att diskutera vidare i vår statistiksammanställning utifrån vårt egna 
statistiska material och vi kommer även att studera vidare vilka metoder som konsumenterna 
anser leder till ett förbättrat hälsotillstånd.  

                                                 
98 IVA 22 jan 2003 
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FUNCTIONAL FOODS: CONVENIENCETRENDEN 

Finns det en generell trend mot convenience (bekvämlighet) inom 
livsmedelsmarknadsföringen och i vilken grad påverkar trenden marknaden för functional 
foods? I våra inledande teoretiska studier upplevde vi inte att det fanns någon bekvämlighets 
trend som fungerade som drivkraft för functional foods marknaden men redan under våra 
första företagsintervjuer noterade vi att branschen var starkt påverkad av konsumenternas allt 
bekvämare konsumtionsbeteende. Samtliga fallföretag anser att den finns en genomgående 
trend mot convenience som är stark i princip samtliga kundsegment och det finns några 
gemensamma drag som flera företag framhävde. Efterhand som våra intervjuer ökade i 
omfattning upptäckte vi att convenience trenden som våra företag hänvisade egentligen kan 
ses som ett samlingsnamn på en mängd olika subtrender som tillsammans bildar en större 
trend. Det är m.a.o. flera mindre trender som tillsammans bildar den övergripande s.k. 
convenience trenden vilken påverkar konsumenternas konsumtionsbeteende. Vi kommer 
nedan att redogöra för vilka subtrender som vi upplever samlas inom convenience trenden och 
avsluta med hur dessa relaterar till marknaden för functional foods.  

Urban Fasth på Skånemejerier berättar om hur de noterat hur konsumenter idag konsumerar 
en betydande del av sitt intag av dagligvaror utanför de traditionella måltiderna frukost, lunch 
och kvällsmål. Man benämner detta som en ”idisslande trend” där konsumenterna äter 
kontinuerligt under dagen vilket ställer ökade krav på producenternas produktmix. Även 
Staffan Paulsson på Biogaia beskriver hur konsumenten ofta bestämmer sig impulsivt när 
han/hon vill konsumera t.ex efter träningen, mellan föreläsningar, under arbetstid och vid 
mellanmål. Charlotte Erlanson-Albertsson från Lunds Universitet menar att konsumenterna 
idag har valt att äta vid flera olika tillfällen och inte känner sig bundna vid äldre 
föreställningar om vid vilka tider som kroppen är inställd på att konsumtion. Bakgrunden till 
att vi väljer att konsumera en större del av vår dagliga konsumtion på flera olika tider menar 
Maria Pöntinen på Valio bottnar i vår allt mer stressade livsstil och ökade arbetsbelastning. 
Alla har helt enkelt inte tid att i lugn och ro äta på traditionella tider och väljer istället att 
konsumera när det finns tid över vilket skulle förklara våra ändrade konsumtionsvanor. 
Idisslandet som Urban Fasth beskriver blir en konsekvens av vår påtagliga tidsbrist där vi 
istället för att äta mer vid få tillfällen äter mindre vid fler tillfällen. 

Vi har således en ”stress/tidsbrist trend” vilket resulterat i en ”idisslande trend” 
(kontinuerligt ätande) som i sin tur ger upphov till ytterligare en trend som samtliga företag 
anser vara extremt viktig, ”mindre förpackningar trenden”. Konsumenterna ställer idag högre 
krav på att förpackningarna ska vara mindre och mer hanterbara. Om man väljer att 
konsumera ofta och dessutom har ont om tid väljer konsumenten en förpackning som 
tillgodoser dennes behov. Man efterfrågar då förpackningar som är enkla/snabba att 
konsumera, tar lite plats och utan större svårigheter kan kasseras. Enligt våra fallföretag är 
förpackningen en mycket viktig faktor som styr olika gruppers konsumtionsbeteende och de 
gemensamma nämnarna är att den ska vara bekväm/funktionell (convenient). Men även 
tillgänglighet är centralt ur ett bekvämlighetsperspektiv eftersom det är viktigt att finnas 
där/när konsumenten vill konsumera.  

Den övergripande convenience trenden skulle således ha sitt ursprung i folks mer stressande 
livssituation som resulterat i att man äter oftare utanför de traditionella måltiderna vilket 
bidragit till att man ställer högre krav på förpackningens egenskaper och ökad tillgänglighet. 
Men det fanns ytterligare en variabel som en betydande majoritet menade speglade 
konsumenternas krav på bekvämlighet och det var att produkten även måste vara nyttig. 
Förespråkare menar att konsumenters hälsointresse och ökade kunskap har bidragit till att 
man vill att den enkla och snabba maten även skall ha ett positivt näringsinnehåll. Modellen 
nedan är en grafisk sammanställning av hur konsumenternas tidsbrist har påverkat deras 
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köpbeteende vilket har skapat convenience trenden. Anledningen till att rutan krav på 
nyttighet är streckad i figur 4.3 är att två fallföretag inte anser att folks mer stressande 
arbetssituation har medfört några ökade konsumentkrav på nyttigare produkter. 

 

Figur 4.3 Grafisk illustration över convenience trenden 

CONVENIENCETRENDENS RELEVANS FÖR FUNCTIONAL FOODS 

Av våra fallföretag var det två företag som ansåg att convenience trenden har inte är relevant 
för functional foods marknaden. Dessa företag är båda dock mycket positiva till den framtida 
potentialen för functional foods och instämmer i att det finns en tydlig convenience trend. 
Men de upplever inte att trenden är en drivande faktor bakom marknaden för just functional 
foods utan är mer relevant för fast-food industrin. Man visar på hur fler bensinmackar, 7-
elevens utnyttjar convenience trenden för att sälja enkla livsmedel som tillgodoser folk 
idisslande (kontinuerliga ätande), men att dessa produkter inte kan kännetecknas av deras 
nyttiga innehåll utan att man blir mätt snabbt. Dessa företag menar att det är andra 
faktorer/trender som driver efterfrågan för functional foods och att convenience trenden är för 
generell för att fungera som förklaringsgrund för en nischmarknad. 

En överväldigande majoritet av företagen upplevde dock att convenience trenden har mycket 
stor relevans för functional foods marknaden. Dessa företag anser konsumenternas stressade 
livssituation skapar en efterfrågan på produkter som enkelt kan åtnjutas och har ett nyttigt 
innehåll. De företag som anser att convenience trenden går att applicera på functional foods 
menar att konsumenterna är mottagliga för produkter som är snabba, enkla och nyttiga vilka 
kan underlätta för konsumenten att klara av sin stressade arbetssituation. En av de tydligaste 
förespråkarna för convenience trenden är Staffan Paulsson på Biogaia vars LifeTop produkter 
på ett tydligt sätt ligger i linje med convenience trenden. Biogaia har utvecklat ett sugrör som 
är fyllt med 100 miljoner laktobakterier Lacotbacillus reuteri som löses upp när man 
använder det i valfri dryck. Man är således inte bunden till en specifik produkt eller behöver 
lagra någon förpackning eftersom sugröret i sig innehåller de verksamma substanserna som 
gör att drycken blir functional foods. Även Skånemejerier upplever att convenience trenden 
har bärkraft för functional foods marknaden och att konsumenterna är beredda att betala för 
bekvämlighet och nyttigt innehåll. (Primaliv). Det betyder att överlag ser våra fallföretag att 
convenience trenden går att applicera för functional foods produkterna och finns med som en 
delfaktor när de utvecklar nya functional foods produkter. Trenden går således mot mindre, 
enklare och nyttigare produkter som ska kunnas konsumeras ”på gående fot” såväl som på 
arbetsplatsen och i skolan.  
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FUNCTIONAL FOODS: UPPLEVELSETRENDEN  

En trend som samtliga företag hänvisade till i olika omfattningar var att det fanns en generell 
upplevelsetrend där konsumenterna kräver mer än att bara bli mätt snabbt. Konsumenter idag 
är inte bara intresserade av att äta billigt utan värdesätter andra mer känsloladdade attribut när 
man gör sina matinköp som t.ex smak, image, ekologi och hälsa. Man vill i en abstrakt 
mening uppleva produkterna och Urban Fasth menar att konsumenter idag ”konsumerar mer 
upplevelser och mindre produkter”. Liknande tankar beskrivs av Ulf Tyrèn (Unilever) som 
arbetat länge med hur upplevelser styr konsumtionsbeteende. Ulf beskriver hur centrala 
produkternas mer emotionella värden är utöver de rent funktionella och att det är viktigt med 
en optimal mix när man bygger ett varumärke. Även om Ulf givetvis anser de funktionella 
värdena (t.ex becel är kolesterolsänkande) är mycket betydelsefulla i fallet med functional 
foods finns det även en önskan hos konsumenterna att produkten ska tillfredställa andra mer 
abstrakta behov.  

Tankarna om betydelsen av emotionella och upplevelseorienterade produktattribut instämmer 
även Arla med då företaget anser att för många kundgrupper är drömmen om evig ungdom 
och hälsa en viktig faktor i varför man söker information om functional foods. Konsumenten 
efterfrågar m.a.o. inte bara produkternas fysiologiska hälsoeffekter som bättre mage, jämnare 
blodsocker eller mindre kolesterol utan är även intresserade av de mer utvändiga resultaten av 
god hälsa d.v.s. utseende, image och ökad prestationsförmåga. Konsumenterna vill känna att 
man genom att konsumera produkterna tar kontroll på sin hälsa, kan vara frisk och yngre 
längre samt lever en sund och hälsosam livsstil enligt Lotta Törner. Bilden bekräftas av 
Staffan Paulsson på Biogaia som med sitt internationella marknadsperspektiv har noterat att 
det finns en trend av ökat personligt hälsomedvetande där individer uppfattar ett ökat 
individuellt ansvar för sin egen hälsa. Trenden som är tydligast i USA börjar slå igenom i 
Sverige och i ett klimat där god hälsa kopplas till eget ansvar kan functional foods spela en 
roll som ett verktyg. Det betyder att våra företag menar att konsumenterna genom att 
konsumera functional foods upplever att de gör något aktivt för att förbättra sin hälsa vilket 
ger konsumenterna en känsla av välbehag.  

Konsumenterna anser således att functional foods är ett verktyg för att förbättra hälsan men 
även kan fungera som instrument för att uppnå de mer emotionella resultaten som 
konsumenterna efterfrågar. En av dessa efterfrågade emotionella effekter som konsumenterna 
söker kan enligt bl.a. Valio, Biogaia och Biodoc vara att man dämpar det dåliga samvetet över 
att man kanske inte hunnit äta en nyttig frukost eller att man åt fast food till lunch. Lars 
Sjöström på Biodoc anser att förklaringen ligger i att vi i Nordeuropa till skillnad från 
Sydeuropa kopplar samman intag av mat med synd. Om vi äter onyttig får vi således dåligt 
samvete, vilket lite förenklat, kan botas med functional foods. 

En viktig komponent av upplevelsen är smaken på produkterna och samtliga företag 
illustrerade med olika exempel på betydelsen av smakupplevelsen. En gemensam åsikt var att 
för 5-10 år sedan kunde man sälja nyttiga produkter även om de inte smakade gott men idag 
har situationen förändrats. Borta är tankarna om fiskleverolja och sjögräs om de inte smakar 
vanilj eller choklad. Det räcker således inte med att functional foods förbättrar hälsa och 
tillfredställer olika typer av funktionella och emotionella behov de måste även smaka väl. Vi 
gavs exempel på där företag hade lanserat körsbärsyoghurt och nyttig choklad vilket inte hade 
fallit konsumenterna i smaken och produkterna drogs tillbaka. Staffan Paulsson (Biogaia) 
menar att explicita upplevelse/njutnings orienterade produkter som choklad och ostar är 
mycket svåra att göra om till functional foods med specifika hälsoeffekter. Anledningen är att 
konsumenterna i samband med att man konsumerar t.ex. choklad redan är så inriktade på en 
positiv smakupplevelse och inte är intresserade av att förbättra sin hälsa genom en bit 
choklad. Staffan berättade att Kraft försökte lansera en nyttigare version av Philadelfiaosten 
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men konsumenterna var totalt ointresserade av den p.g.a. att den inte smakade som vanlig 
Philadelfiaost. Eftersom den nya osten hade en mindre smakupplevelse valde konsumenterna 
det onyttigare alternativet. Det betyder att produkter av njutningskaraktör som Charlotte 
Erlanson-Albertsson menar är ”kroppsliga belöningar” och Lars Sjöström menar är 
förknippat med synd skulle enligt denna logik inte passa som functional foods. 
Konsumenterna skulle således vara villiga att konsumera onyttigare produkter som man äter 
mer sällan samtidigt som man är intresserad av att vara nyttig med sina dagligvaruköp.  

Sammanfattningsvis säger samtliga företag att det är viktigt att produkterna ger en positiv 
upplevelse och att det finns en generell upplevelsetrend inom marknaden för livsmedel. Då 
begreppet upplevelse är en mycket värdeladdad och relativ term har vi inte bett våra företag 
definiera den utan har ovan redovisat vilka attribut de lägger i begreppet. Vi har fått olika 
förklaringar på varför våra köp av livsmedel generellt har blivit mer upplevelseorienterat 
under de senaste åren. Ett av det viktigaste argumentet är att vi mer börjar förknippa vår 
matkonsumtion med vår personlighet och det gamla uttrycket ”vi är vad vi äter” stämmer i 
högsta grad anser Arla. Lotta Törner på Skånemejerier menar att vi genom vår 
matkonsumtion bygger en bild av oss själva som är imageskapande och maten blir en naturlig 
del av vår dagliga egenvård. Men under våra intervjuer har vi noterat en skillnad i hur viktiga 
dessa upplevelser är i relation till produktens tekniska och fysiologiska specifikationer. En del 
företag anser att det är extremt viktigt med dessa upplevelseorienterade produktattribut 
samtidigt som andra upplever dem som betydelsefulla men samtidigt anser att produkterna 
fortfarande är vardagsprodukter och inga nöjesvaror. De företag som upplevde att det var 
mycket viktigt hänvisade till att det kommer en tid då många företag kan visa på fantastiska 
specifika hälsoeffekter och det enda som kommer att särskilja produkterna är deras 
varumärken och image. Därför menar bl.a. Maria Pöntinen på Valio att det är viktigt att arbeta 
med varumärkesbyggande så konsumenterna enklare kan känna igen olika produktgrupper. 
Men skillnaderna i synsätt var dock relativt begränsade och pendlade mellan extremt viktigt, 
mycket viktigt och viktigt.  

Andra förklaringar som delgivits oss varför konsumenterna plötsligt efterfrågar mer 
upplevelseorienterade produktattribut som ungdom och bra hälsa har sin utgångspunkt i 
medias mer intensiva hälsobudskap som enligt våra fallföretag är en faktor som driver 
efterfrågan på functional foods. Olika media sänder ut budskapet att normen är ungdomlighet, 
friskhet och sundhet vilket har påverkat konsumenternas inköp och konsumtionsbeteende. 
Charlotte Erlanson-Albertsson visade oss hur konsumtionen av fett har fallit under de senaste 
10 åren samtidigt som media nästan på daglig basis har propagerat för mindre fett. Budskapet 
om att fett är någonting negativt som inte hjälper oss att nå våra hälsomål har konsumenterna 
uppfattat och agerat efter. Det betyder att konsumenterna verkar vara mottagliga för budskap 
från media om de anser informationen är trovärdig och det finns en personlig nytta med att 
följa råden. Annika Malmros på Ceba Foods menar att medierna spelar en stor roll vad gäller 
hur man får ut budskapet om produkternas förtjänster. Hon beskriver att Skånemejeriers 
ProViva lyckades bra med draghjälp från media vilket har bidragit till produktens positiva 
utveckling. Även Lars Sjöström (Biodoc) har lyckats bra med sin medieexponering vars 
produkter bl.a. har diskuterats i tv programmet livslust. I en tid när olika media propagerar för 
nyttigare matprodukter och det kommer dagliga larmrapporter om vår ohälsa anser våra 
fallföretag att functional foods har en naturlig roll. Men vad våra fallföretag dessutom menar 
är att det inte bara är de konkreta fysiologiska effekterna som konsumenterna söker efter utan 
den psykologiska känslan (den positiva upplevelsen) av att man aktivt arbetar med sin hälsa.  
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FUNCTIONAL FOODS: SOCIALA TRENDER 

Mat är inte bara till för att mätta i dagens samhälle, det fyller även en social funktion. Detta är 
inget nytt om man skådar bakåt i historien då man samlades kring middagsbordet och åt 
gemensamt. Men den ökade stressen i samhället har denna funktion dock minskat och 
snabbhet och lätthet är något som man har prioriterat i större utsträckning. Antalet 
ensamhushåll i Sverige är dessutom flest i världen och det är inte lika vanligt att man äter 
tillsammans med andra till vardags. I kontrast till detta har vi dock sett antalet 
matlagningsprogram i TV bli allt vanligare och TV-kockarna blir allt fler (Tina Nordström 
t.ex.). Intresset för matlagning ökar i landet och man ser det mer som underhållning att titta på 
tillagningen av de olika rätterna menar Lotta Törner. Detta leder dock inte automastiskt till att 
man ökar sin insats i köket; man lagar nödvändigtvis inte mer mat. Det är endast en liten del 
av tittarna till dessa program som verkligen går och köper de råvaror som man behöver för att 
genomföra detta. 

Urban Fasth tog upp det som han såg som en ”Måndag-Torsdag, Fredag-Söndag-livsstil”. 
Med detta menade han att under veckans arbetsdagar var konsumenterna noga med vad man 
åt och de produkter som gick bäst i butiken var de enkla, effektiva och produkterna med 
positiva hälsobudskap. Det man äter ska hjälpa till att prestera maximalt och därför blir man 
mer medveten i viss mening vad man äter. Staffan Paulsson är inne på samma spår då han tar 
upp att man väljer produkter med specifika hälsoeffekter (functional foods) för att kunna leva 
ett aktivt liv och vara högpresterande. Just stress och tidsbrist är en av de drivande faktorerna 
för functional foods enligt Maria Pöntinen. Det gäller att inte duka under för dessa faktorer 
utan kunna hantera situationen väl med god bibehållen hälsa. Under helgen bryts detta 
mönster, man väljer nödvändigtvis inte samma typer av produkter utan pressen minskar en 
aning och maten behöver t.ex. inte vara så fettsnål som under veckan. Man unnar sig även att 
dricka vin till maten i större utsträckning än under vardagarna. Det är en utökad social 
aktivitet kring matlagningen och man har till större del börjat laga mat tillsammans med sina 
vänner och bekanta. Denna gemensamma aktivitet är ett sätt att skapa en social image och 
enliga vad Lotta Törner har erfarit anser vissa grupper av yngre konsumenter att det är 
viktigare att äta i rätt sammanhang än vad man äter. Vikten av att bygga image är oerhört stor 
och något som man privat jobbar med.  

En annan trend var ”sky allt fett-livsstilen” vilket innebär att man undviker allt fett i princip 
alla produkter enligt Urban Fasth. Konsumenten strävar efter att välja produkter som är helt 
fettfria. Detta är inte något som är helt positivt då människan behöver en del fett för sitt 
välbefinnande och tas allt detta bort får det negativa effekter. En vanlig miss är att man inte 
ser att 50 % bra fett är bättre än en produkt som innehåller 45 % dåligt fett, det är m.a.o. inte 
bara att dra slutsatser om mängden fett utan även vilken typ av fett det handlar om. Det syns 
även tydligt i vår egen enkätundersökning där det finns ett stort intresse för produkter med låg 
fetthalt. Hela 54 % av respondenterna menar att detta är en egenskap hos en produkt som är 
viktigt eller mycket viktig. Det finns dessutom produkter som innehåller fett som kan ha 
direkt positiva effekter på hälsan. Ett exempel är Becel (bordsmargarin) som sänker 
kolesterolen enligt Ulf Tyrén. 

Vårt förhållande till mat i Sverige är en smula komplicerat om man jämför med i princip 
övriga länder i Europa menar Lars Sjöström. Det som gör att vi ser på mat på ett annat sätt är 
att vi ofta förknippar mat och ätande med skuld, något som är negativt. I större delen av 
Europa är det inte på detta viset utan det är snarare något positivt, något som skapar glädje 
och gemenskap. Detta leder enligt Lars Sjöström till att vi kommer att få en skuldreduktion 
för varje produkt vi äter som inte innehåller stora mängder om ens något fett alls. Detta kan 
sedan leda till att man kan äta en hel del choklad eller andra feta produkter för att det man åt 
innan ”räknas inte” eftersom det inte var något fett i det.  
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Det finns olika grupper inom samhället som kan klustras tillsammans och delas in i 
subkulturer. Detta kan ske inom musik, idrott, mode etc. och det går att se vilka produkter 
som är stora inom respektive segment eller subkultur. Våra diskussioner har berört detta med 
respondenterna men det har inte lett till att det har kommit fram enhetliga segment utan man 
har endast talat om gruppen med kvinnor i åldern 35-55 år som det stora segmentet där man 
kan ha en möjlig ingång till markanden. Efter denna grupp finns det andra segment som man 
ser som potentiellt viktiga men man har inte gjort en tillräckligt noggrann segmentering. 

Den delen av den sociala trenden som kommer att vara tydlig i alla delar är den globalisering 
som råder. Lotta Törner benämner det the Global Village där man intresserar sig mer och mer 
för andra produkter/varor som inte kommer från Sverige. Vi lever i en värld som inte är 
isolerad och nya influenser kommer från många olika delar av världen, dock modifieras dessa 
något till svenska förhållanden och ges en svensk touche. Ett exempel på hur sociala trender 
har ändrat konsumtionen är den ökade mjölkkonsumtionen som har blivit ett faktum efter att 
kafétrenden har vuxit fram. Det blir allt vanligare att man väljer att gå till ett ställe utanför 
hemmet för att umgås och dricka kaffe. Med introduktionen av verksamheter som Espresso 
House har det yngre segmentet vänt den negativa mjölkkonsumtionstrenden genom att dricka 
stora mängder mjölk i kaffe latte, cappuccino, café au lait etc. Att trender som denna kommer 
in över Sverige har vi alla märkt och Staffan Paulsson visar på att de trender som vi ser i USA 
kommer att komma till Sverige i framtiden. Det har historiskt sätt varit en bra indikator på 
vilka nyheter som vi kommer att se här inom de kommande åren. Viljan att ta till sig nya 
produkter blir större med ett vidare intresse för vad som händer i vår omvärld.  

4.3 VEM ÄR KUNDEN IDAG, 2003? 

En fråga som vi ställde oss efter vi undersökt vilka trender som driver marknaden för 
functional foods var: vem som företagen upplever är kunden idag och vilka grupper de ansåg 
skulle vara mottagliga för hälsobudskapet i framtiden. Frågan visade sig vara ganska 
svårbesvarad och komplicerades av flera faktorer som exempelvis konsumenternas dåliga 
kunskap om produkterna. Det är m.a.o. svårt att avgöra vilka grupper som är intresserade av 
functional foods eftersom få har kännedom om produkterna och kunskap om fördelarna. 
Vidare så hade företagen lite olika kundperspektiv avseende om man var engagerad i 
marknaden p.g.a. dagens kunder eller om man fokuserade på framtidens kunder. En del 
företag var mer inriktade på en existerande kundgruppers behov där andra positionerade sig 
för att möta en större efterfrågan hos nya framtida kundgrupper. Svaren på frågan om vem 
som är kunden idag 2003 och vem som kan bli de framtida kunderna kan eventuellt ge uttryck 
för de olika aktörernas framtida positioneringsstrategier och uppfattning om marknadens 
utveckling. Diskussionen om vem som är kunden kommer att växla mellan vem som är kund 
idag och vilka kundgrupper företagen upplever kommer att vara intressanta i en snar framtid. 

Företagen upplevde överlag att kunderna som idag köper de existerade functional foods 
produkterna är en relativt homogen grupp som har kännedom om produkterna och kunskap 
om deras fördelar. Man pekar på ett köpstarkt medelålderssegment med hög utbildning som är 
beredda att betala extra för mat med specifika hälsoegenskaper. Samtliga företag menar även 
att de kvinnliga kunderna är en mycket viktig kundgrupp genom att de har ett högre 
hälsointresse och står för en majoritet av hushållens dagligvaruinköp. Skånemejerier har 
noterat ett antal perioder i kvinnornas liv då de är extra mottagliga för functional foods 
budskapet vilket skapar möjligheter för differentierade produkterbjudanden och 
kommunikation. Det första kvinnliga segmentet som är intressant är den gravida skaran som i 
samband med graviditet blir mer medvetna om betydelsen av god hälsa. Det andra segmentet 
är mellan 30 - 35år som efter graviditeten tänker mer på sin hälsa och börjar notera de första 
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sporadiska ålderssymptomen. Man får ett nytt perspektiv på livet och börjar tänka på sin och 
sin familjs goda hälsa där nyttigare mat till barn och make blir en viktig fråga. Det tredje 
kvinnliga segmentet är den tidiga medelåldersgruppen runt 45 år där ålderssymptomen börjar 
bli mer påtagliga och man aktivt börja söka efter vägar att hindra åldrandet och hålla sig frisk. 
Functional foods kan hjälpa gruppen att både må bättre och känna att man aktivt arbetar mot 
åldrandet. Slutligen menar Urban Fasth att den fjärde kvinnliga kundgruppen är + 60år som 
ser functional foods som en väg att hålla sig själv och sin make friskare. Även Arla anser att 
äldre kvinnors omtanke om sin makes hälsa är en drivkraft bakom marknadsutvecklingen. 
Urban menar att dessa fyra kvinnliga segment representerar olika möjligheter och svårigheter 
vad gäller positionering. Ceba Foods arbetar också mot det kvinnliga segmentet och pekar ut 
kvinnor i åldrarna 25 – 40 år som en primär målgrupp.  

Samstämmigheten om betydelsen av den kvinnliga kundgruppen verkar vara total och på 
Biogaia har man även lyckads identifiera ytterligare en intressant målgrupp ”kvinnor i 
karriären” i åldrarna 30 – 45 år. Gruppen är välutbildad och ”har förmåga att ta för sig”. De 
är stressade och både kan och vill betala en premie runt 15 - 45 % för mat som kan hjälpa dem 
att uppnå sina egna personliga mål. Men den främsta anledningen till att kvinnor är den 
primära gruppen är enligt Staffan Paulsson att undersökningar visar att de står för den största 
delen av hushållens matinköp vilket är en åsikt som Arla instämmer med. 
Sammanfattningsvis så kan man säga att vi upplevde att äldre kvinnliga konsumenter med 
hög utbildning och inkomst verkar vara den ideala konsumenten av functional foods om man 
utgår från hur produktutbudet ser ut idag. (mars 2003). Därmed menar inget företag att det 
skulle vara den enda attraktiva konsumentgruppen men segmentet är den grupp som upplevs 
behöva minst övertalning idag. Gemensamt för samtliga producenter var att utöver de ovan 
nämna kvinnliga segmenten pekade på flera olika grupper som de menade var intresserade av 
produktgruppen vilka har sin utgångspunkt i de olika trenderna som företagen anser driver 
marknaden för functional foods d.v.s. hälsotrenden, conviniencetrenden, sociala trenden, 
upplevelsetrenden, demografiska trenden. Ett segment som ofta lyfts fram är gruppen unga 
vuxna som lever en hektisk livsstil med mycket stress och stor arbetsbelastning där gränsen 
mellan arbete och fritid är mycket diffus. Gruppen menar bl.a. Maria Pöntinen (Valio) kan 
använda functional foods för att underlätta den aktiva livsstilen. 

Generellt kan man säga att branschen upplever att kunden idag är mycket homogen men 
samtidigt skiljer sig uppfattningarna om hur man ser på den framtida kundmassan. Det finns 
olika åsikter om hur diversifierade resp. homogena de framtida kundgrupperna kommer att 
vara och en del företag anser att functional foods även i framtiden kommer att respresenteras 
av en homogen kundgrupp. Tydligast med att betona gruppens homogenitet var Lars Sjöström 
(BioDoc) som menar att det finns ett högutbildat segment med god ekonomi som kommer att 
vilja betala extra för produkterna men har inga illusioner om att den stora massan kommer att 
intressera sig för functional foods i framtiden. Därför arbetar BioDoc med att kommunicera 
till dessa grupper genom att gå via fackpress, läkare, livsstilsprogram i TV och apotek istället 
för masskommunikation. Unilever och Skånemejerier kan möjligen representera BioDocs 
motpol genom sin åsikt att functional foods är något som med hjälp av produkt differentiering 
kommer att penetrera ett mycket bredare lager av kunder och inte bara välutbildade med god 
ekonomi. Dessa företag är tydliga med att de upplever att de tidigare beskrivna trenderna 
kommer att resultera i en större marknad som de aktivt kommer att bearbeta. Skånemejeriers 
strategi går enligt VD: n ut på att skapa mervärde för kunden genom innovation och 
differentiering. Man har som ambition att bli nummer ett inom hälsa och kunna erbjuda 
kunderna ett komplett spektrum av hälsoprodukter. Skånemejeriers VD menar att det är 
viktigt att vara marknadsledare då endast ettan och eventuellt tvåan har möjlighet att tjäna 
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pengar men att trean –”får inget”.99 Men den största gruppen av producenterna var av åsikten 
att man idag försöker utgå från befintliga segment som redan är mottagliga för 
marknadskommunikation för att i ett senare tillfälle försöka angripa nya segment vilket var en 
åsikt som bl.a. Valio, Biogaia, Arla och Ceba gav uttryck för. Inget företag har däremot 
berättat att man inom kort ska lansera functional foods för barn eller försöka kommunicera 
med manliga pensionärer. Det betyder att vi har tre olika företagskluster som samtliga är 
mycket positiva till functional foods men skiljer sig i synen på vem den framtida 
konsumenten är. Det första klustret är mycket optimistiska om framtida marknadspenetration 
och anser att functional foods når de breda lagren. Det andra klustret är positivt avvaktande 
och kommer att agera när de upplever att nya segment visar intresse. Klustret är öppet för 
tanken om att kunderna kommer att bli mer diversifierade men fokuserar idag på befintliga 
köpstarka grupper. Det tredje klustret är skeptiska till tanken om att bredare lager kommer att 
intressera sig för functional foods och tror kundgruppen även i fortsättning kommer att vara 
relativt homogen. 

Diskussionen om huruvida marknadspenetrationen för functional foods kommer att nå de 
bredare konsumentlagren är något av kärnan i vår uppsats och en stor fråga inom branschen. 
Vi kommer därför att återkomma till denna fråga i vårt analyskapitel där vi ska redovisa vilka 
hinder som branschen måste övervinna och diskutera validiteten i de olika 
konsumtionstrenderna. Men innan vi går in på analysen ska vi redovisa hur konsumenterna 
svarade på olika frågor i vår egen enkätundersökning om functional foods. 

4.4 ENKÄTUNDERSÖKNING 

Målet med enkäten är att resultatet ska ligga som grund för en segmenteringsmodell som 
beskriver de olika segmenten på functional foods marknaden. Vi har tydligt influerats av 
Penders HPM (health promotion model) som utvecklats för att avgöra konsumentens vilja att 
engagera sig i HPB (Health Promoting Bahaviors) dvs. proaktiva hälsoaktiviteter som att äta 
nyttigt och träna regelbundet. Genom att dela upp våra frågor i fem huvudgrupper hoppas vi 
kunna särskilja de olika konsumenterna och definiera olika kluster. Genom att gradera 
frågorna i dessa huvudgrupper avser vi studera om det finns urskiljbara segment eller grupper 
som vi senare kan namnge och diskustera. Efter vi har namngett de olika segmenten kommer 
vi att föra en diskussion möjligheter till positionering till respektive segment. De fem 
huvudgrupperna är:  

! Kognitiva frågor. Syftet med de kognitiva frågorna är att undersöka hur svarsobjekten 
uppfattar sig själv och omvärlden. Exempelvis hur individen uppfattar sina egna 
möjligheter att påverka sin hälsa, upplever vikten av god hälsa, upplever vinster av 
bättre hälsa, uppfattar barriärer för att leva nyttigare samt hur individen upplever sin 
egen hälsa. Genom att låta svarsobjekten svara på frågor om man hur man upplever 
vikten och betydelsen av nyttigare mat, mer/mindre motion, ändrad kost, och 
proaktiva hälsoåtgärder torde man kunna dra slutsatser om objektets inställning till 
budskapet om functional foods.  

! Frågor om personliga karakteristik. Syftet med frågorna är att kartlägga 
svarsobjektens kön, utbildning, ålder utbildning, inkomst etc. Anledningen är att vi 
avser undersöka graden av korrelation med de övriga frågegrupperna. 

                                                 
99 IVA 22 jan 2003 
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! Frågor om objektets beteenden. Tillskillnad från de kognitiva frågorna som fokuserar 
på hur individen upplever olika påståenden mäter beteendefrågorna hur objektet rent 
faktiskt beter sig. T.ex. frågor som ”jag köper en större del av hushållets 
dagligvaror”, ”jag äter ofta vitaminstilskott” och ”jag äter för att bli mätt snabbt” är 
tydliga beteendefrågor. Syftet med beteende frågorna är att tillsammans med de 
kognitiva frågorna samt livsstilsfrågorna dra slutsatser om individens inställning till 
positivt hälsobeteende och viljan att betala mer för nyttigare produkter. 

! Frågor om extern påverkan. Syftet med frågorna är att undersöka vilka medier eller 
kommunikationsvägar som påverkar objektet t.ex. radio, press, TV, vänner eller 
Internet. Frågorna är tänka användas till vår diskussion kring positionering av 
functional foods när vi har identifierat de olika segmenten. Olika segment kanske 
påverkas i olika hög grad av olika medier vilket får betydelse för en 
positioneringsstrategi. 

! Frågor om livsstilar. Livsstilsfrågorna är egentligen frågor som behandlar både 
kognitiva faktorer och beteende faktorer. T.ex. frågor som ”Jag upplever en social 
press att motionera”, ”God hälsa är viktigt i min umgängeskrets”, ”Jag köper 
ekologiska produkter av ideologiska skäl” behandlar både kognitiva aspekter (hur man 
uppfattar omvärlden) och objektets beteende (vad man faktiskt gör). Tillsammans ger 
dessa frågor svar på individens egen livsstil. 

Tanken är fokusera på samspelet mellan svaren på dessa olika frågegrupper och försöka 
identifiera hur öppna konsumenterna är för budskap om bättre hälsa. 

4.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET 

För att få en bra demografisk spridning så samlade vi in enkäterna på centralstationen i 
Stockholm. Detta för att centralstationen är en bra samlingsplats för personer från olika delar 
av Sverige och olika delar av samhällsklasserna. Vi är medvetna om att det blir en 
överrepresentation av stockholmare men detta var den bästa platsen med tanke på tid och 
resurser. Vi spred ut insamlingen på 5 dagar i november och december för att få bättre 
spridning. Om vi enbart hade valt en dag så kunde en grupp människor som tillhörde samma 
kategori fått för stort genomslag (Vi menar om någon konferensgrupp varit överrepresenterad 
en av dagarna) totalt fick vi in 210 st enkäter som kunde godkännas. 

Några respondenter glömde att fylla i svar på enstaka frågor, missade raderna och fyllde i två 
svar på samma fråga. De här bortfallen har vi behandlat som saknade värden. Det betyder att 
de enkäter som saknat något svar inom de undersökta frågorna har inte tagits med i analysen. 
Då det rör sig om som mest 8 saknade på en och samma fråga. Det motsvarar upp till ca 4 % 
av samtliga enkätsvar. 

Fördelningen av svarsalternativen för respektive påståendefråga är i sig ett intressant resultat. 
För att öka förståelsen så har vi valt att se om vi kan påvisa samband mellan svaren på de 
olika frågorna i enkäten. Efter att samlat in enkäterna förde vi in de slutna svaren i ett 
datablad i statistikprogrammet SPSS. De olika frågorna sattes således in kolumnvis i 
databladet, medan respektive individs svar sattes in radvis. Observera att en kolumn benämns 
såsom en variabel inom statistiken, en benämning vi också kommer använda fortsättningsvis. 
En sammanfattande beskrivning av respondenterna kommer att ges längre ner i detta avsnitt, 
vilken sedan följs av en kvalitativ tolkning av de öppna svaren till fråga 2, 4, 10, 11 och fråga 
12. Då svaren för dessa varit tämligen spridda har vi valt att göra en kvalitativ analys av dessa 
istället för att göra en statistisk analys. Vi har även analyserat en av frågorna med hjälp av 
Pertex. Därefter kommer en generell presentation av svaren till påverkningsfrågorna. 
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Fördelningen av svarsalternativen för respektive påverkningsfråga är i sig ett intressant 
resultat. Men utöver enkla frekvenstabeller kan det också vara givande att se om man kan 
hitta samband mellan svaren på de olika frågorna i enkäten. För test om det finns ett samband 
mellan svaren på två frågor lämpar sig χ2-test, vilket vi använt oss av i intressanta fall. 

Vi kommer att förutsätta att den som vill förstå hur vi utfört vår statistiska analys har 
motsvarande kunskap inom statistik. Den som inte är insatt i  χ2-test sedan tidigare kan få 
svårt att följa vår presentation av den statistiska analysen. Därför pressenteras resultaten för 
χ2-testerna i mer lättolkade sammanfattningar och inga tunga statistiska termer kommer att 
användas i avsnittet. För en tydligare matematisk redovisning hänvisar vi till den statistiska 
bilagan. 

BESKRIVNING AV RESPONDENTERNA OCH FÖRDELNINGEN 

Totalt svarade 210 respondenter varav 102 män, 107 kvinnor samt en transexuell har fyllt i 
vår enkät och tagits med i vår statistiska analys. Frekvenstabeller och stolpdiagram som 
beskriver respondenterna finns i Bilaga 2. Vårt mål var att i så stor utsträckning som möjligt 
få en jämn fördelning mellan män och kvinnor respektive de olika åldersgrupperna, vilket vi 
också i stort lyckades med. Ungefär 35 procent (77 st) av respondenterna ansåg sig känna till 
begreppet Funktionell mat, vilket var mer än dubbelt så många jämfört med dem som kände 
till mervärdesmat(34 st), plusmat(35 st) och mat med hälsopåstående(37 st).  

4.6 REDOVISNING AV DE OLIKA FRÅGORNA I TEXT 

DE ÖPPNA FRÅGORNA: 

För att förstå respondenternas inställning till funktionell mat har vi ställt ett antal öppna 
frågor. Detta för att vi inte skall begränsa svarsalternativen till de vi tror att konsumenterna 
svarar samt att kunna få en bättre bild av vad respondenten verkligen tycker. Vi har främst 
valt att undersöka frågorna genom en intuitiv textanalys där vi samanställer de olika 
inriktningar i svaren på de olika frågorna och göra tolkningar utifrån detta. 

Nackdelen med detta är att undersökaren påtvingar sin syn av rationalism. Detta har en 
intuitiv ansats, varvid textens tolkare själv har att avgöra vad som är textens centrala budskap. 
Detta gör att olika personer kan förväntas få fram olika utfall vid tolkning av en och samma 
text.  

Utöver denna analysmetod kompletterar vi med ett radikalt annorlunda angreppssätt för att 
analysera svaren på frågan ”Funktionell mat innebär enligt Din uppfattning?”. Det används en 
induktiv metod som utifrån respondentens egen referensram såsom den finns latent inbäddad i 
texten och ger den tankestruktur som texten är uttryck för. Metoden kallas Perspektivisk 
textanalys och det finns ett PC-baserat datorsystem (Pertex100) som utnyttjar denna metod. Ett 
flertal artiklar behandlar Perspektivisk textanalys och Pertex i en skriftserie101. 

Eftersom Pertex är ett ännu föga spritt system och för att ge läsarna av denna rapport en ökad 
förståelse av det som redovisas i resultatdelen ges här en kortfattad beskrivning av metoden, 
samt ett sammandrag av dess teoretiska förankring. 

                                                 
100 Helmersson, H. Main principles for Perspective Text Analysis via the PC-system (1992) 

101 Kognitionsvetenskaplig forskning, Cognitive Science Research, Lund University 
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Vi har endast använt Pertex för att analysera svaren på frågan ”Funktionell mat innebär enligt 
Din uppfattning?”. Denna var den mest centrala öppna frågan som gav mest värde att 
djupanalysera. Pertex är ett mycket kompetent verktyg för att analysera texterna.  

FRÅGA 2 VAD ÄR FUNCTIONAL FOODS FÖR DIG? 

Då vi analyserat svaren på denna frågan på två olika sätt så redovisas den intuitiva 
textanalysen här medan Pertex-analysen redovisas i kap 4.7. 

Genom att studera de svar som vi har fått in ser vi att det finns en viktning mot att man ser 
functional foods som något som är: nyttigt (20), ekologiskt (15), bra (13), snabbt+snabb 
(3+10) men även något som har vitaminer (9), tillsatser (8), fettsnål, näringsrik (7), berikad, 
medicin, bra mat, hälsa (6). Det stora flertalet som har svarat i inom samma ”segment” är de 
som inte vet vad det handlar om: ? (15), - (11), vet ej (7), inget (2). Detta gör att gruppen 
konsumenter som inte vet vad det handlar om eller har träffat på begreppet innan det största 
med sammanlagt 35 respondenter. Det är även så att de som har svarat att de inte vet inte kan 
ha dubbelräknats vilket är fullt möjligt för de andra svaren. Svaren som vi har fått in tyder på 
att man ser Functional food som något bra och positivt. Konsumenten har hört om att det 
finns mat med speciella egenskaper men det verkar som om det är där som kunskapen tar slut. 
Vitaminer och tillsatser är något som står högt på listan över vad det handlar om egentligen. 
Man ser att det finns en koppling mellan functional foods och hälsa och medicin. Dock är det 
inte klart i vilken utsträckning detta är gällande. Det var endast ett fåtal som hade en 
definition av functional foods som kan liknas med den som SNF framställer. (Det hade varit 
lämpligt att kunna kommunicera functional foods som begrepp på ett enkelt och lättfattligt 
sätt.) Det gör att man ser att nyttigt och ekologiskt står högt i kurs och det är begrepp som är 
inarbetade hos konsumenterna. Tätt därefter är det snabbhet och generellt bra produkter som 
är intressanta. Konsumenterna menar att det är något modernt som man har kommit fram med 
och som ska passa in i dagens samhälle. Det finns några som svarar att det är nya rätter från 
Asien/USA vilket tyder på att det är något som man uppfattar som nytt och fräscht, men ändå 
hälsosamt och som påverkar kroppen aktivt. Functional foods är ett begrepp som inte verkar 
vara så spritt hos konsumenterna och det finns en allmän förvirring vad det betyder. Den 
generella tanken om att det ska vara någon form av nyttig mat stämmer dock bra och man är 
inte skeptiskt mot denna typ av produkter i den meningen att det har kommit fram svar med 
aggressiv ton. Det finns dock respondenter som menar att det är genmanipulerad mat (3) 
vilket inte direkt kan uppfattas som något positivt. 

FRÅGA 4 VAD ÄR ATT HANDLA �RÄTT� MAT FÖR DIG? 

Respondenterna har svarat att det är KRAV (33 st) eller Kravmärkt (22 st) vilket är det 
absolut största segmentet. Efter det kommer de som menar att det är viktigt med priset (11 st), 
billigt (25 st) som kan anses vara i ett gemensamt segment. Många tycker att det är frukt (18 
st) och grönsaker (13 st), växtriket (5 st) som är att handla rätt. Det är dock tätt följt av dem 
som har gott (18 st) och nyttigt (18 st) högt upp på listan. Begrepp som fettsnålt (10 st) och 
näringsrikt (8 st) ligger på något färre respondenter. De som har valt att inte svara ordenligt är 
endast 12 st: ”-” (8 st), ”?” (4 st), det tyder på att det finns ett större intresse att tänka efter vad 
som är bra för den egna personen och att man göra aktiva val i butiken. Rätt mat är något man 
förknippar med yttre omständigheter som KRAV märkning men även priset. Det är dessa 
saker som definitivt slår igenom i hela enkäten. Att märka produkter och ge en ”hint” om att 
dessa produkter är bra verkar vara något som man uppfattar som positivt. Många tycker att det 
är frukt och grönt som är bra och nyttiga produkter med men att det ibland kan vara svårt att 
handla dessa om det inte är bra priser. En del respondenter menar att det är att handla rätt om 
man köper sådant som man inte vill äta men som är nyttigt. Det ska vara bra för kroppen och 
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även för själen (3 st). Det tyder på att det finns ett helhetstänkande som inte alltid bara 
innefattar den enskilda personen utan även en andlig sida. Det är samma som diskussionen 
kring ekologiska produkter i Danmark och i Sverige. Man handlar inte dessa produkter med 
samma utgångspunkt. Kostcirkeln (6 st) kommer upp i olika svar vilket leder till att man ser 
att det finns en medvetenhet om vikten av att äta varierat och att man inte ska äta för ensidigt. 
(Det finns andra hinder för detta och det kan vara tidsbrist och stress.) 

Intressant att se är att det finns en del som menar att rätt är kvalité (6 st) och att det är svenska 
produkter (5 st). Främst gäller svenska produkter inom området för kött (med bakgrund av 
BSE). 

DEMOGRAFI OCH ANDRA FAKTORER 

Vi valde att ställa en del frågor som inte hade med åsikter och tyckande att göra för att 
kontrollerar vilken grupp av konsumenter som vi egentligen pratade med. Det rörde då ålder, 
inkomst, kön och liknande för att kunna se så att vi hade fått ett någorlunda representativt 
underlag att jobba med.  

Ur det underlag som vi har samlat in har vi fått fram att de som svarade var 51 % kvinnor och 
49 % män. Könsfördelningen hos våra respondenter överrensstämmer väl med 
könsfördelningen i hela populationen. 
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Diagram 4.1 Åldersfördelning hos respondenterna 

 

Tyvärr så är det en överrepresentation i åldersgruppen 15-25 år ibland våra respondenter. Som 
vi ser i diagrammet ovan är det drygt 30 % av respondenterna som är i gruppen 15-25 år. Att 
vi har fått in en stor del som ligger i det yngre segmentet kan eventuellt påverka typen av 
svar. Det som dock är intressant är att det finns ett givet intresse hos producenterna att lära sig 
mer om vad de unga vill veta så om det sker en viktning åt det hållet är det inte någon given 
negativ effekt för resultatet. Hos de svarande fanns en hög utbildningsnivå, hela 48 % hade 
studerat vid högskola universitet och 31 % hade läst på gymnasiet. Dock var det en mindre 
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del som studerade vid tillfället för enkäten utan flertalet hade arbete 62 % (anställda 56 % och 
egna företagare 6 %). Ett begrepp som är av i intresse i dessa sammanhang är hur stark 
köpkraften är, dvs. hur stor är inkomsten i hushållen. Som vi såg det låg majoriteten mellan 
201 000-300 000 sek/år och med mindre andelar i de andra segmenten. Det faktum att vi har 
fått en relativt god spridning i de olika inkomstgrupperna är positivt då det annars hade 
kunnat leda till en snedfördelning i svaren. 

Den del av enkäten som rörde bruk av tobak föll ut på det viset att det var 21 % som rökte på 
regelbunden basis och 8 % som var snusare. Övriga var antingen rökfria, icke-rökare/snusare 
eller fest brukare av tobak. Det var även en övervägande del (66 %) som inte ansåg att ändra 
tobaksvanor skulle kunna påverka sin hälsa.  

Anledningen till att vi frågade hur stor del av matinköpen som respondenten köper var för att 
det givetvis finns ett initialt motstånd/möjlighet komma fram för producent innan det väl 
hamnar i kylen hemma hos folk. Om det inte gör detta snabbt utan tar lång tid eller inte sker 
alls blir det givetvis problem med marknadsföringen. Det är därför intressant att se på den 
grupp som verkligen är ute i butiken och konfronteras med de varor som producenterna ställer 
fram.  

 

 

 

Tabell 4.1 Inköp av mat till hushållet 

Det vi såg var att det var en stor andel som köpte allt till hushållet tillsammans med dem som 
köpte ”mer än hälften” kom vi upp över 50 % av respondenterna. Detta tyder på att den grupp 
som vi har kommunicerat med har ansvar över en stor del av de dagliga inköpen till hemmet.  

Frågan som belyser eventuell allergi är en kontrollfråga för att få en uppfattning om det var 
faktorer som dessa som kunde styra valet av matinköp, är man allergisk mot laktos är det 
givetvis svårt att konsumera större mängder mejeriprodukter. Detsamma gäller för gluten och 
produkter som innehåller mycket vetemjöl. Dock har vi inte fått fram underlag för att så inte 
skulle vara fallet dvs. att de köp som respondenterna gör är inte styrda av dessa faktorer då det 
var en relativt liten del som var allergiska mot olika ämnen (gluten 4 %, laktos 1 %, nötter 3 
%). Övrig matallergi uppgår till 7 % vilket kan innefatta allt som ger allergisk reaktion vid 
konsumtion. Sett ur ett nuvarande perspektiv för functional foods är det främst 
mejeriprodukter som är aktuella men i framtiden finns det tendenser att bredda detta till att 
röra i princip vilken typ av produkter som helst. 

Det kan vara problematiskt att mäta hur aktiva folk är då man som respondent inte alltid 
svarar korrekt på hur mycket man verkligen motionerar och istället tenderar att ge svar som 
motsvarar hur man skulle vilja motionera. För att få en fingervisning på hur dessa tal skulle 

Hur stor del av ditt hushålls matvaror köper Du?
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kunna vara korrekta frågade vi om respondenten var medlem i idrottsförening eller ej. Det vi 
fick fram var att drygt hälften, 51 % var medlemmar. I samband med detta är det intressant att 
se hur frågan om BMI102 föll ut för att se hur stort intresset för denna form av mätetal var. För 
de tillfrågade var det hela 56 % som hade gjort denna beräkning. 

Denna del av enkäten rörande enkla demografiska, ekonomiska och personliga frågor tar upp 
information som är mindre färgat av konsumentens personliga värderingar och skall ge en 
bild av vem det är som har svart på vår enkät. 

FRÅGA 5: VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG? 

Under enkätfråga 5 ställde vi frågan vad är viktig för dig och gav respondenten olika 
påståenden att förhålla sig till som närhet till affären, butikslojalitet, pris, märke, prova ny 
produkt, ekologiska produkter, låg fetthalt och specifika egenskaper. Syftet med frågorna var 
att mäta vilka faktorer som konsumenterna prioriterar eller tycker är angelägna i sitt 
konsumtionsmönster. Frågorna blir även intressanta för de kommande χ2-testen där vi bl.a. 
mäter hur individer, som t.ex. anser att det är viktigt med att prova en ny produkt, ställer sig 
till att betala extra för mat med specifika hälsoegenskaper. 

Den första frågan där vi undersökte hur viktigt konsumenten upplever närheten till affären 
svarande över 60 % att man ansåg det var viktigt eller mycket viktigt. En av anledningarna till 
att vi ställde frågan var att kontrollera om trenden mot mer convenience (bekvämlighet) var 
mer än bara en uppfattad företagstrend eller om beteendet kunde beläggas i vår undersökning. 
Flera företag hade påpekat betydelsen av tillänglighet och att man måste finnas där 
konsumenterna befinner sig. Eftersom 60 % anser att det är viktigt/mycket viktigt med närhet 
till en affär finns det stöd för dem som hävdar att konsumenten krav på bekvämlighet 
påverkar inköpen.  

Den andra frågan om hur viktigt det är med butikslojalitet är intressant att ställa som 
kontrollfråga för att mäta om lojaliteten med en kedja är viktigare än närheten. Ungefär 
hälften av respondenterna svarar nu att butikslojalitet är oviktigt/mindre viktig när man gör 
sina inköp vilket skulle innebära att närheten till affären upplevs som långt mycket viktigare 
än någon form av lojalitet mot en speciell kedja. Överlag uppfattar m.a.o. inte konsumenterna 
att de behöver vara lojala men det är värt att notera att de 35 % som faktiskt svarade att 
butiklojalitet är viktigt är en betydande minoritet. 

Gemensamt för samtliga respondenter oavsett deras inställning till butiksnärhet och 
butikslojalitet är att över 90 % har svarat att priset på produkterna är viktigt/mycket viktigt 
och endast några enstaka procent anser att pris är oviktigt. Vi kände att frågan om 
inställningen till priset är central när man lanserar nya livsmedelsprodukter eftersom en 
felaktig prissättning leder till minskad efterfråga och ett förlorat kundintresse. Även om vi 
hade förväntat oss att folk skulle nämna priset som en viktig faktor så blev vi överraskade av 
att hela 90 % instämde i påståendet. Implikationerna av resultatet kommer att diskuteras 
vidare i analyskapitlet men svaret visar att prisfrågan inte ska underskattas i 
produktplaneringen. 

Däremot är konsumenterna mycket kluvna vad gäller frågan om produktens märke. Vi har inte 
hittat något samband där konsumenterna hävdar att produktens varumärke spelar en 
avgörande betydelse utan förhåller sig neutrala till detta. Detta kan även bero på att 
konsumenter ofta vill tro att de är mindre påverkade av märken än vad de i själva verket 

                                                 
102 BMI = Body Mass Index, beräknas enligt formeln: vikt i kg/(längd i meter*längd i meter) 
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hävdar men vi saknar den psykologiska kompetensen för att avgöra detta utan kan endast 
redovisa vad vår undersökning kommer fram till. Det betyder att i relation till faktorer som 
pris och närhet spelar varumärket en underordnad roll.  

Frågan om hur viktigt det är för konsumenterna att prova nya produkter ställdes p.g.a. att vi 
önskade få en grov uppfattning om konsumenterna överhuvudtaget är mottagliga för att prova 
nya produkter eller om de är mer konservativt lagda. Resultatet kan tolkas som att 
konsumenterna är generellt positiva till att prova nya produkter där 42 % är neutrala men en 
stor grupp på 36 % anser att det är viktigt att prova nya produkter. Det skulle innebära att det 
finns ett grundläggande intresse från betydande delar av de svenska konsumenterna att prova 
nya livsmedelsprodukter. Vi är medvetna om att det inte går att dra långtgående slutsatser på 
endast den här frågan eftersom vi inte beskriver exakt vilka produkter vi önskar konsumenten 
ska prova. Däremot ger det oss en grov uppskattning på respondenternas intresse för nya 
produkter och vi kan genom χ2 tester undersöka hur specifika individer som köper ekologiskt 
eller står för en majoritet av matinköpen tycker om att prova nya produkter. Genom att 
undersöka hur olika grupper ställer sig till att prova nya produkter skapar man ett underlag för 
framtida positionering. 

 

 

Diagram 4.2 Vad är viktigt för dig, Prova en ny produkt. 

 

Flera företag pekade på att det finns likheter i synen på ekologiska produkter och functional 
foods vilket gjorde att vi ansåg att de ekologiska produkterna var intressanta att inkludera i 
vår undersökning. Frågan om inställning till ekologiska produkter var en av undersökningens 
stora överraskningar då hela 45 % kryssade i rutan mycket viktigt på frågan om betydelsen av 
produktens ekologiska innehåll. Det betyder att det finns en stor grupp som menar att frågan 
om ekologi är en extremt viktig faktor som styr ens inköp av matvaror. Det är samtidigt 
intressant att 70 % senare i enkäten svarar att man inte köper ekologiska produkter av 
ideologiska skäl vilket man kanske skulle kunna förvänta sig. Vad vi kan säga är såldes att 
ekologi är viktigt för konsumenterna och vi kommer att undersöka vidare hur gruppen som 
tycker att ekologi är viktigt ställer sig till att prova nya produkter i våra χ2-tester. 
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Ytterligare en fråga som konsumenterna upplevde som central var frågan om produkternas 
låga fetthalt där 50 % menade det var viktig/mycket viktigt, cirka en fjärdedel ställde sig 
neutrala och ytterligare en fjärdedel menar att det är mindre viktigt. Det betyder att 
konsumenterna generellt menar att lågt fettinnehåll är en faktor som väger tungt när man 
beaktar val av livsmedel. Tillsammans med de tidigare attributen som konsumenterna har 
visat är viktiga d.v.s. ekologisk, närhet till affären och låg fetthalt börjar det bli tydligt vilka 
attribut som konsumenten svarar positivt på. Det ska m.a.o. vara nyttigt, ekologiskt, 
tillgängligt och prisvärt. Sambanden blir viktiga om man avser att angripa en större marknad 
och mindre viktiga om man fokuserar på ett litet nischsegment. 

Slutligen kommer vi till frågan om hur viktigt det är att produkten har specifika egenskaper. 
Vår undersökning visar att de flesta konsumenterna är totalt neutrala till betydelsen av 
specifika egenskaper d.v.s. man har inga starka positiva eller negativa åsikter. 53 % svarar att 
de har en neutral inställning samtidigt som 25 % upplever att det är oviktigt och runt 20 % 
anser att det är viktigt. Resultatet innebär att det krävs mer övertalning från producenternas 
sida innan en större del av konsumenterna uppger att det är viktigt att livsmedlen har specifika 
egenskaper. Opinionen står och väger mellan positiv och negativ med en mycket stor grupp 
som inte har bestämt sig för endera åsikten. Samtidigt har vår undersökning visat att i de fall 
när branschen och myndigheterna engagerat sig i debatten om t.ex. mindre fett och mer 
ekologiskt tänkande har konsumenterna tagit till sig budskapet. Utmaningen för de svenska 
producenterna av functional foods är såldes att på liknande sätt även övertala den mycket 
stora neutrala gruppen att bli mer positiva till livsmedel med specifika egenskaper, dvs. 
functional foods. 

vad är viktigt för dig: specifika egenkaper

42 20,0 21,9 21,9

7 3,3 3,6 25,5

103 49,0 53,6 79,2

22 10,5 11,5 90,6

18 8,6 9,4 100,0

192 91,4 100,0

18 8,6

210 100,0

oviktigt

mindre viktigt

varken eller

viktigt

mycket viktigt

Total

Valid

SystemMissing
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Cumulative
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Tabell 4.2 Vad är viktigt för dig: specifika egenskaper 

FRÅGA 16: PÅSTÅENDEFRÅGOR RÖRANDE MAT OCH HÄLSA 

Vi upplever att undersökningen visar att folk är neutralt till positivt inställda till frågan ”Jag 
är noggrann med hur jag komponerar min måltid” då 44 % av respondenterna instämmer helt 
eller delvis i påståendet. Däremot är det värt att notera att det finns en tydlig minoritet på 25% 
som inte instämmer och en stor grupp som är likgiltiga inför frågan. Det betyder att även om 
det finns ett intresse för att komponera sin måltid är det ingalunda en genomgripande 
folktrend.  

Intressant nog visar påståendet ”Jag väljer medvetet fettsnåla alternativ” liknande resultat 
som tidigare fråga om hur man komponerar sin måltid. Även här finns det en respondentgrupp 
på 45% som medvetet väljer fettsnåla alternativ och en fjärdedel som är inte instämmer i 
påståendet. Gruppen som är neutralt inställd är på några procent lika stor i båda frågorna.  
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Däremot ger påståendet ”Jag äter ofta vitamin/mineraltillskott” ett tydligare svar då hela 65 
% svarar att man inte instämmer och 25 % instämmer helt eller delvis. Uppenbarligen är inte 
konsumtionen av kosttillskott lika utbredd som gruppen som medvetet väljer fettsnåla 
alternativ. Frågorna om vitamintillskott och hur man ser på fettsnåla alternativ använder vi för 
att i χ2 testerna undersöka om dessa grupper är mer benägna att betala mer för mat med 
specifika hälsoegenskaper, d.v.s. functional foods. 

Vidare så är påståendet ”Jag äter vad jag vill utan att bry mig om det är hälsosamt” en 
kognitiv fråga som mäter hur respondenten upplever betydelsen av nyttigare mat. Vi 
inkluderade frågan för att försöka fastställa vilket segment påståendet kännetecknar då vår tro 
är att den gruppen inte är intresserade av functional foods. Svaren visar att runt 20 % 
instämmer helt eller delvis i påståendet vilket intressant nog sammanfaller med att det är runt 
en fjärdedel som inte bryr sig om att söka fettsnåla alternativ eller är intresserade av att 
komponera sin måltid. Men däremot var respondenterna eniga i frågan om ”Jag tycker att 
snabbmat är hälsosamt” eftersom endast 4 % av dem tillfråga instämde helt eller delvis.  

Vi ställde även frågor om hur ofta man tillagar maten själv för att få en uppfattning om 
respondenternas matkulturer. Vi är medvetna att frågan kan vara missvisade eftersom vi inte 
frågar om man äter hemlagad mat utan om man lagar den själv. Äldre män som kanske inte 
lagar sin mat själva kan möjligen instämma i påståendet ”Jag lagar ofta min mat” även om de 
inte gör så. Vi inkluderade frågan för att i senare analyser undersöka om de som lagar maten 
själva är mer kostintresserade och öppna för tanken om functional foods. 57 % av 
respondenterna instämmer helt eller delvis i påståendet ”Jag lagar ofta min mat” men 
samtidigt svarar runt 20 % att de inte instämmer. 

Påståendet ”Jag betalar mer för mat med specifika hälsoegenskaper” inkluderade vi av flera 
olika anledningar. Dels vill vi undersöka den generella inställningen till påståendet men 
samtidigt undersöka hur olika grupper ställer sig till frågan om man vill betala mer för mat 
med specifika hälsoegenskaper. Exempelvis kommer vi att undersöka om det finns någon 
korrelation mellan individer som väljer fettsnåla alternativ och viljan att betala extra för 
functional foods. Svarsfrekvenserna på frågan blev mycket jämt fördelade (se nedan) vilket 
återspeglar fråga 5 där respondenterna fick svara på frågor om hur viktigt det var med 
specifika egenskaper. När konsumenterna nu ställdes inför påståendet om man dessutom 
skulle betala extra för dessa egenskaper flyttades några i den jämna opinionen över till de 
negativt inställda. Men samtidigt finns det en grupp på runt 33 % som idag är beredda att 
betala mer för de specifika hälsoegenskaperna. Frågan tolkar dock inte hur intresserade 
konsumenterna är av functional foods eller hur öppna de är för budskapen i framtiden utan 
endast hur det ser ut idag vad gäller viljan att betala extra. Vem som tillhör gruppen som idag 
vill betala extra för produkterna kommer att beskrivas ytterligare i de χ2 testerna och vidare i 
analysen. 

Jag betalar mer för mat med specifika hälsoegenskaper
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40 19,0 19,1 45,9

44 21,0 21,1 67,0

41 19,5 19,6 86,6

28 13,3 13,4 100,0

209 99,5 100,0

1 ,5

210 100,0

instämmer inte alls

instämmer inte

varken eller

instämmer delvis

instämmer helt och hållet

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

Tabell 4.3 Jag betalar mer för mat med specifika hälsoegenskaper 
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Påståendet ”Jag äter för att bli mätt snabbt” inkluderades för att vi upplevde ett behov av att 
undersöka hur många som endast bryr sig om snabb mättnadskänsla och inte bryr sig om t.ex. 
hälsoinnehåll. Svaren visar att det var endast en relativt liten andel på 17 % som instämde i 
påståendet. Det betyder att för de allra flesta respondenter är målet att bli mätt snabbt 
underordnat och syftet med konsumtionen annorlunda.  

En fråga som vi rekommenderar en kritisk hållning till är påståendet att 68 % menar att 
”Frukt och grönt är något som jag äter ofta”. Detta kan vara ett fall där respondenternas svar 
speglar hur man egentligen skulle vilja svara, precis som när man i en tidigare fråga inte 
upplever att varumärket är viktigt. Anledningen till att vi inkluderade påståendet är precis som 
med ”Jag äter för att bli mätt snabbt”, ”Jag lagar ofta min mat” och ” Jag är noggrann med 
hur jag komponerar min måltid” är att vi utifrån de olika personernas matkonsumtion och 
beteende undersöker om det finns mönster som styr inställningen till nya produkter eller 
synen på functional foods. Även om frågorna var för sig kan tyckas oväsentliga ger de 
tillsammans en bred bild av hur konsumenterna ser på konsumtionen av livsmedel vilket även 
styr inköpen av dessa.  

Påståendet ”Jag har kontroll över min vikt” är intressant att studera eftersom frågan om vikt 
ofta är kopplat konsumtionen av livsmedel. Vår undersökning visar att respondenterna 
överlag är nöjda med sin vikt.  

Vi beskrev inledningsvis att vi hade ett intresse för ekologiska produkter eftersom ett antal 
företag nämnde att produkterna attraherar ett liknande segment som köper functional foods. I 
kombination med fråga 5 som undersökte betydelsen av ekologi ställde vi ett antal 
kontrollfrågor för att undersöka deras inställningar djupare. Vi ville ta reda på om 
konsumenterna av ekologisk mat söker de fysiologiska hälsoeffekterna eller har ideologiska 
preferenser om miljötänkande. Inledningsvis ställde vi påståendet ”Jag köper inte livsmedel 
som är modifierade” för att undersöka om det finns ett starkt motstånd till modifierade 
livsmedel. Till vår förvåning var det endast 23 % som instämde helt och hållet med påståendet 
vilket förvånade oss med tanke på hur positiva folk verkar vara till ekologisk mat. Det betyder 
att respondenterna dels är positiva till ekologisk mat men ser inga problem med modifierade 
livsmedel. Eftersom ekologiska produkter är omodifierade förväntade vi oss ett starkare 
instämmande i påståendet ”Jag köper inte livsmedel som är modifierade”. För producenter av 
functional foods är det positiv läsning att hela 40 % tar avstånd från påståendet och 30 % 
ställer sig neutrala. 

Vidare undersökte vi om det fanns några ideologiska anledningar bakom de ekologiska köpen 
vilket var anledningen till att vi ställde respondenterna inför påståendet ”Jag köper ekologiska 
produkter av ideologiska skäl”. Runt hälften svarade att de inte instämmer i påståendet ca: 
30% instämmer helt eller delvis. Detta kan tolkas som att det inte föreligger några tydliga 
ideologiska motiv bakom de ”gröna” köpen även om det är värt att notera att ungefär en 
tredjedel svarade att de instämmer helt eller delvis med påståendet.  

Efter att vi undersökt om det fanns ideologiska skäl till att man köper ekologisk mat valde vi 
att även undersöka om man köper produkterna av hälsoskäl. Vi ställde påståendet ”Jag köper 
ekologiska produkter av hälsoskäl” och svaren på frågorna blev relativt lika. Även här 
svarade cirka 50 % att de inte instämmer i påståendet och runt 30 % menar att de köper 
ekologisk p.g.a. hälsoskäl. Då vi konstaterat att respondenterna är mycket positiva till 
ekologisk mat kan vi även konstatera att köpen inte bottnar i ideologi eller hälsa vilket får oss 
att tro att det finns andra förklaringsgrunder. Vi kommer att beskriva detta mer i 
analyskapitlet där vi beskriver vilka lärdomar detta kan ge oss till marknaden för functional 
foods. 
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Vi har tidigare beskrivit hur vi ställt oss skeptiska till respondenternas svar i fråga 5 där de 
menar att de inte anser att det är speciellt viktigt med varumärken. Frågor om hur man ser på 
varumärken och vikt är klassiska frågor där respondenter inte alltid svarar sanningsenligt 
vilket kräver att man lägger in kontrollfrågor i enkäten. Därför lät vi respondenterna ställas 
mot påståendet ”Jag köper välkända märken och livsmedelsprodukter” och nu svarade nästan 
40 % att de instämmer helt eller delvis i påståendet och en stor grupp på 34 % ställer sig 
neutrala. De företag som menar att varumärkes positionering är viktigt har i viss mån fått sin 
åsikt bekräftad. Då 40 % instämmer i påståendet om at de köper välkända märken kommer det 
att få konsekvenser för positioningsstrategierna vilket behandlas vidare i analyskapitlet. 

Däremot fick vi inga tydliga svar på hur konsumenterna ställer sig till frågan om 
förpackningens design då 43 % ställer sig neutrala och ungefär lika stora grupper anser att det 
är viktigt resp. oviktigt. Vår undersökning kan därför inte fastslå att förpackningens design är 
en central del som påverkar respondenternas inköpsbeteende. 

Vi försökte även kartlägga respondenternas inställning till motion och huruvida det finns 
sociala förklaringar till folks inställning till god hälsa. Detta för att undersöka om vad 
konsumenterna anser om proaktiva hälsobeteende men även för att i vårt analyskapitel 
försöka formera olika segment av konsumentgrupper. Uppenbarligen upplever inte 
respondenterna en påtaglig social press att motionera eftersom nästan 60 % svarar att de inte 
instämmer i påståendet ”Jag upplever en social press att motionera”. Endast en femtedel 
instämmer helt eller delvis vilket tyder på att det bara är en mindre grupp som motionerar 
p.g.a. social press. Däremot upplevde hela 38 % att de helt eller delvis instämde i påståendet 
”Jag får ångest när jag inte tränat på två veckor” vilket tyder på att respondenterna av någon 
anledning har dåligt samvete när man inte är fysiskt aktiv. Enkäten ger inte svar på orsaken 
till det dåliga samvetet vilket lämnar frågan öppen för diskussion. 

Men hur viktigt är då god hälsa i respondenternas sociala umgängeskrets? Vi kände att frågan 
”God hälsa är viktigt i min umgängeskrets” var relevant för att kontrollera frågan om den 
sociala pressen att motionera. Intressant nog blir svaret nästan symmetriskt normalfördelade 
där en stor grupp på över 40 % ställer sig neutrala och nästan exakt lika stora grupper 
instämmer positivt och negativt. Huruvida gruppen som upplever en social press att motionera 
även anser att god hälsa är viktigt i sin umgängeskrets undersöker vi med χ2 tester. 
Anledningen till att vi ställer dessa frågor är eftersom vi tror att de personer som upplever att 
god hälsa är viktigt ur ett socialt perspektiv är mer mottagliga för budskapet om functional 
foods. 
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Diagram 4.3 Jag upplever en social press att motionera samt god hälsa är viktigt i min 
umgängeskrets 

Påståendet ”Jag påverkar min omgivning till att äta nyttigare” var även viktig att ställa som 
kontrollfråga för att undersöka om det finns sociala motiv för att leva nyttigare och att 
motionera. Intressant nog menar runt en tredjedel av respondenterna att de aktivt försöker 
påverka sin omgivning att äta nyttigare mat vilket skulle tyda på att respondenterna är 
medvetna om behovet av nyttig mat och att det faktiskt finns ett grundläggande intresse för en 
stor grupp att informera om fördelarna med nyttigare kost. 

Slutligen ställde vi respondenterna mot påståendet ”Jag är påverkad av medias 
hälsobudskap” och endast 20 % svarade att de instämmer i påståendet samtidigt som över 
50% tog avstånd. Precis som med frågan om konsumenterna äter mycket grönsaker skall 
dessa svar beaktas med viss skepticism eftersom stora delar av hälsoindustrin inte skulle 
existera om så få individer brydde sig om medias budskap.  

Fråga 15: Vilka medier påverkar dig mest 

Anledningen till att vi undersökte vilka medier som respondenterna kände sig mest påverkade 
av var främst för att ha möjlighet att i vår analys diskutera lämpliga positioneringsstrategier. 
De medier som respondenterna känner starkt förtroende för borde vara utgångspunkten för en 
eventuell marknadskommunikationsstrategi. Vi kan inledningsvis konstatera att 
respondenterna inte upplever att de blir påverkade av radioreklam i någon större utsträckning. 
En fjärdedel svarade att de inte känner sig påverkade av radiomediet över huvudtaget och 
40% känner sig ”lite” samt ”mycket lite” påverkade. 

Inte oväntat svarade däremot över hälften av respondenterna att de kände sig starkt påverkade 
av TV mediet och endast 9 % menade att de inte påverkas. Betydelsen av vilket medium som 
är mest betydelsefullt av Radio och TV är en fråga som för länge sedan avgjordes men hur 
står sig radion i relation till Internet? Vi tyckte att frågan behövde ställas med tanke på de 
relativt billiga marknadsföringslösningar som finns tillängliga via Internet. Svaret blev att det 
fanns en stor grupp som svarade att de inte kände sig påverkade av Internetmediet men 
gruppen var mindre än motsvarande siffror för radion. Samtidigt fanns det en grupp på 36 % 
som menar att de påverkas en ”hel del” samt ”mycket” av Internet vilket överstiger siffrorna 
för Radio. Således upplever respondenterna att Internet är ett starkare medie än radion är idag, 
2003. 

Trots betydelsen av ny teknik så är fortfarande ett av de främsta medierna vad gäller påverkan 
hos konsumenterna tidningspressen. Runt hälften svarade att de känner sig ”en hel del” samt 
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”mycket” påverkade av pressmediet vilket ligger nära siffrorna för TV: n. Tidningspressen 
står m.o.a stark i relation till övriga medier och för närvarade är den inte hotad av Internet 
eller andra digitala medier. 

Däremot ligger den största överraskningen vad gäller extern påverkan att den faktor som har 
den överlägset största påverkansgraden hos våra respondenter inte har nämnts ovan. Över 
70% svarade att de känner sig mycket påverkade av deras vänner och endast 6 % svarade att 
vänner påverkade dem ”inte alls” eller ”mycket lite”. Vilka implikationer detta för en 
marknadsstrategi kommer vi att undersöka vidare i analysen men uppenbarligen finns det en 
viktig social aspekt att förhålla sig till. 

Slutligen kan vi konstatera att respondenterna inte känner sig påverkade av reklam i stan och 
85 % svarade ”inte alls” och ”mycket lite” vad gäller reklam i stan. Massiva 
reklamkampanjer via billboards och bussar skulle enligt vår undersökning således inte ha 
någon stor marginalnytta. Det betyder att den faktor som främst påverkar konsumenterna är 
vänner följt av tv, press, Internet, radio och slutligen reklam på stan. 

FRÅGA 6: HUR OFTA MOTIONERAR DU 

Vi valde att ställa frågan om folks motionsvanor dels för att undersöka intresset för motion 
men även kunna dra slutsatser om det finns ett samband mellan folks motionsvanor och 
intresset för nya produkter och hälsobudskapet. Vårt resultat visar att respondenterna är 
mycket aktiva och en överväldigande majoritet uppger att de motionerar flera gånger i 
veckan. Vi ställde oss först frågande till dessa tydliga siffror som gavs sken av att en mycket 
stor del av befolkningen motionerade flera gånger per vecka. Men när vi började analysera 
den öppna frågan där respondenterna fick skriva i vilken form de motionerar klarnade bilden 
något. Vi upptäckte att vi själva i samband med konstrueringen av frågan var låsta i våra egna 
referensramar eftersom vi menade att motion var synonymt med ”gå på gym” ”simma” eller 
”springa”. Men vi noterade att en mycket stor del av personerna som skrev att de motionerar 
fler än 5 ggr/veckan samt 3-4ggr/vecka menade att deras motion bestod av långa promenader, 
daglig cykling till jobbet, personlig sjukgymnastik etc. Dvs den stora mängden ”motionärer” 
innebär således inte att över 50 % går på gym flera gånger i veckan utan att respondenterna 
definierar motion och träning annorlunda än vad vi tänkte på när vi konstruerade enkäten. Det 
betyder att respondenterna har en mycket vidare syn på termen motion än vad vi hade i åtanke 
vid design av enkäten då vi inte gjorde kopplingen att ”gå i trappor 3 timmar per dag” var att 
motionera. 

Överlag var respondenterna ganska nöjda med sina motionsvanor men den största enskilda 
gruppen på 36 % svarade ”varken eller” till påståendet ” Du är nöjd med dina 
motionsvanor” och ungefär en fjärdedel menar att det inte är nöjda med sina motionsvanor. 
Påståendet ställde vi som kontrollfråga till ”hur ofta motionerar du” eftersom det är enklare 
att kryssa i att man motionerar flera gånger i veckan än att hävda att man är nöjd med sina 
motionsvanor. Våra svar visar att 61 % nu inte instämde med påståendet ”Du är nöjd med 
dina motionsvanor” vilket förstärker vår tro att en del respondenter överdrev sin grad av 
aktivitet i föregående fråga. 

Liknande svar gavs när vi ställde respondenterna mot påståendet ”Du är nöjd med dina 
matvanor” eftersom den största gruppen på 36 % var neutrala och är tillsamman med den icke 
instämmande gruppen precis som i föregående fråga runt 60 %. Det betyder att cirka 40 % 
känner att de är nöjda med både sina motions och matvanor och en grupp på 60 % som 
antingen är missnöjda eller neutrala. Däremot upplever över hälften av respondenterna att 
deras hälsa är ganska eller mycket bra. 
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Diagram 4.4 Du är nöjd med dina matvanor 

 

Vi frågade även respondenten hur han/hon upplevde att de kunde förbättra sin hälsa genom att 
ändra sina olika vanor och ställde frågan ”På vilket sätt kan du förbättra Din hälsa? Genom 
att ändra dina: ”Matvanor, Motionsvanor, Alkoholvanor, Tobaksvanor, Arbetsförhållanden, 
Stressförhållanden”. Frågan om man kunde förbättra sin hälsa genom att ändra sina matvanor 
var intressant eftersom svaren var mycket splittrade och de flesta respondenterna verkade ha 
en stark åsikt åt endera hållen. Det illustrerades med att bara 12 % svarade ”varken eller” på 
påståendet ”Jag kan förbättra min hälsa genom att ändra mina matvanor”. Ungefär 50 % 
menar dock att de inte upplever att deras hälsa kan förbättras genom at äta nyttigare samtidigt 
som en relativt stor minoritet på runt 40 % instämmer ”helt” eller ”delvis” i påståendet. Det 
betyder att det finns det en betydande grupp som idag upplever att de genom att förändra sina 
matvanor kan förbättra sin personliga hälsa.  

Jag kan förbättra min hälsa genom att ändra matvanor

11 5,2 5,3 5,3

92 43,8 44,2 49,5

26 12,4 12,5 62,0

60 28,6 28,8 90,9

19 9,0 9,1 100,0

208 99,0 100,0

2 1,0

210 100,0

instämmer inte alls

instämmer inte

varken eller

instämmer delvis

instämmer helt och hållet

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

Tabell 4.4 Jag kan förbättra min hälsa genom att ändra mina matvanor 

Intressanta svar gavs även när vi ställde respondenterna mot påståendet �Jag kan 
förbättra min hälsa genom att ändra mina motionsvanor� där hela 54 % menar att mer 
motion är en framkomlig väg till att förbättra sin hälsa. Vi kan dock inte undgå att 
kommentera de uppenbara skillnaderna i svar som respondenterna gav på frågan �hur 
ofta motionerar du� och frågan om �jag kan förbättra mina motionsvanor�. En 
förkrossande majoritet menade tidigare att de motionerar flera gånger per vecka 
samtidigt som nu hela 54 % tycker att de kan förbättra sina motionsvanor. Vi kan inte 
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dra någon annan slutsats än att respondenterna var överdrivet optimistiska när de 
uppskattade sin egna fysiska aktivitet vilket visar sig när de besvarade kontrollfrågan 
�jag kan förbättra mina motionsvanor�. Respondenterna sänder således tydliga signaler 
om att de upplever att mer motion och förbättrad kost är vägar till bättre hälsa. 

Däremot var det bara runt 10 % som menar att man kan förbättra sin hälsa genom att ändra 
sina alkoholvanor. Det finns två tolkningar på denna fråga då antingen respondenterna redan 
dricker så lite att mindre konsumtion inte har någon betydelse. Den andra förklaringen är att 
konsumenterna är normala konsumenter men inte gör kopplingen mellan mindre konsumtion 
och bättre hälsa. På liknande sätt verkar inte konsumenterna uppleva att det finns några stora 
hälsovinster genom att ändra sina tobaksvanor. 

Vi försökte även kartlägga hur respondentens personliga livssituation genom att undersöka 
om han/hon upplevde att ändrade stress och arbetsförhållanden var möjliga vägar till bättre 
hälsa. Vi fann att runt häften av respondenterna menar att de instämmer ”helt” eller ”delvis” 
när vi ställde påståendet ”Jag kan förbättra min hälsa genom att ändra stressförhållanden” 
runt 20 % instämde inte och ungefär 30 % ställde sig neutrala. Uppenbarligen är 
respondenterna generellt mycket stressande och ser mindre stress som ett sätt att förbättra 
hälsa. Liknande svar gavs även på frågan om ändrade arbetsförhållanden kunde leda till bättre 
hälsa. 

FRÅGA 10 HUR MOTIONERAR DU? 

Av de 185 st som svarade var det en som uppgav ”inget” på frågan hur motionerar du. Två 
uppgav att man äter och rör på sig på ett bra sätt vilket vi tolkat att de inte förstått frågan. De 
182 giltiga svar sorterade vi först efter antal olika aktiviteter som respondenten uppgivit.  

Det var 63 st som enbart svarade med en aktivitet. Av dessa svarade 39 st att de promenerade 
som motion. 8 st motionerade via gymnastik. Övriga aktiviteter som respondenterna gjorde 
var fotboll (3 st), styrketräning (3 st), golf (1 st), squash (1st), joggar (1 st), cykling (1st), 
innebandy (1st), dans (1st), varmvattenpool(1st), arbetet (1 st) samt en som svarade att de 
motionerade på de sätt de kom åt..  

Den vanligaste kombinationen bland dem som gjorde två aktiviteter (64 st) är att man joggar 
och gympar (13 st). de andra stora grupper är promenad och cykling (6 st), promenad och 
gympa (6 st) samt fotboll och gymnastik (5st). Rent generellt så svarar respondenterna i denna 
grupp med mer fysiskt ansträngande aktiviteter jämfört med dem som enbart uppgivit en 
aktivitet.  

Respondenterna som uppgivigt att de har 3 aktiviteter (23 st) eller fler än 3 aktivitetstyper (21 
st) har en större spridning i sina svar och redovisas inte här.  

Ser vi istället till de olika aktivitetstyperna så uppgav 84 st att de promenerade eller gick, på 
andraplats över de mest populära motionsaktiviteterna finns gym (58 st). andra populära 
motionsaktiviteter är löpning (48 st), cykling (36 st), fotboll (24 st), simning (12 st) samt rida 
(12 st).  

Svaren tyder på att många är medvetna om vikten att motionera och att många promenerar 
som främsta motionsaktivitet. De som inte enbart förlitade sig på en motionsaktivitet är mer 
aktiva när de motionerar också. Som exempel är det fler som väljer att joggar eller springer 
istället för att promenera bland dem som har flera olika motionsaktiviteter. En annan 
förklaring kan vara att folk inte vill ange att de inte motionerar och väljer att räkna in de 
promenader de gör i den dagliga vardagen. 
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FRÅGA 11 VAD INNEBÄR DET ATT HA EN GOD HÄLSA? 

Totalt svarade 189 respondenter på denna fråga. De mest utmärkande svaret av 
respondenterna var att må bra (66st) och 16 st preciserade sitt svar till att omfatta både fysiskt 
och psykiskt.  

Många ansåg att det var kopplat till bra kondition och att man kunde röra sig som man ville 
utan att kroppen sa stop (52 st). Även livskvalitet och att man slapp vara sjuk var viktig för 
respondenterna.  

Andra respondenter fokuserade mer på vad man äter (21 st) och 14 st svarade livslust eller att 
det betydde allt. 

Alla svaren var positivt eller mycket positivt laddade och man kan utläsa att detta är något 
samtliga respondenter tycker är viktigt även om deras metod att nå dit skiljer sig något mellan 
respondenterna.  

FRÅGA 12 VAD HINDRAR DIG FRÅN ATT LEVA HÄLSOSAMT? 

Totalt svarade 195 respondenter på denna fråga. Det mest utmärkande var att 49 st svarade att 
det inte fanns något som hindrade dem att leva hälsosamt.  

Bland de respondenter som svarade med bara en anledning svarade 28 st att tiden var det som 
hindrade dem. 26 st ansåg att deras arbete hindrade dem i att leva hälsosamt. 14 st ansåg att de 
var för lata för att kunna leva hälsosamt. 9 st ansåg att ekonomin inte tillät det samt 8 st tyckte 
att suget efter god mat var för stort. Bara 4 st viste inte vad som hindrade dem samt 3 st ansåg 
sig för stressade.  

Tar vi sedan hänsyn till dem som angav flera anledningar så får vi att tiden var den främsta 
anledningen (46 st) följt av ekonomin (33 st), arbetet (32 st) samt lättja (31 st).  

Något av det respondenterna reflekterade över var ”min mamma som alltid har tryckt i mig fet 
och onyttig mat”, ”samhällsstrukturerna”, ”jag är skåning och van att äta gott, fet mat och 
rikliga portioner.” eller ”varor och väder i Sverige, lättare i värmare länder där man plockar 
frukt och grönsaker hela året”. Vilket tyder på att de anser att det är omgivningens fel att de 
inte lever hälsosamt. Bäst sammanfattar nog citatet ”kunskapen om mina matvanor, vad jag 
ska äta och hur mycket” den grupp som inte vet. 

4.7 PERTEX 

Pertex-analysen gav oss en mycket bättre nyanserad bild över de svar vi fick in från 
respondenterna. Den var även helt baserad på det som stod i respondenternas svar och inte 
baserat på hur vi tolkade och grupperade svaren. Skulle uppsatsen enbart ha baserats på 
enkäten så skulle vi ha använt Pertex-analys på samtliga öppna frågor. Nu fick vi nöja oss 
med att analysera den viktigaste frågan ”Funktionell mat innebär enligt Din uppfattning?” 
med hjälp av Pertex. Detta för att hålla uppsatsen på en hållbar nivå på i hänseendet tid och 
omfattning.  

Första steget i Pertex-analysen är att importera in alla respondenternas svar på en fråga i 
Pertex och rätta till eventuella syftningsfel och ev. lägga till ord som saknas för att 
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respondentens svar skall bilda riktiga meningar. I vårt fall var det mest att lägga till att 
”funktionell mat betyder” mm då respondentens svar saknade detta103.  

När detta var gjort så får man ut resultatet i form av ett hierarkiskt klusterträd som visar hur 
begrepp och tankelinjer är sammanbundna. Då det fanns många olika svar så fanns det också 
utrymme för många kluster. Vi testade med 11, 5, 4, och 3 kluster (bilaga 3) och baserat på 
statistiken utifrån dessa valde att begränsa oss till tre kluster. Man använder sig av ett vanligt 
statistiskt t-test för att avgöra hur många kluster som man skall använda sig av. Resultatet av 
t-testen genereras automatiskt av Pertex. Klustren i Pertex-analysen innehåller fragment av 
respondenternas svar som underlag för att skapa en benämning på klustret. Detta gör att det 
utgår mycket mer ifrån respondentens svar än vad den intuitiva analysen där författarens syn 
på de olika klustren styr namnet på klustret. 

Vid analysen så såg vi först att det var många som svarat att de ”inte visste vad functional 
food är”, dessa kodade vi ihop till ett urval direkt och de övriga svaren som behandlade 
funktionell mat valde vi att analyser vidare för att se hur många kluster som fanns inom detta 
urval. Ur klusteranalysen fick vi sedan stödord från de svaren som hade klassats till de olika 
klustren. Ur denna analys valde vi att benämna dem enligt följande: 

Kluster 1: Innehållsdeklaration 

Kluster 2: Hälsoinriktning 

Kluster 3: Anpassning av Funktionell mat. 

Kluster 4: Vet ej 

Vi har sedan benämnt de som svarade att de inte viste vad Functional food är som kluster 4. 
De olika klustren redovisas nedan. VI har tagit bort de som inte svarat eller de som svarat med 
ett frågetecken (totalt 17 st). 

 

Kluster 1: Innehållsdeklaration 

Det fanns 60 svar som matchade klustret ”Innehållsdeklaration av functional food”. 
Klusterträden i sin helhet finns i bilaga 3. 

Figur: 

Inom figuren för innehållsdeklarationsurvalet finns det 5 kluster. Med start i kluster 1 som är 
”Näringsriktighet” slås samman med kluster 2 som inte går att tyda. Via kluster 3 och 4 
framträder ett subträd som signaler att functional food skall ha ett balanserat innehåll som är 
nyttig. Detta subträd slås sedan samman med första klustret till en balanserad näringsriktighet. 
Kluster 5 är näringsrik nyttighet. Och tillsammans skapar de ett uttryck ”balanserad 
nyttighet”. Inom figuren finns inga direkta orosmoment som förändrar begreppen avsevärt. 
Det enda kopplingen som kan ses som lite svår är när vi ersätter näringsriktighet till det 
bredare uttrycket att det skall vara nyttigt.  

Grund: 

Grunden i urvalet Innehållsdeklaration av functional food är kostcirkeln och balanserade rena 
råvaror. Det blir en naturlig sammanslagning av dessa till att grunden för 
innehållsdeklarationen är en balanserad kostcirkel.  

                                                 
103 Se bilagan sid 38. 
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Medel: 

De medel som finns för att uppnå innehållsdeklarationen har två kluster. Den första behandlar 
att man tillsätter nyttigheter som slåss samman med berikade näringsämnen. Dessa 
tillsammans blir tillsatta näringsämnen. 

Mål: 

Målet med innehållsdeklarationen är uppdelat i två kluster dels ett personligt syfte och dels en 
bättre hälsa och välbefinnande. Detta ger en personlig hälsa. 

Sammanfattning: 

Som vi kan se i figuren nedan så behandlar klustret en balanserad nyttighet med en grund i en 
balanserad kostcirkel. För att uppnå detta så måste man tillsätta näringsämnen för att uppnå 
målet en bättre personlig hälsa.  

 

Figur 4.4 Kluster 1: Innehållsdeklaration 

 

Kluster 2: Hälsoinriktning av functional food 

Det fanns 31 svar som matchade klustret ”hälsoinriktning av functional food” Klusterträden i 
sin helhet finns i bilaga 3. 

Figur: 

Figuren för hälsoinriktningen är också väldigt homogen. Den börjar med första klustret som 
hanterar funktionell hälsonytta som gifts samman med det andra klustret friskvårdande 
hälsoeffekt till en nyttig hälsoeffekt. När detta sedan slås samman med det tredje klustret som 
hanterar balanserad hälsorik mat så blir figuren balanserad hälsoeffekt.  

Grund: 

Grunden för hälsoinriktning av functional food är friskvårdande hälsoeffekter och många 
avseenden. Detta ger en bred hälsoeffekt.  

Mål: 
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Målet med hälsoinriktningen är fokuserat kring 2 kluster dessa, ”kroppslig hälsa och välfärd” 
samt ”egna kroppen” slås samman till ”personlig hälsa och välfärd”. 

Sammanfattning: 

Som vi kan se i figuren nedan så behandlar klustret en balanserad hälsoeffekt med en grund i 
en bred hälsoeffekt. Det man vill uppnå är personlig hälsa och välfärd. 

 

Figur 4.5 Kluster 2: Hälsoinriktning av functional food 

 

Kluster 3: Anpassning av Funktionell mat.  

Det fanns 64 svar som matchade klustret ”Anpassning av functional food” 

Figur: 

Med start i kluster 1 ”Förbättrad anpassad mat” som slås samman med ”snabb och lättlagad 
mat”: vilket inte görs helt smärtfritt till ”förändrad och effektiv mat”. Sedan slår vi samman 
detta resultat med tredje klustret ”ekologisk utvecklad mat” till ”Ekologisk och effektiv mat”.  

Grund: 

Grunden innehåller två kluster, ”matens ursprung (geografiskt, innehåll)” samt ”manipulerad 
mat” och bildar ”tillverkning och distribution” 

Medel: 

För att uppnå detta så används extra funktionella egenskaper.  

Mål: 

Kluster 1 ”effekter för personliga behov” slås samman med kluster 2 ”Kroppslig sexlust” till 
viagraeffekt. 
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Figur 4.6 Kluster 3: Anpassning av Funktionell mat. 

 

Kluster 4: Vet ej.  

Det fanns 25 svar som matchade klustret ”vet inte”. Detta kluster är indelat i två kluster, först 
en som vi benämnt ”Ingen aning om functional food” och det andra benämns ”Ingen 
erfarenhet av functional food”. Sammanslagningen blir ”utan relation till functional food”. Då 
dessa svar var rätt fåordiga och någorlunda samspelta fick vi bara ut figuren ur Pertex. 

4.8 χ2-RESULTATEN 

Då vi skall fastställa om det finns eller inte finns ett samband mellan svaren på två specifika 
frågor har vi använt χ2-metoden104. Vid analysen har en korstabell med de två variablerna 
ställts upp med både faktisk frekvens (Count) och förväntad frekvens (Expected Count). De 
förväntade frekvenserna får inte vara för små om χ2-test ska kunna tillämpas. Närmare 
bestämt får ingen förväntad frekvens understiga 1 och högst 20 % av de förväntade 
frekvenserna får understiga 5105. För att kunna uppfylla dessa kriterier har vi varit tvungna att 
slå samman en del svarsalternativ. För att visa hur sammanslagningen skett kommer ett 
exempel på en χ2-test ges stegvis i bilaga 4. De χ2-tester som utförts finns också i Bilaga 4 
med tillhörande tabeller. 

SAMMANFATTNING 

Nedan har vi en kort presentation av de olika χ2-testerna vi utfört. Vi har fått fram ett visst 
antal signifikanta samband. Vi är dock medvetna om att även om det statistiskt finns ett 
samband mellan de båda variablerna, kan det vara så att det egentligen är en underliggande 
variabel som orsakar sambandet. Det finns även risk (max 5 % då vi har satt det som gränsen 
för ett signifikant samband) för att sambandet endast beror på slumpen. 

                                                 
104 Uttalas [chi: två] 

105 Blom, G. Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar” (1989) sid 269 
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Resultaten av respektive χ2-test vi genomfört med tillhörande korstabell och "Chi-square 
Tests" finns i bilaga 4. Nedan följer en kort sammanställning av resultaten.  

DET FINNS SAMBAND MELLAN SVAREN 

Vi valde att undersöka om det fanns något samband mellan de grupper som idag medvetet 
väljer fettsnåla alternativ och deras vilja att betala extra för mat med specifika 
hälsoegenskaper, d.v.s. functional foods. Vi har kommit fram till att det finns ett samband 
mellan dessa variabler och att gruppen som aktivt söker efter mindre fett även är beredda att 
betala extra för de specifika hälsoegenskaperna. 

Vi var även intresserade att undersöka i vilken grad gruppen som anser att det är viktigt med 
ekologiska produkter är intresserade av att prova nya produkter genom att jämföra svaren på 
frågorna ”Vad är viktigt för dig (ekologisk)” och ”Vad är viktigt för dig (prova ny produkt)”. 
Anledningen till att vi valde att undersöka ett eventuellt samband var att flera företag har 
nämnt att kunder som önskar ekologiskt innehåll även ser positivt på att prova nya produkter 
som functional foods. Vårt resultat visar att de som anser att det är viktigt med ekologiska 
produkter även anser det är viktigt att prova nya produkter vilket ligger i linje med våra 
företagsintervjuer.  

Efter det att vi undersökt om individer som söker fettsnåla alternativ var beredda att betala 
mer för produkterna var vi även intresserade av hur personer som ofta äter vitamin tillskot 
ställer sig i frågan. Genom att undersöka korrelationen mellan frågorna ”jag äter ofta 
vitamin/mineraltillskott” och ”jag betalar mer för mat med specifika hälsoegenskaper” 
undersökte vi om det fanns något samband. Anledningen till detta var önskan att fastställa 
huruvida det fanns en efterfrågan på produkterna från ett bifintligt hälsointresserat segment. 
Vi har kommit fram till att det finns ett positivt samband mellan dessa variabler och att de 
som ofta äter vitamin/mineraltillskott även betalar mer för mat med specifika hälsoegenskaper 
vilket tillsammans med föregående fråga visar att det verkar finnas ett befintligt 
hälsointresserat segment visar stor benägenhet att betala extra för functional foods. 

En fråga om ofta återkom under våra företags intervjuer var att konsumenternas kunskap och 
utbildning idag styr intresset och vetskapen om functional foods. Vi bestämde sig oss därför 
att undersöka ”i vilken grad utbildning styr vetskapen om functional foods” genom att 
samköra frågan ”känner du till begreppet functional foods” med respondenternas 
utbildningsnivå. Vi kan utifrån våra svar se att det finns ett samband mellan utbildningsnivå 
och kunskapen om functional foods. Graden av utbildning påverkar således konsumenternas 
vetskap om produkterna där högutbildade i högre utsträckning känner till begreppet. 

Frågan om i vilken grad konsumenterna upplever att mer motion och nyttigare kost hänger 
samman bedömde vi var intressant ur ett livsstilsperspektiv. Om det fanns ett samband där 
konsumenterna upplever att man genom bättre kost och mer motions kan förbättra sin hälsa 
torde det finnas möjligheter att positionera functional foods utifrån dessa premisser. Därför 
undersökte vi hur gruppen som ansåg att de kunde ”förbättra sin hälsa genom sina 
matvanor” såg på möjligheten att ”förbättra sina motionsvanor” och vi såg en korrelation 
mellan dessa variabler. Det betyder att de som ser mat som en väg till bättre hälsa även ser 
motion som en naturlig del av sin hälsoförbättring. 

När vi analyserade konsumentbeteende och trenden mot mer hälsotänkande var vi även 
intresserade att studera folk som inte bryr sig om hälsoinnehållet. Vi noterade en positiv 
korrelation mellan frågan ”Jag äter för att bli mätt snabbt” och ”Jag äter vad jag vill utan att 
bry mig om det är hälsosamt”. Det betyder att trenden om att de som äter för att bli mätt 
snabbt bryr sig också mindre om vad de äter även går att spåra i vår undersökning. 
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Frågan om functional foods ska marknadsföras som ett modifierat livsmedel/produkt tycker vi 
är intressant ur ett positionerings perspektiv. Men eftersom termen modifierat på senare tid 
har fått en mycket negativ innebörd och för tankarna till genmodifiering och BSE valde vi att 
undersöka hur konsumenterna uppfattar termen. Den tidigare mycket positivt inställda 
ekologiska gruppen blev plötsligt mycket negativa när termen modifierad användes.  

Huruvida konsumenter som är inriktade på billigare priser även anser att det är viktigt med 
låg fetthalt har varit en stor fråga under vår empiriska undersökning. Frågan är hur trenden 
mot nyttigare produkter står i relation med en allt påtagligare discount trend. Vår 
undersökning visar att konsumenter som är inriktade på pris även tycker att det är mycket 
viktigt med låg fetthalt. Det betyder att konsumenterna trots deras önskan om billigare priser 
inte vill göra avkall på produkternas innehåll. Eftersom den prismedvetna gruppen även är 
intresserade av nyttiga produkter kan detta tolkas som att hälsotänkandet borde vara en 
naturlig del av discount trenden. 

DET FINNS INGET SAMBAND MELLAN SVAREN 

Det var en del svar som det inte fanns något samband mellan. Detta medför dock inte att det 
skulle finnas ett mindre värde i de slutsatser som man kan dra utan snarare att de är lite 
annorlunda och ger ett annat perspektiv än de med direkta positiva samband. 

Mellan ”känner du till begreppet functional foods” och ”känner till mervärdesmat” finns det 
inget direkt samband. Det verkar som om man inte nödvändigtvis behöver känna till 
functional foods samtidigt som man känner till mervärdesmat. De som vet vad functional 
foods är behöver inte veta vad mervärdesmat är, vilket kan fungera som en indikator på hur 
väl dessa begrepp är spridda. 

Vi valde att se på ”andel av matinköpen som du sköter” och ”vad är viktigt för dig (Prova ny 
produkt)” för att se om det var så att de som skötte stora delar av inköpen även var 
intresserade av att prova nya produkter. Dock ser det inte ut som om det behöver finnas ett 
direkt samband. Vi kan dock inte säga något om huruvida det innebär att man inte köper 
produkter som är nya i butiken utan det är en inställning hos konsumenterna som är intressant. 

Nästa samband vi ville undersöka var mellan ”jag köper välkända märken och 
livsmedelsprodukter” och ”vad är viktigt för dig (prova ny produkt)”. Vi ville undersöka om 
det var så att man tenderade till att köpa välkända produkter om man vill prova ny produkter. 
Vi fann inte någon korrelation mellan dessa. 

För att se om priset för en innovativ, hälsoprodukt hängde ihop med designen av densamma 
jämförde vi ”jag betalar mer för mat med specifika hälsoegenskaper” och ”förpackningens 
design är viktig”. Detta gav inte något nära samband enligt de svar som vi har fått in. 

”Jag äter vad jag vill utan att bry mig om det är hälsosamt” och ”sätt att förbättra sin hälsa 
(matvaror)” jämfördes för att se om man kan ha en inställning att man äter vad man känner 
för och samtidigt tror att det går att påverka sin hälsa genom matvanor. Svaren har indikerat 
på att det inte är på det viset. 

Enligt våra data finns det inte något samband mellan ”ålder” och ”jag betalar mer för mat 
med specifika hälsoegenskaper”. Det ser ut som man inte har några fasta ramar för om betalar 
mer för maten beroende på ålder.  

Bristen på sambandet mellan ”hur ofta motionerar du?” och ”jag är påverkad av medias 
hälsobudskap” ser inte ut att existera. Det kan ses som ett utryck för att man inte styrs i så 
stor utsträckning av vad media säger utan konsumenter. En diskussion som kan föras med 
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anledning av detta svar är hur man ser på sig själv vad det gäller att ta emot nya influenser 
från media och hur stor del man anser sig vara påverkad av media på ett generellt plan.  

 



Functional Foods � från nisch till massmarknad? 

 73

5 ANALYS 
Analyskapitlet går djupare in på frågan om vilka trender och faktorer som driver konsumenternas 
efterfråga på functional food.  Vi analyserar även vilka olika segment och konsumentgrupper som 
finns på den svenska marknaden och hur företagen kan differentiera sin positionering.  

5.1 TRENDANALYS 

INLEDNING 

Vi kommer nu att gå igenom och analysera de olika konsumtionstrenderna som våra 
fallföretag upplevde var drivkrafterna bakom marknaden för functional foods. Vårt mål är inte 
att bevisa att det finns någon enskild trend som är drivande för marknaden utan att visa på att 
det finns samspel mellan olika konsumtionstrender vilka tillsammans driver utvecklingen av 
marknaden. En genomgång av vilka trender som driver konsumenternas efterfråga är 
förutsättning för vi ska ha möjlighet att segmentera marknaden och visa på vilka grupper som 
är intresserade av functional foods. Utan en bas där vi undersöker vilka stimuli som olika 
grupper svarar på kan vi inte dela upp marknaden i olika kluster eller segment. I samband 
med att vi går igenom de olika trenderna kommer vi att göra jämförelser med vår egna 
statistiska undersökning i syfte att dra slutsatser om trendernas validitet.  

HÄLSOTRENDEN 

Vi upplever att det finns en genomgående hälsotrend inom den svenska livsmedelsindustrin 
som har sin utgångspunkt i konsumenternas ökade efterfråga på nyttigare och sundare 
produkter. Våra intervjuer och enkätundersökning förstärker vår tro på trendens validitet 
genom att en överväldigande majoritet menar att attribut som fettsnålt, ekologiskt och 
hälsosamt är mycket viktiga när de gör sina livsmedelsinköp. Vi ser även att det finns ett 
genuint intresse för motion bland de svenska konsumenterna vilket är en viktig förutsättning 
för hälsotrendens utveckling. Men vad gäller frågan om hur man motionerar blev vi 
överraskade av att den främsta motionen som respondenterna angav var promenader. Vi tolkar 
detta som att konsumenternas syn på motion skiljer sig något mot gängse föreställningar där 
motion ofta likställs med att gå på gym eller simma. Det finns m.a.o. ett genuint hälsointresse 
hos en grupp konsumenter som både försöker äta nyttigare och aktivera sig genom en lugnare 
form av motion. Våra χ2 tester visar även att konsumenterna upplever att mat & motion är 
nära sammankopplade vad gäller vägar till förbättrad hälsa, vilket respondenterna i vår enkät 
själva definierade som att må bra. Det skulle indikera att hälsotrenden inte bara är relevant för 
en yngre högaktiv grupp utan att det finns ett bredare och lugnare segment som försöker 
hörsamma uppmaningarna om bättre hälsa genom att promenera och köpa nyttigare mat. Våra 
resultat stämmer bra överens med Lotta Törners åsikt att ordet hälsa har olika betydelser för 
äldre och yngre kundgrupper där äldre kunder mer associerar god hälsa med att må bra 
samtidigt som en yngre grupp ser god hälsa ur ett imageperspektiv. 

Implikationerna för olika producenter som försöker kommunicera ett hälsobudskap är att de 
måste vara medvetna om vilken grupp man försöker nå. Önskar man kommunicera med ett 
ungdomligt hälsosegment som tränar på gym eller en äldre grupp som promenerar och köper 
lättmargarin? Frågan blir central eftersom det finns ett större antal kundgrupper som är 
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intresserade av att förbättra sin hälsa men dessa har olika motiv till sina proaktiva 
hälsobeteenden.  

Vad gäller de svenska producenterna av functional foods beskrevs i empirikapitlet att vi 
upplever att det finns livsstilsorienterade och produktorienterade företag på den svenska 
marknaden som försöker kommunicera budskapet om bättre hälsa. Vi känner att de företag 
som försöker nå det breda lager av konsumenter som promenerar ofta och definierar god hälsa 
som att må bra med fördel väljer en livsstilsorienterad strategi för att kommunicera sitt 
hälsobudskap. Ett livsstilsorienterat hälsobudskap som enkelt visar hur functional foods 
passar i deras sunda livsstil torde vara en lämplig väg att kommunicera till gruppen. En 
produktorienterad hälsokommunikations strategi anser vi endast är lämplig när man 
kommunicerar till mindre segment som har kunskap och intresse att läsa information om den 
kemiska sammansättningen. Bryr sig egentligen konsumenten om vilka verksamma substanser 
som sänker kolesterolen i becel.pro.activ eller att produkten faktiskt sänker kolesterolen? Vi 
tror att Unilevers strategi med Becel är en väl avvägd strategi för att nå den breda grupp som 
har ett genuint hälsointresse men samtidigt kanske inte går på gym flera dagar i veckan. 
Likväl tror vi att BioDoc och Biogaias mer produktorienterade marknadskommunikation är 
strategiskt korrekt med tanke på att de inte har för avsikt att angripa de breda lagren utan 
fokuserar på grupper som har kunskap om t.ex. varför reuteri eller specialprocessade 
spannmål är bra för magen. Vårt mål är inte att dra slutsatser om olika företag men att visa på 
hur olika delar av branschen väljer att kommunicera hälsobudskapet och vilka konsekvenser 
utformningen av budskapet kan få för olika kunder. Vi vill genom dessa exempel visa att 
producenternas strategi för att kommunicera hälsobudskapet skiljer sig beroende på vilka 
grupper man positionerar sina produkter till. Vi kommer senare i analys kapitlet att beskriva 
noggrannare vår syn på segmentering och positionering men frågan om vad konsumenten 
söker med functional foods är ett återkommande inslag. Efterfrågar man en mejeriprodukt 
med ”väl avvägning av fleromättade och enkelmättade fetter” (produkt) eller ”något som 
sänker kolesterolen” (livsstil). Vi upplever att den grupp svenska producenter som försöker 
kombinera dessa olika attribut blir otydliga i förhållande till sina konkurrenter. Producenterna 
av functional foods borde ta lärdom av resebranschen som är mycket tydlig med att 
differentiera sina resmål till olika konsumentgrupper. Exempelvis kan Grekland både 
positioneras som ett sol, bad & fest resmål men även som ett kulturellt resmål med Paternon 
och Olympen. Inget resföretag skulle drömma om att försöka kombinera dessa resor till en 
ålders överskridande fest & kultur resa. På samma sätt måste företagen nyansera sin syn på 
hälsa genom att acceptera att termen hälsa är lika komplex som exemplet med Grekland. 

Även om vårt exempel med Grekland är överdrivet i syfte att illustrera den grundläggande 
problematiken kvarstår grundproblemet att kombinera produktorienterade och 
livsstilsorienterade attribut. Vi anser att en del företag försöker använda samma 
produkter/produktlinje för att nå flera olika kundgrupper och vi tror att det potentiellt är en 
riskfylld strategi. Exempelvis är det vår uppfattning att Skånemejerier genom att vara ute 
tidigt med sin Proviva har lyckats etablera en lojal mogen kundgrupp som har hittat ”sin 
egen” produkt som har kunskap om produktens fördelar. Därför undrar vi om inte de nya 
produkterna som t.ex. återhämtningsdrycken Proviva Active med tydlig sportimage riskerar 
att minska tydligheten hos Proviva och förbrylla konsumenterna. Är det samma konsumenter 
som efterfrågar en lugnare mage som behöver en återhämtningsdryck vilken företaget menar 
är en succé bland den svenska idrottseliten? Från att vara en tydligt positionerad produkt med 
en avgränsad kundgrupp lanseras nu varumärket till en ny kundgrupp med andra personliga 
preferenser. Den potentiella risken med att bredda ett varumärke är att produktens image blir 
otydlig vilket hindrar marknadspositioneringen. Nya kunder kan ha svårt att orientera sig om 
vem produkten egentligen riktar sig till. Däremot är det ju inget som hindrar företagen att 
skapa nya produktlinjer av functional foods som riktar sig till andra grupper genom att ge 
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samma produkter ett nytt varumärke. Det är inte vårt syfte att avgöra lämpligheten i olika 
företags val av strategier men vi vill precis som våra tidigare företagsexempel visa på hur 
olika delar av branschen väljer att kommunicera det hälsobudskap som har sin utgångspunkt i 
konsumenternas önskan om att konsumera nyttigare produkter.  

40-TALIST TRENDEN 

Om hälsotrenden uppfattades som en mer allmängiltig konsumtionstrend så uppfattade våra 
fallföretag den stora gruppen 1940-talister som en högst specifik anledning till att functional 
foods har en ljus framtid. Det fanns egentligen inga tvivel om att den stora skaran 1940-
talister kommer att vilja använda sig av functional foods för att kunna må bättre längre och 
bota eventuella åldersrelaterade symptom. Det enda som man var oenig om var hur stark 
trenden kommer att bli och hur stora grupper av 1940-talisterna man kommer att attrahera. 
Men vad säger då vår egen marknadsundersökning om validiteten och betydelsen av den s.k 
40-talisttrenden som samtliga fallföretag har så höga förhoppningar om. Det korta svaret är: 
egentligen ingenting. Vi har inte funnit några hårddata i vårt statistiska material som varken 
kan bevisa eller motbevisa att de blivande pensionärerna kommer att radikalt ändra sina 
konsumtionsvanor i riktning mot mer hälsoinriktad mat. Den främsta anledningen till detta är 
att 40-talist trenden inte är ett konstaterat faktum utan en framtidshypotes som bygger på att 
generationen som föddes under 1940-talet kommer att vilja vara yngre längre och använda sig 
av hälsosammare mat för att uppå sitt mål. Det är därför mycket svårt att dra några statistiska 
slutsatser om en framtida konsumtionstrend som enligt företagen kommer att tilltaga i styrka 
under de kommande 10 åren.  

Det betyder att vi måste analysera trenden utan egna hårddata och spekulera om 
utgångshypotesens giltighet d.v.s. att generationen av 40-talister kommer att använda sin 
köpkraft och konsumera en stor mängd functional foods i syfte att må bättre och vara yngre 
längre. Problemets kärna består egentligen i om man tror att konsumenter som levt ett relativt 
onyttigt liv plötslig kommer att ändra konsumtionsvanor vid 65 års ålder och välja mat med 
specifika hälsoeffekter. Argumenten mot detta som bl.a. framförs av Elver Appel på 
teknikbrostiftelsen i Lund och av Lars Sjöström (BioDoc) som menar att det är mycket svårt 
att ändra sina konsumtionsvanor sent under livet och att det finns mycket få fall där så har 
skett. Man beskriver att folk t.ex. vet att rökning och alkohol är skadligt men att man trots 
detta har ökat konsumtionen av dessa produkter. Även om vi anser att det är ett starkt 
argument delar vi även motargumentet (svenskt, eller hur?) som går ut på att de framtida 
pensionärerna kommer att ha mycket lite gemensamt med dagens pensionärer. De framtida 
pensionärerna som uppfattade sig som rebeller på 1960-talet kommer enligt förespråkarna inte 
att finna sig i att bli gamla som sina föräldrar utan kommer att kämpa in i det sista för att 
undvika detta. Lotta Törner sammanfattar detta med att gruppen kommer att – ”Dö som 
tonåringar” vilket väl sammanfattar förespråkarnas åsikter. Det finns m.a.o. mycket starka 
argument från båda sidorna vilket gjorde vårt arbete mycket svårare när vi skulle dra våra 
egna slutsatser om 40-talisttrenden och avgöra dess betydelse för den svenska functional 
foods marknaden. 

Vår uppfattning av 40-talisttrenden och dess framtida potential kan sammanfattas med att vi 
har svårt att se att det skulle finnas ett samband mellan den första pensionsutbetalningen och 
viljan att köpa functional foods. Det betyder att vi inte tror de breda lagren av 1940-talister 
kommer att efterfråga functional foods enbart p.g.a. att de råkar bli gamla. Däremot anser vi 
att det kommer att finnas en större grupp av män och kvinnor som kommer att lockas av 
produkternas potential och inkludera dessa i sin livsstil. Gruppen kommer att vara en 
betydande kundgrupp vilken kommer att driva marknaden för functional foods framåt men vi 
har svårt att tro att en betydande majoritet av 1940-talister kommer att radikalt ändra sin 
konsumtion. Vi har valt att använda oss av termen Beatlespensionärerna för att beskriva 
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gruppen. Termen kommer av Anders Westgårdh (aftonbladets) kolumner om de nya rika 
pensionärerna som fick sitt liv präglat av Beatlesmusik. Vi kommer i vår 
segmenteringsmodell återkomma till vilka segment vi har funnit och hur man ska positionera 
sina produkter mot respektive segment men i grunden anser vi att hela 40-talisttrenden 
handlar om den här gruppen. Det betyder sammanfattningsvis att det finns en 40-talist trend 
som kommer att driva marknaden men vi delar inte åsikten att den kommer att vara generell 
för en överväldigande majoritet av generationen. Utopiska förhoppningar om att breda 
kundlager som idag fullständigt ignorerar sin hälsa ska förändra sin livsföring tror vi inte 
kommer att infrias. Vi tror att nyckeln till att kapitalisera på 1940-talisttrenden ligger i att 
identifiera Beatlespensionärerna och rikta erbjudande till dessa. Vi vidareutvecklar tankarna 
om positionerings strategier i vår segmentering/positionerings modell men vill bara kort 
illustrera med en metafor vilka stimuli vi tror gruppen svarar på. Det skulle inte förvåna oss 
om Beatlespensionärerna skulle vara mer öppna för en positioneringsstrategi som inkluderar 
en jämnårig generationsmedlem (Ingvar Oldsberg, Ulf Lundell?) ackompanjerad av ABBA 
eller Beatles än vattenkammade svärsmördrömmar som lever ett fantastiskt och harmoniskt 
liv. De unga svärmorsdrömmarna påminner nämligen gruppen om deras barn eller barnbarn 
vilket får dem att känna sig äldre. De företag som beskriver att de använder sig av hope 
marketing för att nå den här gruppen tror vi var gjort ett korrekt strategiskt vägval. 

CONVENIENCETRENDEN 

Som vi tidigare har beskrivit så finns det en trend mot mer convenience (bekvämlighet) bland 
de svenska konsumenterna som ställer nya krav på produktens utformning och innehåll. 
Upphovet till conveniencetrenden bottnar i vår mer stressade vardag som har resulterat i att 
man äter mindre portioner men vid fler tillfällen på dagen och ofta utanför de traditionella 
måltiderna. Konsumenterna väljer i allt högre grad produkter som passar i deras stressade 
livsstil vilket resulterar i att konsumenterna efterfrågar produkter som är enkla att hantera, 
smakar gott och finns tillängiga på en mängd olika konsumtionsställen. Det verkar vara en 
total uppslutning om att den ökade stressen har i grunden påverkat våra invanda 
konsumtionsmönster. Produkter som uppfattas som omständliga och svårhanterliga väljs 
automatiskt bort av de grupper som är tydligast påverkade av trenden. I den här kontexten 
menar företagen att functional foods kan spela en roll både som nyttigt substitut för missade 
måltider men även som redskap för att kunna upprätthålla den aktiva livsstilen. Även om det 
fanns ett fåtal företag som inte anser att conveniencetrenden är relevant för functional foods 
marknaden så delar majoritets åsikt att trenden är en viktig faktor som driver efterfrågan. 

 

Figur 5.1 illustration av conveniencetrenden 

Vilka resultat och samband kunde vi då finna i vår marknadsundersökning som stärker eller 
motsade den allmänt accepterade conveniencetrenden. Exempelvis noterade vi att frågan om 
butikens tillänglighet visade sig vara långt viktigare för konsumenten än betydelsen av 
varumärke eller butikslojalitet. Man kan tolka detta som att konsumenterna varken har tid 
eller lust att jaga produkterna utan ställer krav på att de ska vara tillängliga. Ett sådant krav 
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kan få implikationer för functional foods producenter vars distributionsstrategi är baserad på 
Internet och specialbutiker. Ytterligare en faktor som stärker vår tro att conveniencetrendens 
relevans är att våra χ2 tester visar att även prismedvetna konsumenter ställer krav på 
produktens nyttiga innehåll. Det betyder att konsumenterna trots deras önskan om billigare 
priser inte vill göra avkall på produkternas näringsinnehåll. Dvs. det finns drag i vår 
undersökning som stärker vår uppfattning att det finns en generell trend mot mer 
convinience/bekvämlighet hos de svenska konsumenterna genom att det ska vara tillängligt, 
billigt och nyttigt. 

Problemet är, att även om vi fick fram en hel del svar som visar att det finns en generell 
conveniencetrenden noterade vi ett antal svar som ifrågasätter trendens betydelse för 
functional foodsmarknaden. Exempelvis visade våra χ2 tester att konsumenter som har ont om 
tid och äter för att bli mätt snabbt är ointresserade av produktens näringsinnehåll. Vidare 
visade χ2 testerna att personer som var beredda att betala mer för mat med specifika egenskar 
inte var mer angelägna om produktens design än någon annan grupp. Även vår övriga 
statistiska analys visade en neutral inställning till förpackningens storlek. Dessa resultat skulle 
innebära att den minoritet som anser att conveniencetrenden inte går att applicera på 
functional foods marknaden skulle få rätt i sak.  

En överväldigande majoritet av våra intervjupersoner menar att conveniencetrenden är direkt 
applicerbar på functional foodsmarknaden men att våra egna statistiska resultat motsäger de 
hypotesen. Vi ställs därför i vår analys inför ett dilemma eftersom vi delar våra företags 
åsikter om trendens relevans men vi finner inget stöd i vår undersökning att trenden skulle 
vara generell bland de svenska konsumenterna. Vår tolkning av conveniencetrenden blir 
därför att vi inte finner att gemene man väljer functional foods av ren bekvämlighet men att 
det finns en grupp konsumenter som svarar positivt på trendens olika stimuli. Det betyder att 
conveniencetrenden p.g.a. sin generella tillämpning inte går att jämställas med den tidigare 
beskriva hälsotrenden och demografitrenden som har en tydligare påverkan på functional 
foods marknaden. Det betyder inte att conveniencetrenden är oväsentlig som förklaringsgrund 
men att i de fall där konsumenter efterfrågar dessa attribut är de sekundära till exempelvis 
hälsoeffekterna och upplevelserna. Exempel på produkter som vi anser kombinerar 
hälsotrenden och conveniencetrenden på ett kreativt sätt är Biogaias life top straw vars sugrör 
är enkla at använda och har tydliga specifika hälsoeffekter. Vi kommer i vår segmenterings 
modell beskriva vilka konsumenter som vi tror är positivt inställda till attributen enkelt & 
nyttig i det namngiva segmentet Convenience Kim. 

UPPLEVELSETRENDEN 

Konsumerar vi produkten vi köper eller är det upplevelsen av produkten vi efterfrågar? Den 
smått filosofiska frågan kanske för tankarna till Platons idévärld men är i högsta grad relevant 
för functional foods marknaden. På Skånemejerier menar man nämligen att konsumenterna 
konsumerar mer upplevelser och mindre produkter och tankar om betydelsen av den positiva 
upplevelsen är ett återkommande inslag som våra fallföretag diskuterar. Vad man syftar på är 
de svenska konsumenternas ökade krav på att produkten man köper genererar något mer än 
bara exempelvis en gynnsam kombination av lactobaketerier. Man vill nu i högre grad 
uppleva produkten vilket ställer nya krav på livsmedelsproducenter generellt och functional 
foods producenter i synnerhet. Vi har fått många olika exempel på vad som menas med en 
positiv upplevelse bl.a. god smak, bot mot dåligt samvetet, en känsla av att man aktivt arbetar 
med sin hälsa, image eller en önskan om att vara ung längre. Detta är bara några exempel av 
de upplevelseorienterade attributen som producenterna vill kommunicera med sina produkter. 

Tankar om upplevelse och livsstilspositionering inom marknadsföringen är långt ifrån nya 
och multinationella företag har i åratal använt sig av dessa teorier i sin marknadsföring. Vad 
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som är nytt är att konsumentens krav på ökade upplevelser inte längre är begränsat till 
njutningsprodukter utan börjar göra sig gällande på mer traditionella områden som t.ex 
mejeriprodukter. De flesta konsumenter är vana vid upplevelseorienterad positionering av 
drycker, bilar och kläder men är man beredd på att t.ex. yoghurt och smör säljs på med samma 
metoder som sportskor och guldklockor? Vi tror att så är fallet och att functional foods 
producenterna har goda möjligheter att utnyttja konsumenternas efterfråga på mer 
upplevelseorienterade produkter om man lyckas identifiera vilka upplevelser olika segment 
söker. De tidigare nämna Beatlespensionärerna söker andra upplevelser än kvinnan som är 
mitt uppe i sin karriär och kan inte förväntas reagera på samma marknadskommunikation. 
Beatlespensionärerna kanske efterfrågar upplevelsen av att han/hon genom att konsumera 
functional foods kan vara ung längre och må bättre när kvinnan i karriären kanske söker en 
produkt som symboliserar hennes aktiva livsstil. För att nå dessa olika grupper krävs en 
differentiering av produktlinjen och marknadsföringen eftersom de olika segmenten söker 
olika upplevelser. 

Vi tror att det finns en risk att producenterna för functional foods underskattar betydelsen av 
dessa upplevelser och att man riskerar på sikt att falla ner i en klassik marknadsföringsfälla 
som Theodore Levitt redan på 1960-talet varande för, att felaktigt definiera sin egen bransch. 
Levitt beskriver de företagsekonomiska riskerna med att definiera sin egen bransch för snävt 
och vilka konsekvenser det får för en branschs utveckling. Exempelvis förlorade 
järnvägsföretagen mark till flyg och bussbolag eftersom de inte förstod att de egentligen var i 
transportbranschen och inte järnvägsbranschen. På samma sätt underskattade filmindustrin 
inledningsvis televisionen eftersom de ansåg sig vara i filmindustrin när de i själva verkat var 
en del av den större nöjesindustrin.106 På samma sätt tycker vi oss notera att functional foods 
producenterna idag (finns dock undantag) definierar sin bransch som strikt ”functional foods 
branschen” vilket tydligt speglar flera företags marknadsföring. Vi anser att man egentligen 
borde uppfatta sig som hälsoleverantörer där begreppet hälsa inkluderar både fysisk och 
psykisk hälsa. Med fysisk hälsa menar vi de fysiologiska effekterna av functional foods och 
med psykisk hälsa avser vi upplevelser, drömmar, image etc. Vi anser att genom att överdriva 
fokusen på den fysiska hälsan och definiera sin industri för smalt riskerar man att de olika 
konsumtionstrenderna som vi beskriver kapitaliseras utanför deras egen industri. Det innebär 
att även om det t.ex. kommer en generation av 40-talister som efterfrågar de hälsoupplevelser 
kommer efterfrågan att kanaliseras utanför industrin om man inte inser att gruppen söker mer 
än bara mat med specifika hälsoeffekter. Den svenska functional foods producenterna riskerar 
att deras framtida prognoser om konsumtionstrender slår in men det blir ingen ökad efterfråga 
på functional foods. Lite förenklat skulle man kunna säga att vi inte är säkra på om 
producenterna av functional foods har klarat ut om de är livsmedelsproducenter eller 
upplevelseproducenter.  

Ytterligare en anledning till att man borde fokusera mer på de upplevelseorienterade 
attributen än de rent fysiologiska aspekterna är den framtida mängden functional foods på 
marknaden. I en begränsad nischmarknad kanske det är möjligt att jämföra de olika 
produkternas fysiologiska effekter, men i en marknad med ett stort antal olika functional 
foods produkter kommer det att ställa stora krav på konsumentens om hon ska avgöra vilken 
functional foods dryck, yoghurt, bröd som är bäst. Vår undersökning visar att nära 40 % 
svarande att de köper välkända märken och livsmedelsprodukter. Det betyder att den framtida 
functional foods konsumenten kanske är mer intresserade av vilket märke produkten har och 
vilken image den sänder ut än vilken probiotika som är inkluderad i förpackningen. På en 
marknad som består av en mängd produkter tror vi konsumenterna kommer att sluta bry sig 
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om att jämföra fysiologiska effekter och varumärket spela en större roll. Vi anser att en del 
företag borde flytta resurser från sin FoU budget till sin marknadsföringsbudget. 

Slutligen vill vi påpeka att vi inte menar att man ska sluta fokusera på de praktiska 
fysiologiska effekterna som produkterna har, men genom att bredda synen och inse att man är 
del av en större bransch ser man lättare de möjligheter som functional foods erbjuder.  

SOCIALA TRENDEN 

Är det möjligt att det finns sociala drivkrafter som påverkar efterfrågan på functional foods? 
Våra fallföretag menar själva att våra ändrade sociala beteendemönster är en av drivkrafterna 
bakom marknadsutvecklingen som påverkar deras strategier vad gäller functional foods. Man 
syftar på att matens sociala funktioner har ökat i betydelse eftersom konsumenter idag inte 
bara äter för att bli mätta. Matens ökade sociala betydelse kan spåras i intresset för 
matlagningsprogram, efterfrågan på exotiska kokböcker samt den bevisliga ökningen av kaffe 
lattes på de svenska caféerna. Vi bryr oss m.a.o. inte bara om vad vi äter men även hur det är 
tillagat och i vilket sammanhang det konsumeras. Det betyder att kontexten i vilken maten 
konsumeras har blivit en ny faktor att ta hänsyn till vid lansering av nya livsmedel vilket 
innefattar functional foods. Lotta Törner beskriver även hur de nya sociala 
konsumtionstrenderna påverkas av globaliseringen genom att använda sig av termen the 
global Village. Man intresserar sig mer för mat från olika kulturer och idag ser man det som 
naturligt att gå på café och dricka en espresso, äta sushi en lördagskväll eller inkludera 
croassiont eller ciabattas på eftermiddagsfikat. Samlingsnamnet för alla dessa olika diverse 
trender går under namnet den sociala trenden. Svaren från våra företagsintervjuer om intresset 
för matlagning kan även spåras i vår enkätundersökning där hela 44 % menar att de är 
noggranna med hur de komponerar sin måltid och 57 % lagar sin mat själva. Vi tolkar det 
samlade resultaten från vår enkät och våra intervjuer som att det finns ett utbrett intresse för 
matlagning bland de svenska konsumenterna och en öppenhet mot nya matkulturer. 
Sammantaget betyder det att företagens hypotes om att det finns ett antal sociala trender som 
påverkat konsumenternas konsumtions beteende enligt vår uppfattning är korrekt.  

Men hur kommer dessa ändrade sociala beteendemönster att påverka marknaden för 
functional foods? Vi tror att functional foods passar bra in i ett sammanhang där konsumenten 
blir mer medveten om att hennes livsmedelskonsumtion sänder ut sociala signaler. Genom att 
fler konsumenter enligt Mari-Louise Hansson upplever att man är det man äter kommer 
konsumenterna i högre grad intressera sig för produkter som signalerar en positiv social 
image. Eftersom functional foods enligt oss är kopplat med en positiv social image anser vi att 
produkterna har möjligheter att utnyttja den tilltagande sociala trenden. Grunden för vår 
uppfattning av functional foods positiva sociala återkoppling bottnar i vår enkätundersökning 
som visar att konsumenterna i grunden uppfattar functional foods som något tilltalande. Även 
om konsumenternas tolkning av begreppet inte nödvändigtvis överensstämmer med 
branschens egen definition och en stor grupp tror att produkterna är ekologiska visar våra svar 
att konsumenterna idag upplever functional foods som något nytt, positivt och hälsosamt. (för 
mer detaljerade svar se fråga 2 bilaga 2) Även vår Pertex-analys visar att en stor del 
konsumenter associerar functional foods med ”personlig hälsa och välfärd” vilket tillsamman 
med vår övriga statistik ger functional foods en social dimension som överensstämmer med 
de sociala trenderna. Eftersom vi känner att begreppet functional foods väl överensstämmer 
med grunderna för den sociala trenden menar vi att det öppnar för nya ännu oprövade 
positionerings möjligheter för produkterna. Det skulle således finnas utrymme att positionera 
produkterna ur ett socialt perspektiv och inte enbart som rena hälsoprodukter. Kanske genom 
att visa på en kvinna som köper produkterna av omtanke för familjen, functional foods i en 
café miljö eller på en arbetsplats. Även om hälsoeffekterna blir framträdande lägger man 
fokusen på de sociala aspekterna som grupptillhörighet eller med omsorg för sig själv eller 
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andra. Utmaningen för svenska producenter blir att undersöka vilka grupper som främst är 
påverkade av den sociala trenden och utveckla differentierade produkterbjudanden.  

När man diskuterar ändrade konsumtionsbeteenden med sociala förtecken blir frågan om 
olika subkulturer relevant eftersom det finns en mängd olika sociala strömningar inom musik, 
idrott och mode. KA Nordström beskriver i boken ”funky business” hur konsumenterna på ett 
tydligare sätt identifierar sig med sina respektive stammar/livsstilsfränder än med sin 
åldersgrupp eller könstillhörighet.107 Det är m.a.o. i första hand personens livsstil som är 
intressant och inte de klassiska segmenteringsvariablerna. En manlig 35-årings 
konsumtionsmönster kanske mer överensstämmer med en 20-åring vad gäller musik, mat och 
mode än med sina jämnåriga. Även om det idag givetvis finns ett åldersrelaterat 
konsumtionsbeteende kanske det faktum att individen är vegan eller hip-hopare är en 
viktigare variabel än själva åldern. På samma sätt kan det vara intressant att undersöka vilka 
livsstilar som är intresserade av functional foods som komplement till fokusen på ålder, kön, 
utbildning och inkomst. Vi tror att livstilsmarknadsföringen genom att beskriva hur man kan 
segmentera och positionera mot olika livsstilar kan ge ett bidrag till forskare och producenter 
av functional foods.  

Efter en genomgång av våra företagsintervjuer anser vi att den svenska branschen inte tar 
tillräckligt stor hänsyn till de olika livsstilsgrupper som existerar utan man är mycket 
centrerad till inkomst, kön, ålder och utbildning. Detta bottnar kanske främst i att man ser 
kundbasen som relativt homogen och att den främsta kunden är en högutbildad 
familjebildande kvinna i åldern 35-60 år. Företagens resonemang resulterar i en tydlig 
paradox eftersom att branschen idag uppfattar kunden som mycket homogen fokuserar man 
endast på det homogena segmentet d.v.s. högutbildade män & kvinnor. Men just p.g.a. att 
samtliga producenter fokuserar på ett enskilt segment ökar inte marknadspenetrationen till 
andra grupper vilket på lång sikt leder till att marknaden för functional foods begränsas. Flera 
företag nämner att de avser att först bearbeta de (n) befintliga kundgruppen för att sedan när 
andra grupper intresserar sig för functional foods även angripa dessa. Vi anser att företagens 
strategi som i marknadsföringsämnet kallas för att man skalar av marknaden kan vara sund i 
ett företagsperspektiv men kan ifrågasättas i ett branschperspektiv. För ett enskilt mindre 
företag med begränsade resurser är det svårt att skapa nya avsättningsmarknader men de 
större företagen har möjlighet att ta större risker. Om inget företag i branschen försöker hitta 
nya kundgrupper och alla sitter och väntar på att nya segment ska uppenbara sig kan man 
ifrågasätta om functional foods har en framtid utanför sin nuvarande nischkundgrupp. 

SAMMANFATTNING 

Det finns således fem primära trender som är centrala för functional foods marknaden och 
som kommer att driva utvecklingen under de kommande åren. Anledningen till att vi valde att 
undersöka vilka trender som driver marknaden för functional foods var för att få en bild över 
vilka konsumtionsbeteenden som påverkar kunden. Genom att analysera de olika 
konsumtionstrenderna blir det även enklare att dra slutsatser om det finns en övertro på deras 
betydelse och därigenom marknaden för functional foods. Förmodligen så finns det fler 
konsumtionstrender än de vi har beskrivit som driver utvecklingen men vi har valt att beskriva 
de som våra företag har valt att framhäva som extra viktiga för functional foods produkterna. 
De olika trenderna ska ses som ett nätverk av beteenden som i samspel driver utvecklingen 
och attraherar olika konsumentgrupper. Vi har försökt illustrera hur viktigt det är för de olika 
fallföretagen att vara medveten om de olika konsumtionstrenderna när man designar sin 
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functional foods strategi. Vi har i analyskapitlet försökt fokusera på konsekvenserna av de 
olika trenderna när vi i empirin redovisade dem. 

Vi har beskrivit hur det finns en hälsotrend där konsumenterna efterfrågar nyttigare produkter, 
en bekvämlighetstrend, demografisk trend, upplevelsetrend och slutligen en social trend. 
Gemensamt är att de alla driver marknaden för functional foods men de behöver inte 
nödvändigtvis verka åtskiljda. En del företag som t.ex. Arla och Valio har enligt vår 
uppfattning valt att kombinera hälsotrenden och upplevelsetrenden där mycket av fokusen 
ligger på upplevelsen. Biogaia använder sig av en tydligare kombination av 
bekvämlighetstrenden och hälsotrenden genom att fokusera på produkternas funktionalitet. 
Ceba Foods väljer att utnyttja både den sociala trenden och bekvämlighetstrenden genom att 
produkterna inte bara är enkla att tillaga men positioneras även som lactosfria till allergiker. 
Andra företag väljer att profilera sig starkare genom att enbart utnyttja en enstaka trend där 
BioDoc tydligast fokuserar på hälsotrenden. Det betyder att genom en kombination av olika 
trender kan man skapa differentierade produkterbjudanden. Vi väntar fortfarande på att något 
företag tydligare ska utnyttja 40-talist trenden med riktade erbjudanden till 
Beatlespensionärerna. 

Men vad krävs då för att producenterna ska kunna utnyttja dessa trender och skapa en 
massmarknad för functional foods? Vi tror att genom att förstå vilka trender som driver 
marknaden och påverkar konsumenternas beteende skapar man en grundförutsättning för att 
differentiera produkterbjudandet och därigenom nå nya grupper. Utifrån vår trendanalys och 
egenproducerade statistiska material tror vi att det finns goda möjligheter att identifiera nya 
intressanta kundgrupper som kan bli intresserade av functional foods. Vår undersökning visar 
att konsumenterna både har en positiv inställning till att prova nya produkter och är angelägna 
om att produkterna har ett positivt näringsinnehåll vilket torde vara en positiv miljö för 
lansering av functional foods. Däremot är man inte ännu helt överbevisad om att produkterna 
behöver ha specifika hälsopåståenden. På frågan om hur viktigt man anser specifika 
egenskaper vara när man gör sina matinköp svarade 53 % at de har en neutral inställning till 
egenskapernas betydelse. Även frågan om man var beredd att betala extra för dessa specifika 
egenskaper visar att även om konsumenten inte avfärdar tanken så är hon inte överbevisad. 
Utmaningen för producenterna blir att övertyga den stora grupp som i nuläget anser att 
functional foods är något positivt men inte har bestämt sig för om man ska inkludera 
functional foods i sin livsföring. Lösningen på problemet ligger i riktad marknadsföring till 
olika segment och försöka undvika att använda samma budskap till en mängd olika grupper. 
Den grupp som redan är överbevisad och är beredd att idag betala extra för functional foods 
visar våra χ2 tester är samma grupp som medvetet söker fettsnåla alternativ och har en positiv 
inställning till ekologisk mat samt kosttillskott. Vi tror att den här gruppen är det kvinnliga 
segment som våra företag så tydligt riktar sin nuvarande marknadskommunikation till. Men 
vår trendanalys och statistiska material visar att det potentiellt finns fler grupper som 
intresserar sig för functional foods än enbart hälsomedvetna kvinnor i olika åldrar. 

Ansvaret att ta de risker som potentiellt skulle öppna upp marknaden ligger på de företag som 
anser sig vara marknadsledare. Det företag som vågar investera i nya kundgrupper tror vi 
kommer att få en tydlig first mover advantage gentemot sina konkurrenter och lägga beslag på 
namnet functional foods. Vi vill erinra om att IBM på 1980-talet inte marknadsförde sin IBM 
PS-2 utan helt enkelt PC:n. Konsumenterna hade redan associerat IBM med PC:n i den 
graden att man inte behövde marknadsföra sin produkt utan kunde sälja iden om PC:n istället. 
Precis på samma sätt kommer det företag som först blir förknippat med functional foods att 
dominera marknaden. Målet för en marknadsledare är att precis som ”mmmmm” är förknippat 
med Marabou ”Just do it” med Nike och ”oväntat besök” med Gevalia ska functional foods 
vara förknippat med företag XYZ. Vilket företag detta blir ligger långt utanför vårt syfte att 
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dra slutsatser om men nyckeln dit är mer marknadsföring och mindre FoU. Vi tror att de 
trender som vi har beskrivit kan fungera som grundpelare vad gäller drivkrafterna för 
marknaden. 

Som vi tidigare har nämnt tror vi att flera företag är betjänta av att ställa sig frågan om ”What 
business are we in”? för att tydliggöra sin strategi med produktlinjen. Vi tror inte en majoritet 
av företagen har bestämt sig för om functional foods egentligen bara är extra förädlade 
matprodukter eller något mer upplevelseorienterat som tillfredställer andra behov än de rent 
praktiska. Om inte företagen lyckas definiera sin egen marknad och produkterna tydligare tror 
vi inte att konsumenterna kommer att inse varför man egentligen behöver functional foods. 
Ligger marginalnyttan med att betala 50 % extra för yoghurten i de fysiologiska 
hälsoeffekterna eller i upplevelsen att man konsumerar något imageskapande och proaktivt? 
Som vi har beskrivit tidigare tror vi att olika konsumenter av functional foods har olika 
anledningar till sin konsumtion vilket borde återspeglas i marknadsföringen av produkterna. 
De olika trenderna som vi har beskrivit driver utvecklingen kommer därför inte automatiskt 
att leda till en ökad efterfråga på functional foods om man inte investerar i marknadsföring.  

Inför kapitlet om segmentering vill vi bara kort återge trenderna tillsammans med några 
nyckelord som kännetecknar varje trend. För en mer utförlig beskrivning refererar vi till de 
områden i empirin och analysen där de beskrivs i sin helhet. Vi kommer nu att övergå från att 
beskriva drivkrafterna till att diskutera vilken uppdelning av kunderna dessa trender resulterar 
i för att avsluta med en beskrivning av positioneringsstrategier till respektive kundgrupp.  

Hälsotrenden 

må bra , äta nyttigt, motionera i sin egen takt, synen på hälsa styrs av åldern, lite fett 

Demografitrenden 

40-talister, Beatlespensionärerna, unga längre, köpstarka, hope marketing, stort segment 

Conveniencetrenden 

ökad stress, mer idisslande, bekvämlighet, små förpackningar, tillänglighet 

Upplevelsetrenden 

mer upplevelser, mindre produkter, smak, njutning, emotionella värden 

Sociala trenden 

TV-kock, vi är vad vi äter, subkulturer, Global Village, Café, image, egen välfärd 
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5.2 Segmentering 

INLEDNING 

Vi kommer nedan att beskriva vilka olika kundkluster/segment som vi har funnit på den 
svenska functional foods marknaden. De olika grupperna är baserade dels på vår 
marknadsundersökning men även på våra empiriska företagsintervjuer. Resonemanget 
sammanfattas i den nedan beskriva modellen som är en översikt på de olika segment och 
kluster som vi har funnit. Modellen kan underlätta förståelsen av marknaden och kommer att 
ligga som grund för våra slutsatser där vi beskriver vilka strategiska implikationer vi anser 
att våra fynd leder till. 

INLEDANDE FÖRKLARING AV MODELLEN 

Även om vi har en induktiv ansats är vi mycket kraftigt präglade av Granzins tolkning av 
Penders HPM modell.108 Författarna visade hur man kan segmentera en marknad för 
hälsoprodukter baserat på deras livsstilar och beteenden istället för att bara fokusera på ålder 
och inkomst. Författarna skapade sedan olika hälsosegment som låg till grund för en 
positioneringsdiskussion. Med utgångspunkt från Granzins tolkning av Penders HPM modell 
har vi försökt beskriva och analysera den svenska marknaden för functional foods. Även om 
det finns mycket stora skillnader mellan vår modell för den svenska functional foods 
marknaden och Granzins beskrivning av amerikanska hälsosegment vill vi å det kraftigaste 
understryka att tankarna om att dela in hälsomarknaden i olika livsstils segment inte är vår 
egen. Däremot kommer innehållet i modellen uteslutande från vår egna empiriska 
undersökning men våra teoretiska förkunskaper har underlättat struktureringen av vårt 
material d.v.s. konstrueringen av nedan beskrivna modell. Med Penders HPM som grund 
använde vi även en del frågor i vårt frågeformulär som Granzin använde sig av där hon 
disignade sina segment över den amerikanska hälsosegmentet. Vi har m.a.o. med Penders 
HPM som grund anpassat modellen för att användas vid analys av den svenska marknaden för 
functional foods. 

Vi har med hjälp av våra företagsintervjuer och statistiska undersökning lyckats formulera ett 
antal olika grupper eller segment av kunder som alla är intresserade av functional foods av 
olika anledningar. Anledningen till att vi önskade segmentera functional foods marknaden och 
skapa olika segment är p.g.a. de potentiella möjligheterna med differentierade 
produkterbjudanden. Diskussionen om positioneringsstrategier underlättas även om man har 
tydliga namngivna och avgränsade grupper som man kan diskutera. Men samtidigt blir det en 
viktig avvägning hur många segment man ska inkludera eftersom en modell med 15 segment 
förlorar sin överskådlighet och levererar inget kunskapsbidrag. Vi har därför valt att 
presentera två huvudsegment med vardera tre stycken undersegmentet. Resultatet som vi har 
samlat in sammanfattas i figur 5.2 och förklaras nedan. Det är viktigt att påpeka att de olika 
segmenten kommer dels från våra företagsintervjuer och vår marknadsundersökning. 
Segmenten är tänkta att fungera som metaforer vilket är anledningen till att vi har förenklat 
namngivningen på de olika grupperna. 

                                                 
108 Granzin, Olsen, Painter, Marketing to consumer segments using health-promoting lifestyles, Journal of 
Retailing and Consumer Services (1998) vol.5 No:3 sid 131-141 
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Figur 5.2 Sammanfattande bild över segmentinledning och dess implikationer för 
positionering 

KUNDKLUSTER 

Efter våra empiriska studier kunde vi konstatera att det finns två huvudkluster av kundgrupper 
som båda är intresserade av functional foods, men av olika anledningar. Det 
livsstilsorienterade klustret var främst intresserade av de emotionella aspekterna av functional 
foods som t.ex. evig ungdom, personlig image. Det produktorienterade klustret är mer 
intresserat av de praktiska och fysiologiska konsekvenserna av att konsumera functional foods 
som t.ex. att en jämn blodsockerkurva underlättar hårdare arbete och att lite fett minskar risker 
för åldersdiabetes och hjärtproblem. Vi kommer nedan att beskriva de olika kundklustren för 
att sedan diskutera möjliga positionerings strategier. 

LIVSSTILSORIENTERAT KUNDKLUSTER  

Det livsstilsorienterade klustret är som vi ovan beskrivit mer intresserat av de känlsobetonade 
aspekterna av functional foods och mindre intresserat av glykemiskaindex, jämnare 
blodsockersockerkurva och övriga fysiologiska effekter. Dessa kunder är intresserade av 
functional foods främst p.g.a. att produkternas kan leda till bättre utseende, image, längre 
ungdom eller att functional food enkelt kan konsumeras som mellanmål. Det 
livsstilsorienterade kundklustret är ganska ointresserade av olika probiotika eller vilka 
fysiologiska effekter produkten har och vill egentligen bara veta vilka positiva effekter man 
kan förvänta sig om man konsumerar produkten. Flera företag använder sig av hope 
marketing som positioneringsstrategi för att nå detta kundkluster. Exempelvis är gruppen 
intresserad av produkter som sänker kolesterolen men man har inget intresse av varför 
produkten sänker kolesterolen. Bilden nedan illustrerar det livsstilsorienterade kundklustrets 
tänkande där man är mer intresserade av det uppleva resultaten av konsumtionen än det 
fysiologiska grundproblemet och verksamma substanserna. 
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Figur 5.3 Illustration över det livstilsorienterde kundklustrets prioriteringar 

Exemplet med becel.pro.activ och Primaliv var menat som en generell beskrivning över 
kundklustrets tänkande och liknande illustrationer kan göras med övriga functional foods 
produkter från våra olika företag. Generellt för gruppen är således att man fokuserar på de 
mer externa effekterna av functional foods konsumtionen och man är starkt påverkad av den 
tidigare beskrivna upplevelsetrenden. Gruppen ställer höga krav på en positiv upplevelse och 
skulle aldrig köpa en produkt som sänder ut fel signaler eller inte smakar gott oavsett 
produktens bevisade hälsoeffekter. Man är påverkad av uppfattningen att ”man är vad man 
äter” och attraheras av vad Ulf Thyrén kallas produkternas emotionella värden som 
tillfredställer kundens mer abstrakta behov. Urban Fasths kommentar att konsumenterna idag 
konsumerar mer upplevelser och mindre produkter stämmer väl överens med det 
livsstilsorienterade klustret vilket betyder att man efterfrågar upplevelsen av produkten och 
inte nödvändigtvis en specifik lactobakterie. Det livsstilsorienterade kundklustret är dessutom 
påverkade av convinience trendens olika kärnpunkter med enkla och funktionella 
förpackningar. Även om gruppen som ovan beskrivit är mycket intresserade av de 
hälsofördelar som functional foods uppvisar får konsumtionen således inte hindras av 
förpackning, tillänglighet eller överdriven prissättning. Det livsstils orienterade kundklustret 
är även klart påverkade av de sociala trenderna som vi har beskrivit i empirin och analysen. 
Man upplever en social press av omgivningen att ha en god hälsa vilket betyder att de finns 
sociala anledningar till konsumtionen av functional foods.  

Sammanfattningsvis betyder detta att den livsstilsorienterade kundklustret främst är 
påverkade av de ”yttre” resultat som functional foods utlovar och man är starkt influerad av 
upplevelsetrenden och den sociala trenden. Man känner att man är det man äter och är 
medveten om de sociala signaler som ens konsumtion sänder ut både vad gäller varumärket 
och förpackningens design. Man är mindre intresserade av varför functional foods är nyttigt 
och mer intresserad av hur functional foods passar in i deras egen livsstil. 

PRODUKTORIENTERAT KUNDKLUSTER 

Det produktorienterade kundklustret är till skillnad från den livsstilsorienterade gruppen 
intresserad av varför functional foods är nyttigt och man är medveten om problemen med 
höga insulinnivåer. Gruppen tycker att det är intressant med näringslära och studerar utöver 
den angivna procentsatsen även andelen omättat och fleromättat fett. Man ser inte functional 
foods som något som får en att varken bli yngre eller smalare utan man är angelägen om 

Mättat fett höjer 
kolesterolvärdet, vilket ökar 
risken för hjärt-kärlsjukdom. 
Omättat fett fungerar tvärt om 
och sänker kolesterolvärdet. 

 

Becel sänker 
kolesterolen 

Jag blir smalare, lever 
nyttigare, mår bättre, 
kanske är yngre längre 

höga insulinnivåer i blodet
ger olika vällevnads sjuk-
domar, till exempel
vuxendiabetes, högt blodtryck
höjda blodfetter och övervikt.  

 

Primaliv utjämnar 
blodsockernivån 

Jag kan hålla humöret, 
koncentrations och 

prestationsförmågan 
uppe. 
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kroppens fysiologiska välbefinnande. Givetvis är inte gruppen totalt ointresserad av de yttre 
resultaten ett fysiologiskt välbefinnande kan leda till men det primära är tanken om det 
proaktiva hälsobeteendet. Som vi beskrev tidigare upplevde vi att en del av våra fallföretag 
var tydliga med sin kommunikation till den här gruppen genom att fokusera på produkternas 
fysiologiska effekter. Exempelvis illustrerar Biogaia genom datoranimeringar hur deras 
reuteri leder till att balansen återställs i magen och ökar immunförsvaret. Skånemejerier ger 
på sin hemsida konsumenten en omfattande föreläsning om blodsocker, glykekemiskt index, 
betaglukaner och kolesterol där man framhäver produkten fysiologiska egenskaper.  

Våra χ2 tester kan inte ge svar på frågan vem som ingår i gruppens sammansättning vad gäller 
ålder, kön, utbildning eller storleken på segmentet. Men baserat på våra företagsintervjuer och 
statsiska tester kan vi dra slutsatsen att det existerar ett sådant segment och vad som 
kännetecknar gruppen. Det är vår tro att det produktorienterade kundklustret är den grupp som 
våra fallföretag så aktivt arbetar mot d.v.s. högutbildade män och kvinnor som har en god 
kunskap om näringslärans betydelse för fysiskt välbefinnande. Våra χ2 tester fastställde att det 
finns ett samband mellan graden av utbildning och i vilken utsträckning man kände till 
begreppet functional foods vilket kan vara rimligt eftersom de flesta producenterna riktar sig 
till den här gruppen. Det skulle indikera att företagens marknadskommunikation har nått ut till 
den berörda gruppen. 

SAMMANFATTNING 

Vi har här visat att det finns två grundkluster av kunder som av olika anledningar är 
intresserade av marknaden för functional foods. Både det produktorienterade och 
livsstilsorienterade segmenten är påverkade av de trender som vi tidigare har beskrivit men 
graden varierar. Den livsstilsorienterade gruppen är exempelvis mer påverkade av 
upplevelsetrenden och den sociala trenden än de produktorienterade kunderna som efterfrågar 
säkra, certifierade och näringsriktiga produkter. Det betyder även att företag som producerar 
functional foods måste bestämma sig för vilken huvudgrupp deras functional foods riktar sig 
till. Vi har tidigare beskrivit hur vi anser några företag med sina produkter försöker nå 
samtliga grupper med samma produkt eller varumärke vilket är en strategi som vi reserverar 
oss mot. Vi tror att de företag som tydligt inriktar sig på en konsumentgrupp och designar 
produkten utifrån de trender som respektive grupp påverkas av har en strategisk 
konkurrensfördel på functional foods marknaden. Vi tror således inte på en ”one-size-fits-all” 
strategi där en produkt kan lanseras till en mängd olika kunder. 

Men med vilka metoder ska man då använda för att kommunicera med de svenska 
konsumenterna? I vår undersökning ställde vi olika frågor om hur de påverkas av olika medier 
och kommunikationsmetoder och den främsta faktorn som påverkar konsumenterna var 
vänner och bekanta. Över 70 % menar att de är mycket påverkade av deras vänners åsikter 
vilket understryker hur viktigt konsumentens sociala kontext är vid lansering av produkterna. 
Det visar även vilka potentiella möjligheter en eventuell ambassadörsstrategi har om 
företagen lyckas knyta större organisationer till sig som presenterar produkterna för sina 
medlemmar som i sin tur sprider kunskapen vidare. Organisationerna behöver inte vara mat 
eller hälsoklubbar utan det kan vara allt från PRO till scouterna, riksidrottsförbundet eller 
snowboardföreningar eftersom det centrala är att sprida budskapet via word-of-mouth. 

Inte oväntat är televisionen ett medium som många anser sig mycket påverkade av men 
intressant nog så ligger dagspressen inte långt efter. Med tanke på de stora skillnaderna i pris 
på reklam i tv och dagspress samtidigt som våra svar inte visar någon enorm skillnad mellan 
graden av påverkan ser pressmediet attraktivt ut. Även Internet mediet visar på höga siffror 
vad gäller graden av påverkan och konsumenterna värderar mediet högre än både radioreklam 
och reklam-på-stan. Svaren på hur konsumenterna värderar olika medier är direkt hämtat från 
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vår marknadsundersökning och är applicerbart på den samlande konsumentgruppen. Det hade 
dock varit intressant att bryta ner vårt statistiska material och studera hur våra olika segment 
reagerar på olika medier d.v.s. är det livsstilsorienterade segmentet mer påverkade av TV eller 
Press?  

P.g.a. tidsbrist har vi inte möjlighet att göra en sådan omfattande statistisk analys där vi med 
en betryggande statistik felmarginal kan fastställa hur olika grupper tycker. Däremot kan vi 
med vår kunskapsbas göra kvalificerade gissningar som vi grundar på vårt empiriska material 
hämtat från företag, forskare och marknadsundersökning. Vi kan med utgångspunkt från den 
samlande kunskapspoolen redogöra för de undersegment som vi tycker oss ha funnit i det 
produktorienterade och livsstilsorienterade kundklustret och reflektera över potentiella 
positioneringsstrategier. Det betyder att de grupper som vi beskriver i kommande kapitel inte 
är statistiskt fastställda utan endast är vår tolkning av olika konsumentgrupper utifrån vår 
samlande empiriska bas. Kärnan i vår uppsats ligger i att förstå vilka drivkrafter som påverkar 
marknaden för functional foods och hur konsumenterna ställer sig till produkterna. 
Indelningen i undergrupper ska tolkas som en extrapolering av det redovisade materialet. 

5.3 SEGMENTINDELNING 

Fram till nu har vi redovisat vilka trender som driver marknaden för functional foods och 
vilken indelning av kunderna som vi har funnit. Vi har beskrivit de produktorienterade och 
livstilsorienterade kundgrupperna som av olika anledningar är intresserade av functional 
foods. Men under våra empiriska studier som har bestått av litteraturgenomläsning, 
företagsbesök, utförande av marknadsundersökning samt diskussion med olika forskare och 
branschorganisationer har vi funnit att de två huvudgrupperna går att dela in i specifika 
undergrupper. Indelningen i undergrupper ska tolkas som en extrapolering av det redovisade 
materialet av trenderna vilket betyder att vi tillskillnad från resonemanget om drivkrafter och 
kundsegment inte med hjälp av statistik kan underbygga vårt resonemang. Följande 
underindelning är därför enbart baserad på vår subjektiva analys av vårt samlande empiriska 
material. 

LIVSTILSORIENTERADE KUNDSEGMENT 

Beatlespensionärerna (Primärtrend: Demografiska trenden Sekundär: Upplevelse 
trenden) 

Beatlespensionärerna består av den grupp 1940-talister som var tonåringar på 1960-talet och 
nu sakta närmar sig pensionsåldern. Problemet är att gruppen fortfarande känner sig unga och 
inte har några planer på att varken bli gamla eller gå i pension. Man har precis lärt sig 
använda mobiltelefoner, Internet och DVD och känner att man har börjat ett nytt liv efter det 
att barnen har flyttat hemifrån. Eftersom man använder sig av den nya tekniken och i princip 
lyssnar på samma musik som stora delar av ungdomsgrupperna upplever man att man har mer 
gemensamt med dagens ungdomar än med föräldragenerationen. Man är m.a.o. inte beredd att 
acceptera en traditionell pensionärsroll med Bingolotto och syjuntor utan vill vara unga 
längre. Men även om man känner sig ung börjar kroppen skicka andra signaler vilket gör att 
gruppen är mottaglig för hope marketing kampanjer om functional foods. Functional foods 
fungerar för gruppen som ett redskap att hålla sig frisk och därigenom ung längre. Man är 
ganska ointresserade av produkternas kemiska sammansättning utan man söker ett redskap 
som gör att man kan vara aktiv och ung längre. Vi tror att gruppen är redo att uppfylla det 
sista steget på Mashlows behovs pyramid (självuppfyllelse) och functional foods kan vara ett 
redskap för detta. Det är viktigt att inte använda sig av fear marketing och behandla gruppen 
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som gammal utan en positionerings strategi mot Beatlespensionärerna måste baseras på hopp, 
ungdom och optimism. En framkomlig väg kan vara att positionera produkterna med 1960-
tals nostalgi eller med jämnåriga generations medlemmar som symboliserar en aktiv livsstil.  

Convinience Kim (Primärtrend: Convinience trenden �Sekundär: Sociala trenden) 

Convinience Kim kan vara både man eller kvinna och representeras av de yngre vuxna som 
har valt att behålla det ungdomliga konsumtionsbeteendet i vuxen ålder. Man är stressad 
vilket leder till att man äter ofta i mindre portioner men samtidigt är man medveten om vilka 
sociala signaler ens konsumtions sänder ut. Man upplever att functional foods är en smidig 
och nyttig ersättning för den missade frukosten samtidigt som man är medveten om 
produkternas positiva image. Convinience Kim är i likhet med Beatlespensionärerna ganska 
ointresserade av varför produkten är nyttig utan man är främst intresserad av produktens 
utformning och design samt de signaler en god hälsa sänder ut. Convinience Kim är noga med 
att functional foods passar in i deras livsstil och produkter som sänder ut andra signaler blir 
ointressanta. Det betyder att functional foods som marknadsförs till ett äldre segment med 
magproblem inte passar för Convinience Kim. 

Anti-fett-Anna ( Primärtrend: Sociala trenden �Sekundär: Hälsotrenden) 

Anti-fett-Anna är precis som de övriga livstilsorienterade segmenten mer intresserad av 
effekterna av att konsumera functional foods än varför produkterna är nyttiga. Anti-fett-Anna 
är noga med sin diet och ser functional foods som ett bra komplement till sin i övrigt nyttiga 
livsstil. Syften med den nyttiga dieten och träning är inte främst p.g.a. hon önskar att blodet 
ska ta upp mer syre eller en genuin vilja att tillgodogöra sig hela kostcirkeln utan motiven är 
främst egenestetiska. Vi tror därför att Anti-fett-Anna är mycket mottaglig för positionering 
av functional foods om man fokuserar på produktens psykiska och upplevelseorienterade 
hälsoattribut. Vi tror däremot inte att Anti-fett-Anna är lika imageorienterad som Convinience 
Kim utan söker en produkt som kan komplettera en redan nyttig livsstil. 

PRODUKTORIENTERADE KUNDSEGMENT 

Akademikern (Primärtrend: Hälsotrenden sekundär: Sociala trenden) 

Akademikern är ett produktorienterat kundsegment vilket betyder att man både har kunskap 
och intresse av produkts innehåll. Man är medveten om vad som orsakar de olika folk och 
vällevnadssjukdomarna och har kunskap om hur de ska undvikas. Gruppen svarar inte lika 
tydligt på hope marketing utan vill tydligt veta vilket fysiologiskt problem produkten angriper 
och dessutom hur produkten behandlar problemet. Segmentet har såldes kunskap om 
näringslära och är öppen för en mer informativ positionering. Vi tror att gruppen är noga med 
certifiering av maten, vilket företag som levererar produkten och anser att reklamen ska vara 
förtroendeingivande. Men samtidigt tror vi att gruppen är milt påverkad av den sociala 
trenden och en del av anledningen till att man är intresserad av functional foods är att man vill 
prova nya produkter vars innehåll rent teoretiskt har positiva effekter på kroppen. 

Kusin vitamin (Primärtrend: Hälsotrenden) 

Kusin vitamin är ett extremt produktorienterat segment som inte bara har grundläggande 
kunskaper om näringslära utan konsumerar zink tabletter för att dessa frigör energi från 
kroppen samt är intresserad av MCT-fett från nordsjölax. Tillskillnad från akademikern som 
upplever functional foods som en konstruktiv produkt som fyller en funktion tycker kusin 
vitamin att produktgruppen är regelrätt spännande. Förmodligen läser Kusin-vitamin igenom 
de forskningsrapparter som publiceras om functional foods och har HP-info som bokmärke i 
Internetbrowsern. Troligen behöver inte Kusin vitamin någon övertalning att köpa 
produkterna utan hon/han är redan en trogen kund. Problemet är att vi inte tror att segmentet 
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på lång sikt är stort nog utan representeras av den nischgrupp som har varit målgruppen de 
senaste åren. 

Arbetsnarkomanen (Primärtrend: Hälsotrenden Sekundär: Conveniencetrenden) 

Arbetsnarkomanen är ett produktorienterat segment som egentligen bara har ett syfte med 
functional foods vilket är att orka arbeta mer. I likhet med convenience Kim är man även 
påverkad av convenience trenden men det är inte imagen man söker utan de små och enkla 
förpackningarna som snabbt kan konsumeras. Arbetsnarkomanen tror vi består av 
män/kvinnor i karriären som söker efter olika metoder för att kunna arbeta hårdare och vi tror 
att de är öppna för positionering som uppmuntrar till detta. Ett sätt att nå dessa kanske skulle 
kunna var ett kreativt samarbete mellan med en functional foods producent och en större 
management konsult firma eller investmentbank. Vi tror även att det finns personer som vill 
vara arbetsnarkomaner vilka kan vara intresserade av produkterna.  

 Primärtrend Sekundärtrend 

Beatelspensionärererna Demografiska trenden Upplevelse trenden 

Convinience Kim Convinience trenden Sociala trenden 

Anti-fett-Anna  Sociala trenden Hälsotrenden 

Akademikern Hälsotrenden Sociala trenden 

Kusin vitamin Hälsotrenden Ingen 

Arbets narkomanen Conveniencetrenden Hälsotrenden 

Tabell 5.1 Sammanfattning över kundsegmenten 

5.4 POSITIONERINGS STRATEGIER UTIFRÅN PERTEX 
RESULTATEN 

Vi kommer här att redovisa vilka positioneringsstrategier man kan använda sig av utifrån de 
resultat som vår Pertex-analys resulterade i.  

KLUSTER ETT: �FUNCTIONAL FOODS UR ETT HÄLSOINRIKTAT 
PERSPEKTIV� 

Vår Pertex-analys visar att den grupp konsumenter som tolkar begreppet functional foods ur 
ett hälsoperspektiv har en bredare syn på effekterna av konsumtionen än rent fysiologiska 
hälsoeffekterna. Man upplever att functional foods har en bred hälsoeffekt som inte bara 
inbegriper fysiologiska effekter som exempelvis jämnare blodsocker utan även en själslig 
dimension med personlig hälsa och välfärd. Vi tror att den här kundgruppen främst hamnar 
inom vårt livsstilsorienterade kundkluster som tydligare fokuserar på konsekvenskerna av 
konsumtionen än själva innehållet i produkterna. 

För att nå den här kundgruppen tror vi att det är viktigt att minska den tekniska informationen 
kring produkterna och betona functional foods produkternas sociala och 
upplevelseorienterade attribut. Genom att t.ex visa på att man genom att konsumera functional 
foods tar ansvar för sin egen konsumtion eller genom att köpa functional foods till barn och 
make tänker på sina livskamrater. Vi tror att konsumenterna i den här gruppen inte återfinns i 
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ungdomsgenerationen som ofta går på gym och är måna om sin image utan i en mognare 
kundgrupp som associera hälsa med att må bra leva sunt.  

KLUSTER TVÅ: �FUNCTIONAL FOODS UR ETT INNEHÅLLSINRIKTAT 
PERSPEKTIV� 

Det finns även en grupp konsumenter på 33 % som enligt Pertex-analysen associerar 
functional foods produkterna med deras innehåll. Då den tidigare gruppen var noggrann med 
vilka effekter man kan förvänta sig av att konsumera functional foods och produkternas 
sociala kontext har den här gruppen mer personliga skäl till sin konsumtion. Klustret upplever 
de har ett personligt syfte med sin konsumtion av functional foods vilket är att komma åt 
innehållet i produkterna som t.ex patenterade Lactobakterier och fetter. Syftet med 
konsumtionen är att få en bättre personlig hälsa vilket man tydligare associerar med fysiskt 
välbefinnande tillskillnad från den tidigare gruppens mer bredare hälsosyn. Dessa 
konsumenter faller inom vårt produktorienterade kundkluster vilka ser produkterna innehåll 
som viktigare än smak upplevelser och image. 

För att nå dessa de konsumenter som uppfattar functional foods ur ett innehållsperspektiv är 
det viktigt att vara tydlig med vilka verksamma substanser som ger de effektiva 
hälsoeffekterna. En rimlig strategi är att ge produkten namn efter den verksamma substansen 
liksom flera livsmedelsföretag har gjort med sina produkter. Genom att namnge sina 
produkter efter de verksamma substanserna bli det enklare för dessa innehållsorienterade 
kunderna att finna sina produkter. Om en konsument t.ex läst i dagspressen att substansen 
Omega 3 är bra för att sänka kolesterol eller Dofilus förbättrar magen blir den en positiv 
återkoppling om produktens namn är det samma. Vi tror inte produktorienterade kunder är 
lika mottagliga för upplevelseorienterad positionering som den första gruppen. 
Positioneringen måste vara teknisk trovärdig och här kan SNF spela en viktig roll genom 
certifiering. Vi tror att det finns kunder som är villiga att betala extra för en tydlig och 
accepterad certifiering. 

KLUSTER TRE: �ANPASSNING AV FUNCTIONAL FOODS� 

Den tredje gruppen har en tydlig uppfattning om att functional foods är något som har 
förändrats och anpassats för att uppnå den hälsosamma effekten. Gruppen anser att functional 
foods har extra funktionella egenskaper vilka inte kommer från naturliga tillsatser utan är 
framforskade och tillsatta. Den här gruppen uppfattar i en positiv bemärkelse att produkterna 
är manipulerade eller förändrade i någon form och några går så långt att de tror att det finns 
en viagraeffekt med functional foods. Man upplever det såldes som positivt att man med 
avancerad teknik kan ”forska” fram livsmedel med specifika egenskaper och man har inga 
problem med att functional foods har en del tillsatser som inte alltid är naturligt 
förekommande. Intressant nog så är den här gruppen den största av Pertex-klustren och 
motsvarar 35 %. På flera sätt motsvarar den här gruppen branschens drömkunder eftersom de 
redan har en positiv inställning till att maten är förändrad och man söker just de specifika 
hälsoeffekter branschen försöker sälja. 

En positionerings strategi till den här gruppen behöver inte beskriva vad produkterna 
innehåller eller i vilken social kontext de ska konsumeras utan i det närmaste likna den 
schweiziska armékniven vilket innebär att produkternas mångfacetterade egenskaper ska 
betonas. På samma sätt som en mobiltelefon kan ha radio, spel, olika melodier och vara 
stötsäker kan gruppen övertygas genom at visa på hur functional foods inte bara är nyttigt 
utan har andra funktioner som exempelvis deras enkla förpackning och goda smak. Gruppen 
vill med andra ord att produkterna är förändrade/modifierade och man vill samtidigt veta så 
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mycket som möjligt och vad man tjänar på produkternas extra funktionella egenskaper. Vi 
tror att gruppen är ganska diversifierad vilket gör TV-mediet ett lämpligt val där functional 
foods kan lyftas fram som en tidssparande och imagebyggande produkt som inte bara smakar 
gott men även bidrar till att konsumenterna lättare kan uppnå sina mål. Även om detta kan 
låta generellt så ligger skillnaden mot andra grupper i att segmentet vill veta mer om själva 
förändringen och är inriktade på livsmedels funktionella egenskaper till skillnad från tidigare 
gruppers må bra tänkande och innehållstänkande.  

KLUSTER FYRA: �VET INGET OM FUNCTIONAL FOODS� 

Den sista gruppen av konsumenter saknar erfarenhet av functional foods och har inte ens hört 
talas om begreppet. Anledningen till deras okunskap kan antingen vara att de lever en livsstil 
där inte information om mat med specifika hälsoeffekter har någon plats vilket innebär att de 
helt enkelt inte bryr sig. Men det kan även betyda att de tillhör ett segment som branschen inte 
har fokuserat på och därför inte tagit del av informationen. Det betyder att gruppen är ganska 
svår att positionera functional foods till eftersom det är svårt att uppskatta en potential i 
kunder som inte ens har hört talas om termen. Men samtidigt kanske gruppen är en otappad 
resurs eftersom det kan visa sig att i just den här gruppen finns konsumenter som kanske 
skulle ha varit intresserade av produkterna om informationen hade omformulerats. Men 
eftersom det redan finns tre Pertex-kluster som är öppna för budskapet om functional foods så 
är det förmodligen lämpligast att börja med dessa innan man försöker kommunicera till 
individer som idag inte vet vad functional foods är. 

Skulle man dock vilja kommunicera till klustret så tror vi att man måste använda sig av en 
brandingstrategi där hela konceptet bygger på ett varumärke. Den lilla andel som inte har hört 
termen är sannolikt inte intresserade av produkterna men kan vara mottagliga för en 
märkespositionerings kampanj. 

SAMMANFATTNING 

Vi har nu redovisat hur man effektivt kan använda sig av Pertex för att lägga grunden för 
positioneringsstrategier. Fördelen med Pertex är att resultaten kommer från respondenternas 
egna svar som sedan har databehandlas genom en datoriserad Pertex-analys. För en djupare 
beskrivning av uträkningar och tillvägagångssätt hänvisar vi till bilagan.  

5.5 SNF OCH KUNDEN � HJÄLPA ELLER STJÄLPA? 

VAD ÄR VIKTIGT FÖR KUNDEN? 

Vad vi har sett genom vad branschen diskuterar och vad personerna som har svarat på vår 
enkät är det inte en enda enad front mot var man vill gå i framtiden med denna typ av 
produkter, utan det finns olika intressen som styr, olika trender och olika mål med sin 
konsumtion.  

Branschen efterlyser i det mesta en seriös marknad men det finns delade uppfattningar om hur 
man ska nå dit. Det man är överens om är att det inte vore bra om man hamnar i ett läge där 
det finns utrymme för aktörer som inte är seriösa och inte följer de ramar som råder på 
markanden. Branschen menar även att det ska vara säkert för kunden att handla dessa 
produkter och man ska inte skadas genom att konsumera dessa. Det ska finnas en tydlig 
förklaring till hur produkten påverkar hälsan och varför detta är bra. I dagsläget är detta något 
som inte är möjligt till 100 % då man inte får skriva hur en eventuell utjämning av 
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blodsockerhalten kan vara positivt för individen. Genom tvåstegsprincipen är det möjligt att 
kommunicera hur det på ett generellt plan kan innebära positiva effekter för kunden men det 
går inte att ge en strikt detaljerad beskrivning av effekten då det kommer allt närmare gränsen 
för vad ett läkemedel är. 

Kunderna är intresserade av produkter som kan hjälpa dem på olika sätt att uppnå sina mål. 
Det är dock intressant att se att det endast är 37 % av respondenterna som känner till 
begreppet functional foods och dess svenska motsvarigheter som mervärdesmat, plusmat och 
mat med hälsopåståenden ligger runt 16±1 % vilket inte är särkilt stort. Begreppet functional 
foods har inte nått ut till gemene man och det är inte någon term man tänker i. Diskussionen 
om vad det skulle heta är mestadels en akademisk diskussion som man inte bryr sig om i 
konsumentleden, det har ju inte nått ut särskilt långt. Det är en tydlig skillnad mot vilken 
uppfattning som finns inom ekologiska produkter där de flesta har en åsikt och handlar denna 
typ av varor av en eller annan anledning. Det är m.a.o. viktigt att ”lära” kunden om denna nya 
produktgrupp och visa på de fördelar som finns. Det är i dagsläget inget som kunden tänker 
på när man går och handlar utan det är andra faktorer som är viktiga, man drivs inte enbart att 
de effekter som functional foods har utan det är viktigt att sätta dem i sin egen kontext.  

Vad branschen säger är att det går mer mot att vara ett trendstyrt samhälle där det inte bara är 
viktigt att kunna förmedla en korrekt bild av produkten utan även en image, en yta som visar 
vem konsumenten är. Man är vad man äter stämmer lika bra nu som det gjorde förr. Då 
conveniencetrenden fortsätter att växa och får större inflytande på samhället kommer det även 
att innebära att bredden av produkter inom segmentet är blir vikigare. Vi har sett att det finns 
tydliga tendenser att man vill ha bekvämlighet när man tillagar mat, det ska gå snabbt och lätt. 
Vår enkätundersökning visar även detta vilket tyder på att det finns en förståelse mellan 
bransch och konsument i detta fall. 

Ekologiska produkter och produkter som inte är modifierade109 är viktiga och kommer 
antagligen att fortsätta vara så. Det har tidigare tagit ett bra fäste i samhället att dessa 
produkter är positiva på ett eller annat sätt. Det behöver inte bara vara av produktionsskäl utan 
även av ideologiska skäl. Detta visar att det finns ett generellt positivt budskap inom denna 
grupp och man kan lätt ta sig till budskapet om varför det är bra, det är enkelt att 
kommunicera och man ser genast skillnaden mot andra produkter. Den direkta effekten av det 
köp som man göra kan dels vara baserat på hälsa och dels på ideologi vilket medför en bred 
bas att genomföra sina val på. Hälsan kan påverkas på sikt då ekologiska produkter antagligen 
innehåller mindre bekämpningsmedel samtidigt som samvetet blir en smula bättre då man har 
gjort ett medvetet köp som är bra för miljön. Detta är något som vi har sett i vår undersökning 
där det var 33 % som köpte av ideologiska skäl och 29 % som köpte av hälsoskäl. Denna 
avvägning mellan pris/effekt tar K. Peatti upp i figuren på sid 32 vilket ytterligare stärker 
resonemanget. Att arbeta in den ekologiska produkten har tagit lång tid och skillnaden i pris 
måste rättfärdigas av ett tydligt budskap om vad man får för sina extra pengar. Vad det gäller 
functional foods finns inte denna dubbla botten och det medför att andra värden kan bli 
viktigare. Sättet som man ska nå ut till kunderna kan komma att ta tid att etablera och det 
finns inte samma generella, positiva bas att arbeta från som alla kan ta till sig på ett 
emotionellt plan. 

                                                 
109 En möjlig tolkning av vad ordet modifierad betyder kan ha betydelse för utfallet av svaret på denna fråga. Det 
är troligt att många respondenter ser det som genmodifiering och inte vara modifierat i bemärkelsen ändrat, 
påverkad på ett mer generellt plan. 
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KOMMUNIKATIONSSÄTT � SIGNALER 

Det som är intressant är att se vad kunden tycker är intressant och vad man egentligen är ute 
efter hos nya produkter. Varför ska man som konsument köpa functional foods på den basis 
som man från producenterna anser?  

Det finns olika bud i frågan. Ska man köpa produkter utifrån ett tekniskt perspektiv eller ska 
det ske med andra värden i åtanke? Det kontrollorgan som existerar i Sverige i dag sätter sin 
stämpel på produkter som är godkända. Det fungerar som ett nät vad det gäller nya produkter 
som kommer ut på marknaden. Vad det gäller kommunikationen så anser många aktörer att 
det inte är rätt sätt att nå ut till folk utan det är snarare ett hinder för att kunna nå så långt som 
man vill med functional foods som ny produktgrupp. De signaler som man sänder ut från 
SNF:s sida är i mångt och mycket restriktiva mot producenterna och mot konsumenterna har 
man skaffat en logotyp som inte är särskilt tydlig eller talande i sitt symbolspråk.  

Det som SNF kommer fram med som märkning på de varor som man har klassat som 
functional foods sätter man logotypen som visas i figur 5.4. Det är ett klistermärke som fästes 
på de produkter som uppfyller kraven. Symbolen i sig skulle ha kunnat spela en väldigt viktig 
roll i detta sammanhang men p.g.a. frånvaro av marknadstänkande ser vi eller många 
producenter inte denna märkning som ett naturligt led i att marknadsföra sin produkt. 

 

 

Figur 5.4 Märkning av produkter godkända av SNF 

Det framgår tydligt att märkningen inte skapar något direkt mervärde i sin utformning då den 
har en anonym form i kombination med en mycket teknisk korrekt text. Genom att ha en 
enkel symbol som kunden lätt kan känna igen hade det kunnat ske en enklare och framför allt 
snabbare kommunicera med kunden. I dagsläget är det få som vet vad functional foods 
betyder och står för och att sedan gå igenom en tidsödande process att söka upp det på en 
hemsida som inte inger något större förtroende är inte något som gynnar utvecklingen.  

Hemsidan [www.hp-info.nu] är det som man från SNF:s sida anser vara den huvudsakliga 
kommunikationsvägen för att ta reda på vad produkten innebär. Att utforma den huvudsakliga 
kommunikationsvägen på ett något amatörmässigt sätt och förutsätta att folk ska köpa en 
produkt som de inte känner till, ta hem den och sätta sig framför datorn för att ta reda på vad 
man har köpt verkar inte sannolikt i dagens samhälle. Det handlar i mångt och mycket om att 
kunna vara snabb ut med produkter och kunna väcka ett intresse. Att kräva ett stort initialt 
engagemang av konsumenten är inte alltid det lättaste att komma i hamn med då det finns en 
uppsjö av andra produkter som resulterar i snabbrörligare produkter. För att kunna nå ut gäller 
det att kunna kommunicera på ett snabbt och enkelt sätt. 

PRODUKTORIENTERING 

SNF som funktion ser mycket till produkten och i förlängningen även till konsumenten. Detta 
är inte något som är negativt utan snarare väldigt, väldigt positivt. Vi har sett att det finns ett 
positivt samband mellan grupper som väljer att köpa vitaminer/mineraltillskott och de som 
betalar mer för mat med specifika hälsoegenskaper. Det finns även ett samband mellan 
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utbildningsgrad och den mån som man känner till functional foods. Ovanpå detta gäller att det 
är trender som discount/lågpris växer sig starkare.  

Bilden av konsumenten är onekligen komplicerad. Det är inte bara en kund som man möter i 
dagsläget. Hos företagen som vi har pratat med gäller även den insikten att man har svårt att 
definiera en enda kund utan man ser flera grupper, dock främst grupper som innehåller aktiva 
kvinnor i medelåldern.  

Vad ger detta för produkterna? SNF:s märkning leder till att de redan upplysta kommer att 
kunna ta till sig det budskap som man sänder ut. Dock är det tveksamt om det kommer att 
leda till den stora spridning som man hoppas på. Detta då profilen på den myndighet som 
kontrollerar functional foods inte har den tydliga styrningen mot kunden som är önskvärd. 
Detta är något som många företag sagt med då vi besökt dem (se diskussion om liberala - 
konservativa skolan). Det finns en önskan att nå ut till de breda lagren med de produkter som 
man har men det finns tendenser att dessa formas till ett mer konservativt format via SNF:s 
märkning. Produkterna måste vara av god kvalitet, något som både konsumenter och 
producenter indikerar, men det ska vara enklare att få ut budskapet till kunden. 

Vi ser att det innebär ett hinder för functional foods ska kunna få en maximal spridning om 
märkningen av dessa livsmedel inte blir lättillgängliga för alla konsumenter på marknaden, 
inte bara de som redan är intresserade av detta segment. Med stor sannolikhet skulle dessa 
ändå köpa denna typ av produkt utan att det hade skett en massiv och enkelt 
kommunikationen mot marknaden. 

IMAGE OCH LIVSSTIL (POSITIONERING) χ2 

Vikten av att visa vem man är genom hur man lever och vad man konsumerar blir allt 
viktigare. Det räcker inte bara att kvaliteten är hög utan att man kan signalera till sin 
omgivning vad man står för. Genom den tydliga conveniencetrenden som råder och ett större 
hälsotänkande i samhället leder det till att producenterna måste prestera allt mer. För att nå ut 
till kunderna som diskuterades ovan, ett mer stabilt lite äldre segment, gäller det att inte vara 
för inriktad mot tekniska värden utan satsa mer på emotionella. Genom att ”ladda” produkten 
och utseendet med specifika värden kommer bredden på kundlagren att bli större. Det är inte 
givet att alla köper på samma villkor, man vill helt enkelt inte ha samma effekt ur produkten i 
alla åldrar. Vi har sett ett det inte finns något signifikant samband mellan ålder och huruvida 
man var beredd att betala mer för en produkt med hälsopåståenden. Detta ger att det är tydligt 
att det inte bara är åldern som styr vad man väljer att köpa utan intresse mm i ett större 
sammanhang. Det som vi har sett visar att det inte är så enkelt att man bara kan säga att en 
grupp med specifika egenskaper som är lätta att mäta (t.ex. ålder, kön, inkomst) som 
bestämmer vad man väljer att konsumera. 

Det är i detta sammanhang man kan fråga sig vilken roll SNF har och vad märkningen bidrar 
med? För de som menar att det är viktigt med märkning kommer SNF definitivt att fylla ett 
behov. Här är det tydlighet som premieras, dock i samband med en vettig förpackning. För de 
andra grupperna är det andra faktorer som styr. Det som ofta finns som en gemensam bas är 
att man vill att det ska ge ett bra resultat antingen genom tidsbesparingar eller att hälsan 
förbättras. Det är inte givetvis inte SNF som styr detta utan det är producenterna som har 
kontroll över produktionen. Dock ser vi att det finns alternativa produkter för de grupper som 
inte har samma djuplodande intresse att söka efter information utan söker snarare en snabb 
lösning genom en produkt som inte bara fungerar utan sänder ut ett budskap till omgivningen 
som signalerar att man är medveten med i sin tid. 



Functional Foods � från nisch till massmarknad? 

 95

Det är här som det kan bli problem framöver. I dagsläget är det inte många konsumenter som 
är medvetna om vad functional foods är och vad det ska vara bra för. SNF har en process som 
är tidskrävande för nya produkter att nå marknaden. Märkningen som SNF har är inte 
marknadsanpassade utan fungerar snarare som en teknisk stämpel på de godkända 
produkterna. Det ger som resultat att dels företag inte är intresserade av att använda sig av 
märkningen då det endast ger merkostnader utan mervärden samt att konsumenter ställer sig 
frågande till vad det egentligen betyder. Som imageskapare finns det ingen potential i den 
nuvarande utformningen utan det leder snarare till en viss förvirring vad denna lilla text 
egentligen ska betyda.  

Hur ska man gå vidare från det läge man är? Om målet är att functional foods ska bli den 
boom som man pratar om gäller det att tänka lite bredare. Från företagens sida råder det en 
fast tro att det är medelålderskvinnor som handlar functional foods och kommer att göra så 
framöver, vilket i och för sig inte är fel men det finns större delar av marknaden som är 
intresserad men ingen kommunicerar med. Dock har vi parallella trender med bekvämlighet 
och lågpris som kan tyckas motstridiga. Bekvämlighet och functional foods går bra att 
kombinera då det finns en idé om att genom att konsumera en viss produkt blir man inte bara 
mätt utan även friskare. Lågpris och functional foods är inte lika självklart då det finns relativt 
höga marginalmål som man vill nå inom branschen. Genom att rikta sitt budskap till grupper 
som inte i dagsläget har en självklar anknytning till problem kring hälsa kommer man att 
kunna nå större volymer. Den strikta tekniska utformningen som märkningen har idag 
kommer inte att leda till en naturlig breddning utan snarare att det smala segment som känner 
till det kommer att hålla fast vid detta. Genom att inte använda tunga tekniska argument utan 
spela an på andra värden kan andra grupper intressera sig för produkterna. Att välja rätt 
förpackning (storlek och design) kommer att bli ännu mer avgörande i framtiden. Det går inte 
att använda en teknisk marknadsföring modell B2B110 om det handlar om en 
konsumentmarknad. Det leder till att acceptansen inte blir så stor som man från producenthåll 
önskar. 

Det finns en bredare, mer övergripande aspekt på detta då man gärna ser att folkhälsan 
påverkas positivt ju mer functional foods sprids i samhället. Skånemejerier hävdar att det är 
ett möjligt scenario att lågpriskedjor kommer upp med sina egna functional foods då 
marknaden har utvecklats tillräckligt. Detta skulle i sin tur hjälpa till att höja den allmänna 
standarden och även fungerar som en kunskapsbärare så att allmänheten blev mer upplyst. 
Denna tanke är mycket positiv och inte alltför orealistisk i sin utformning. Det är rimligt att 
tänka att om tekniken förbättras så kommer den att bli allmänt tillgänglig med tiden och 
därmed spridd till nya producenter/grupper. Dock är det svårt att nå ut med produkter till alla 
segment som skulle vara förtjänta av dessa produkter. Med en högprisstrategi kommer 
givetvis det ske en market skimming där de som är beredda att betala mest kommer att köpa 
de nya produkterna och sedan kan eventuellt en sänkning ske över tiden, vilket dock är 
osäkert.  

Positioneringen som man bör tänka igenom är att kunna nå fram till alla grupper med samma 
produkt eller i alla fall snarlika produkter. Det kommer inte att innebära en stor omställning 
då det idag i det närmaste är en obefintlig närvaro inom vissa segment. Positionering mot 
dessa segment kan ske genom nya typer av förpackningar som är lätta att ta med sig t.ex. på 
stan, i bilen eller i ryggsäcken. De ska inte bara vara trevliga att se på utan lätta att hålla i dvs. 
storleken på förpackningen måste i de flesta fall minska. Det vi har sett är att det är viktigt att 
kunna konsumera mobilt och sedan göra sig av med det avfall som följer med på ett enkelt 

                                                 
110 Business-to-Business 
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sätt. Att köpa storpack är inte av intresse i de breda lagren, detta går även att hänföra till den 
växande andelen singelhushåll i landet. 

SAMMANFATTNING 

Det är inte en homogen marknad som producenterna möter. Kunden är mycket differentierad 
och man väljer att köpa functional foods på olika grunder. Det finns idag ett större 
kontrollorgan, SNF, som bestämmer vad som ska vara functional foods och utformningen av 
denna institution är inte tillräckligt lyhörd mot marknadens signaler. I dagsläget 
kommuniceras det inte tillräckligt mycket på kundernas villkor utan de rent tekniska 
signalerna är starkast vilket riskerar att leda till att man inte ”ser” en stor del av den 
potentiella marknaden. 

5.6 EXPORT 

I den ursprungliga ansatsen önskade vi studera den eventuella möjligheten till export av 
functional foods. Detta skulle främst inrikta sig mot Norge i vårt fall. Dock fick vi inte den 
tillgång till empirisk data som vi önskade på den fronten då det var problem att få in 
tillräckligt många svar på enkätundersökningen. Dock har vi fått in en del tankar om huruvida 
de producerande företagen ser på en eventuell export utomlands av svenskproducerad 
functional foods.  

Exportfrågan kom upp då det företag som existerar speciellt i södra Sverige skulle kunna vara 
betjänt av att expandera och sprida sig till först och främst närliggande länder men efterhand i 
allt vidare cirklar. Den kunskap som finns i olika företag är ledande i världen idag och 
eftersom den inhemska marknaden inte är alltför stor blir export en naturlig väg att expandera. 
De problem som finns är att det inte är en enhetlig lagstiftning i olika länder som vi har sett i 
kapitel 3. Hur man uppfattar en produkt med detta budskap är inte heller lätt att bestämma då 
det finns många möjligheter till att tolka functional foods på många sätt. I vissa länder kan det 
vara positivt medan grannlandet tycker att det är alltför nymodigt eller tekniskt i sin 
utformning och det är på det viset som man hanterar livsmedel.  

Även om de flesta företag menar att export av functional foods är ett naturligt steg för den 
svenska branschen så menar en överväldigande majoritet att exportstrategin bli att licensiera 
teknologin. Det finns en tydlig inriktning i de svar vi har fått in och det är att det i dagsläget 
inte är intressant att producera själv utomlands på egen hand då detta är för kostsamt att starta 
upp nya anläggningar. Men även om de inte själva till stå för produktionen i exportlandet är 
det mycket intressant att skapa allianser och strategiska samarbeten.  Det som alla i princip 
var överens om var att det var bäst att säkra hemmamarknaden först och sedan jobba sig 
vidare. Detta ger en kunskap om hur det går att marknadsföra produkterna och vilken 
potential det kan finnas. Det skapar även grund för hur kommunikationen ser ut med kunden 
och vad som är viktigt för konsumenten i fråga om design, smak och funktion. Om man sedan 
väljer att gå vidare mot en exportmarknad var det licenstillverkning som var av störst intresse. 
Detta skapade en lättare ingång till en ny marknad på många sätt. Det blir bl.a. lättare att ta 
sig in på marknader som inte tillhör EU samt att det går att få ny information om kunder utan 
att ta en alltför stor risk. Det gäller dock att kunna väcka ett intresse för denna typ av 
produkter även utanför landets gränser, annars blir det svårt att hitta företag som är villiga att 
köpa licenser. Som vi har konstaterat i teorikapitlet är det en uppsjö av olika lagar och regler 
beroende på i vilket land man befinner sig. Detta göra att den lokala marknadskännedomen 
blir allt viktigare, inte bara av ekonomiska/marknadsmässiga skäl utan även på juridiska 
grunder för att inte förstöra för sig själv på marknaden 
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Det går inte att utforma samma hälsobudskap för olika marknader då den stora skillnaden 
mellan lagar och regler gör att ett en utformning av text som är lämplig i ett land kan vara 
direkt olaglig i ett annat. Att det dessutom inte finns en gemensam utformning på EU-nivå gör 
att den närmaste markanden inte heller blir särskilt lätt att ta sig ut till. Det sker dock vissa 
gemensamma ansträngningar att förbättra detta men det är något som kommer att ta tid att 
utforma och sedan att implementera. Detta kommer att gynna inte bara producenterna utan 
även konsumenterna som förhoppningsvis inte kommer att behöva vara så konfunderade över 
vad marknaden kommunicerar.  
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6 SLUTSATS 
I våra slutsatser redovisar vi kort vilka faktorer som driver functionalfoods marknaden samt vilka 
förändringar som vi tror krävs för att olika konsumentgrupper ska upptäcka functional foods 
produkterna. 

6.1 VAD ÄR FUNCTIONAL FOODS? 

Det har talats mycket om functional foods och vad detta betyder idag. Det finns ett stort 
osäkerhetsmoment dels hos producenterna om hur stort detta område kan bli, dock med 
positiva undertoner, och från konsumentsidan där man inte är så medveten om vad det 
betyder. Det vi har sett är att kunderna inte känner till betydelsen av begreppet functional 
foods in någon större utsträckning åtminstone inte i den utformning som man har satt upp från 
branschens håll. Enligt Pertex-analysen upplever konsumenterna att functional foods är mat 
som är extra funktionell eller förändrad och effektiv mat. Det finns en inriktning att vilja se 
produkterna som något positivt och något som kommer att hjälpa den personliga välfärden.  

Uppfattningen har mycket positiva drag, man ser det inte som ett hot eller något som man är 
rädd för. Det är något som kommer att hjälpa konsumenten att prestera bättre eller att må 
bättre på andra sätt. Det är detta som är pudelns kärna, man har olika mål med sin 
konsumtion. Som vi tidigare har beskrivit är det inte en marknad som man som producent 
möter utan fler. Dels ska man nå ut till dem som vill ha något snabb och hälsosamt samtidigt 
som kunder med mer djuplodande hälsokunskaper måste tillfredsställas. Marknaden är inte 
homogen och kunden vill olika saker. I dagsläget är det dessutom svårt för kunden att veta 
vad den vill med det otydlighet som råder inom området. 

Tanken att functional foods ska fungera som kunskapsbärare är intressant. Att genom en viss 
produktgrupp kunna höja medvetenheten på ett generellt plan och på det viset skapa en mer 
medveten kund hade varit bra för alla parter. I slutändan hade det givetvis även kunnat ge ett 
positivt utslag på den numera vacklande folkhälsan. Dock finns det problem att nå fram med 
detta idag, det finns ingen direkt efterfrågan på markanden och genom den något bristfälliga 
utformning som SNF har vad det gäller kommunikation blir det svårt att få genomslag. 

Functional foods ska inte bara vara något som en liten del konsumenter köper utan det ska 
sprida sig till andra grupper, andra produkter och bli en naturlig del av 
livsmedelskonsumtionen. Det grundläggande intresset för mat och hälsa finns hos kunden, det 
har vi sett på olika sätt. Producenterna har även insett att det finns en marknad för denna typ 
av produkter men man riktar sig till ett väldigt smal segment. Det är inte en tillräckligt bred 
kommunikation som sker. Man väljer att gå på det ”säkra” segmentet som är intresserade av 
att hålla sig frisk, presterad bättre och som dessutom står för merparten av hushållets inköp av 
livsmedel. Utöver denna marknadsdel finns undergrupper som är intresserade av nya 
produkter. Dessa är dock inte alltid intresserade av functional foods under samma premisser 
som ”medelålders kvinnor i karriären”. Vissa grupper vill ha det för sin image, andra vill att 
det ska vara bekvämt och enkelt. De gemensamma nämnarna för alla är att det ska vara gott 
och nyttigt, man vill ha ett extra värde adderat till produkten. 

Frågan om hur man ska kunna få ut functional foods till de bredare lagren är besvärlig. Detta 
för att det inte finns någon ansats hos producenterna idag att gå med på en mid price strategi 
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utan man håller sig i high price segmentet och låter andra produkter gå på stora volymer. 
Detta göra att vi finner det svårt att se hur man ska kunna nå ut till dem som i dagsläget är 
latent intresserade men inte köper idag p.g.a. brist på kunskap och pengar. Om man 
fortfarande ska vara tvungen att söka upp kunskap själv kommer det att leda till en marknad 
där det endast finns initierade kunder och de stora fördelarna har en tendens att försvinna. 

6.2 FAKTORER SOM STYR MARKNADENS UTVECKLING 

Vad krävs då för att den svenska marknaden för functional foods ska kunna växa utanför de 
nuvarande nischsegmenten och är branschen egentligen intresserad av en sådan utveckling? 

För att dra slutsatser kring dessa frågor utgår vi från följande slutsatser vilka vi anser att vi 
efter våra empiriska studier och analytiska arbete kan fastställa. 

! De svenska konsumenterna är intresserade av functional foods av olika anledningar 
och inte nödvändigtvis av rena hälsoskäl.  

! Ingen vet egentligen vad functional foods är och än mindre vad SNF: s definition är. 
 

Vi anser att dessa slutsatser tydligt har illustrerats i vår uppsats och att functional 
foodsbranschen borde acceptera att konsumentens insikt om functional foods är ganska låg 
även om intresset hos konsumenterna paradoxalt nog är högt. Med utgångspunkt från dessa 
slutsatser anser vi att det finns ett antal centrala faktorer som krävs för att marknaden för 
functional foods ska växa utanför de nuvarande nischsegmenten vilket stora delar av 
branschen hoppas på. 

1.) Den enskilt viktigaste faktorn är respekt för de olika segmenten genom att på ett 
tydligare sätt marknadsföra produkterna med differentierade metoder till olika 
segment av marknaden. Vi tror att vår analys av vilka olika trender som driver 
marknaden och vilka segment som existerar kan vara till hjälp för en sådan 
differentiering. Genom att acceptera att det finns ett livsstilsorienterat och 
produktorienterat kundkluster med undersegment får man en teoretisk bas för 
utveckling av marknadsstrategier. Pertex anser vi är ett användbart redskap för att 
undersöka respondenternas åsikter, vilket kan ligga som grund för framtida 
positioneringsstrategier.  

2.) Vi tror att SNF kan spela en viktigt framtida roll för den svenska functional foods 
marknaden. Men samtidigt tror vi att det är önskvärt att SNF intar en mjukare 
hållning till synen på utformningen av sin logotyp och engagerar sig mer i sin 
hemsida. Vidare anser vi att en liberalisering av sin strikta syn på vad som är/inte är 
functional foods på sikt kan vara att föredraga. Faktum är att marknaden för functional 
foods kommer att utvecklas och om man inte följer med hur marknaden ser på 
functional foods riskerar betydelsen av organisationen att minska. Faktum är att en del 
företag redan idag tänjer på de regler som branschen gemensamt har ställt upp vilket 
underminerar SNF: s position. Om hela branschen börjar marknadsföra sina produkter 
med specifika hälsoeffekter utan SNF: s godkännande varför ska man då gå igenom en 
dyr och kostsam process? Vi tror att det finns en övertro på vad man kan förvänta sig 
av konsumenten när man tror att han/hon vill gå in på en hemsida och läsa mer om 
olika kemiska resultat. Även namnet ”hp-info” är under all kritik vad gäller 
marknadstänkande. 

3.) Även om marknadsföringslagstiftningen i grunden är bra anser vi det finns 
möjligheter för en liberalisering genom att företagen ska kunna använda sig av 
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exempelvis begreppen botar och lindar. Det är orimligt att t.ex Skånemejerier endast 
får säga att Primaliv jämnar ut blodsockerkurvan men inte varför det är bra. 

4.) Dessutom krävs att den svenska functional foods branscher ställer den retoriska frågan 
”what business are we in” och tydliggör vilka produkter man egentligen säljer. Är det 
upplevelseprodukter, hälsoprodukter eller helt enkelt vanliga förbättrade livsmedel. 
Genom att konkretiserar och tydliggör dessa frågor tror vi att man enklare kan finna en 
lämpligare marknadsstrategi. 

5.) Vi tror slutligen att det krävs att branschen fokuserar mindre på FoU och mer på 
marknadsföring. Vi tror inte konsumenterna bryr sig om vem som är bäst eller först 
utan vilka signaler de sänder ut.  

6.) Slutligen kan inte branschen fortsätta med att enbart hävda att konsumenterna behöver 
mer kunskap om functional foods utan de måste skälva bidraga i kunskapshöjningen. 
De företag som anser sig vara marknadsledare och aspirerar på att ha en framskjuten 
position på functional foods marknaden borde ta det största ansvaret. 

6.3 FRAMTIDEN 

Finns det slutligen en övertro på functional foods bland de svenska producenterna? Vi tror 
sammanfattningsvis efter att studerat branschen och konsumenterna att det enkla svaret på den 
frågan är: - ”Ja, om man inte ändrar strategi”. Vi tror inte att den nuvarande branschstrategin 
som går ut på att fokusera på kvinnliga akademiker kommer att resultera i någon 
massmarknad för functional foods. Om man inte behandlar de olika segmenten mer 
differentierat, om SNF inte intar en mer marknadsmässig hållning, om företagen fortsätter 
med att enbart fokusera på produkternas biologiska sammansättning och om man inte lyckas 
klarlägga internt vilka produkter man egentligen säljer så är det rimligt och antaga att 
branschen kommer att förbli en nischmarknad. Det krävs m.a.o. att producenterna tydliggör 
om functional foods egentligen bara är vanliga livsmedel eller om det är upplevelseprodukter 
med tydliga imageattribut. Om branschen däremot beaktar de ovan nämnda faktorerna och 
inser betydelsen av de ändrade konsumtionstrenderna har marknaden de förutsättningar som 
krävs för att den skall kunna växa utanför nischstadiet. Därmed har vi inga möjligheter att dra 
slutsatser om functional foods framtida kommersiella potential vilket ligger utanför vår 
uppsats. Vi har försökt visa på vilka trender som driver marknaden, vilka segment som är 
intresserade och hur dessa ska behandlas. Frågan om vilka produkter som kan bli 
framgångsrika eller vilka företag som är väl positionerade på marknaden har vi inga slutsatser 
eller åsikter om.  

Däremot kan vi konstatera att det finns en generell övertro på hur de olika 
konsumtionstrenderna kommer att driva marknaden för functional foods eftersom det verkar 
som branschen tror att dessa konsumtionsmönster automatiskt kommer att leda till ökad 
efterfråga. Vi tror att de olika trenderna erbjuder en potential för functional foods marknaden 
men det är upp till företagen att utnyttja dessa till sin fördel. Vi tror att den sociala trenden, 
hälsotrenden, convinencetrenden, upplevelsetrenden och den demografiska trenden ger 
branschen god förutsättning att finna segment och positioneringsstrategier. Men om man inte 
lyckas utnyttja dessa trender kommer deras efterfråga att kanaliseras inom andra branscher 
istället. Det betyder att det är fullständigt möjligt att dessa trender tilltar i styrka men att deras 
efterfråga möts av andra produkter än functional foods som kombinerar de olika trendernas 
attribut bättre. 

Slutligen kan vi konstatera att det finns ett genuint hälsointresse i Sverige och 
konsumtionstrender som borde vara gynnsamma för functional foods marknaden. Vi är friska, 
har bra köpkraft, välutbildade, imagefixerade och åldrande vilket är en bra kombination 
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makrofaktorer för den svenska branschen. Men konsumenterna är ännu inte helt övertygade 
att de behöver dessa nya produkter vilket ytterligare belyser vikten av marknadsföring. Vi tror 
inte det är en framkomlig väg att övertyga dessa konsumenter med samma metoder som man 
använde till de redan övertygade hälsoentusiasterna. Det behövs således mer inriktning på 
(differentierad) marknadsföring och mindre fokus på FoU för att övertyga den stora massan 
som nyligen har hört talas om den svåra men spännande termen – functional foods. 
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