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Sammanfattning 

Functional foods är livsmedel som har en vetenskaplig positiv effekt på hälsan. Ett område 

inom Functional foods är probiotika, levande bakterier som kan påverka tarmens bakterieflora 

positivt. ProViva är en fruktdryck som innehåller den probiotiska bakterien Lactobacillus 

Plantarum 299v . Produkten marknadsförs som ”magens bästa vän” vilken är ett godkänt 

hälsopåstående. Utöver detta presenteras den som ett ”resultat av svensk forskning”. 

Vi har genomfört en enkätundersökning om 100 deltagare riktat till två konsumentgrupper, 

bestående av 52 universitetsstudenter och 48 yrkesarbetande. Enkätundersökningens resultatet 

visar att flertalet av ”varje dag användare” finns i den yrkesarbetande urvalsgruppen. 

Deltagarna uppfattar ProViva som en god, nyttig och hälsosam dryck som kan hjälpa till vid 

olika former av magbesvär. Produkten anses vara förtroendeingivande men dyr.  

Merparten av deltagarna uppfattar att drycken bör intas regelbundet för bästa effekt. En annan 

vanlig uppfattning är att ProViva kan användas som en ”kur” vid tillfälliga magbesvär. 

Deltagarna har varierande uppfattning om mängden som ska intas men det mest 

förekommande svaret är cirka ett glas dryck per dag, övriga svar varierar från en ”shot” till 

”flera liter per dag”. 

För att summera uppsatsen kan vi konstatera att ProViva har fått genomslag som en hälsosam 

mervärdesprodukt. Däremot saknas kunskap för att uppnå bästa effekt vid användning och 

därmed kan dess mervärde inte uppskattas fullt ut och väga upp för den högre kostnad 

produkten innebär jämfört med ”vanliga” fruktdrycker.  
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1. Att ta det från början 

Detta inledande kapitel presenterar uppsatsens bakgrund och en introduktion till de 

svårigheter som vi i tidigare undersökningar kunnat fastslå kring livsmedelkategorin 

Functional foods och dess förmedling till konsument. Vidare förs en problemdiskussion som 

ger en tydligare överblick till vad som skapar problem samt att uppsatsens målsättning 

konkretiseras genom syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Functional Foods 

I det stora urvalet av livsmedelsprodukter på marknaden finns en grupp livsmedel som 

ständigt utvecklas; Functional foods eller mervärdesmat som det heter på svenska. Dessa 

livsmedel har genom processteknologi eller tillförsel av specifika ingredienser, en 

vetenskapligt belagd positiv effekt på hälsan (Swedish center of Excellence and Innovation in 

Functional foods 2011; Blücher 2005, 129-147; Wieckowski 2005, s. 19). Ett område inom 

Functional foods är probiotika, vilket innebär kulturer av levande bakterier som kan påverka 

tarmens bakterieflora (Blücher 2005, s.129-147). Detta kan bidra till att ge ett förbättrat 

immunförsvar, mildra symptom vid magbesvär samt minska riskfaktorer för metabolt 

syndrom
1
 (Blücher 2005, s.129-147). Den probiotiska Functional foods produkten som är 

äldst på svenska marknaden och troligen den mest kända är ProViva fruktdryck. Det är en 

frukt- och bärdryck i vilken man har tillfört levande mjölksyrabakterier (www.proviva.se
a
).  

 

Det finns i dag starka bevis för att maten är en av de viktigaste faktorerna för ett långt liv med 

god hälsa (Wieckowski 2005, s.16; WHO Diet, nutrition and prevention of chronic diseases) 

och Socialstyrelsen har som mål att få allmänheten mer uppmärksam på sin livsstil. Genom 

förändrade kostvanor hoppas man att färre i den ökande befolkningen insjuknar i 

vällevnadssjukdomar (Folkhälsorapport 2009).  Det finns ett ökat intresse för egenhälsa och 

långsiktigt välbefinnande hos dagens konsumenter och intresset för att nå dit med matens 

hjälp är stort hos allmänheten (Wieckowski 2005, s. 9). Den ökande betydelsen av hälsa och 

välmående för konsumenterna har förändrat köpbeteende och medfört en ökad medvetenhet 

                                                           
1
 ”Metabolt syndrom är ett samlingsnamn för olika rubbningar som ökar risken för allvarliga sjukdomar som 

hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Syndromet definieras vanligen som samtidig förekomst av insulinresistens, 

bukfetma, rubbad lipidomsättning och högt blodtryck”. Källa: Gunilla Önning se Blücher 2005, 2005, s. 22 
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kring hälsosamma livsmedel (Blücher 2005, s. 9; Folkhälsorapport 2001) vilket banar väg för 

Functional foods produkter på marknaden.  

I svallvågorna av nya produktinnovationer inom livsmedelssektorn översköljs konsumenterna 

av hälsopåståenden. Många livsmedelsföretag rider på vågen av konsumenters intresse för 

hälsa vilket emellanåt tycks leda till vilseledande påståenden om produkters hälsofördelar 

(Wieckowski 2005, s.10). Detta ställer till problem för de företag som verkligen kan erbjuda 

produkter med vetenskapligt dokumenterade hälsoeffekter, men även för konsumenten då det 

blir svårt att avgöra hur sanningsenligt ett hälsopåstående är (Diplock et al. 1999; se 

Wieckowski 2005, s. 67).   

I tidigare enkätundersökningar som utförts under vår utbildning har vi uppmärksammat att 

kännedomen och uppfattningen kring Functional foods och dess hälsofördelar är relativt 

diffusa (Engström 2011; Sjöberg 2011). Enligt Mark-Herbert (2003) bör 

livsmedelsproducenter som tar fram Functional foods använda sig av 

marknadsföringsstrategier för att skapa medvetenhet bland konsumenter om produkten. Mark-

Herbert menar att eftersom gränsen mellan mat och medicin blir allt otydligare, blir det svårt 

för konsumenten att förstå skillnaden. För att inte förvirra konsumenten bör man i sin 

marknadsföringskommunikation framhäva skillnaden mellan Functional foods, läkemedel och 

traditionella nyttiga livsmedel. Det verkar både intressant och aktuellt att undersöka hur 

konsumenter förhåller sig till Functional foods. Vilka attribut och egenskaper tilltalar 

konsumenten? Är det hälsofördelarna, ”må bra känslan” eller är det andra attribut som lockar 

och påverkar köpbeteenden?  Hur tydliga är företagen i sin marknadsföring med att förmedla 

hälsofördelarna och hur produkten ska användas för bästa effekt? 

1.2 Problemdiskussion  

 

Eftersom produkter inom Functional foods kategorin hamnar någonstans mitt mellan mat och 

medicin, blir livsmedlets budskap och funktion ibland svår att förmedla till konsumenter. I 

våra tidigare undersökningar har vi slagit fast att konsumenter har en diffus uppfattning om 

ProVivas hälsoeffekt. Mer specifikt har vi sett att uppfattningen av vilken mängd och 

kontinuitet som krävs för att produkten ska bidra till önskad hälsoeffekt varierar starkt. Många 

konsumenter uppfattar produkten som en ”kur” eller ”quick fix” i samband med orolig mage, 

inför utlandsresa eller vid medicinering exempelvis penicillinbehandling (Engström 2011; 

Sjöberg 2011). Vad få konsumenter verkar uppfatta och förstå är att effekten av probiotika, 
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däribland ProViva, har tillfällig verkan och uppkommer först när en viss kolonisering av 

bakterierna har skett i mag-tarmkanalen (Blücher 2005; Corthésy, Gaskins & Mercenier 

2007). Andra forskare intygar att bakterierna inte blir en del av den normala tarmfloran utan 

existerar endast under perioden då det sker en påfyllning (Corthésy et al.2007). Efter avslutad 

behandling består hälsoeffekten en kort period och därefter dör bakterierna. Enligt de Vries, 

Vaughan, Kleerebezem & de Vos (2006) kan man återfinna bakterien i avföringsprover upp 

till 11 dagar efter avslutat intag.  

 Johan Wahlquist (2011), Director Marketing & Sales på Probi AB, företaget som tillverkar 

de probiotiska bakterierna till ProViva, beskriver att kliniska studier visat att en effekt uppnås 

i tarmen efter två veckors konsumtion av produkten. Vidare nämner Wahlquist att detta är de 

kortaste studierna som genomförts och klinisk effekt kan därför inte visas på kortare tids 

intag. Däremot säger sig vissa konsumenter uppleva en positiv effekt redan efter tre till fyra 

dagars konsumtion. Enligt Goossens et al. (2003) ökar den totala laktobacillnivån först efter 

en veckas intag hos friska individer av samma bakteriestam. Effekten efter avslutad 

konsumtion av mjölksyrabakterierna är kortlivad och för ett längre varaktigt resultat krävs ett 

kontinuerligt intag och användande av produkten (Corthésy et al. 2007).  

Dessa olika bilder, det vill säga konsumentens uppfattning och företagets marknadsföring av 

produkten har väckt vår nyfikenhet. Vi vill undersöka hur det kommer sig att konsumenten 

inte har tillräcklig kunskap, kring produktens användningsområden och hälsofördelar, för att 

uppnå bäst effekt . Det är viktigt vid marknadsföringskommunikation att framhäva skillnaden 

mellan Functional foods och traditionella nyttiga livsmedel. Eftersom ProViva är en produkt 

med belagt gynnsamma hälsoeffekter ser vi en vinst i att dessa fördelar kommuniceras tydligt 

så att produkten nyttjas på rätt sätt och ger maximalt resultat. 

Vad kan orsaka dessa skillnader och hur uppstår de? Beror de på regelverken kring 

marknadsföring av Functional foods som försvårar kommunikationen för företaget? Är det 

kanske en medveten strategi för att inte komplicera budskapet till konsumenten? Kan det bero 

på konsumenternas ointresse eller bristfälliga kunskap om produktens egenskaper? Lyckas 

företagen förmedla forskningens resultat kring hälsofördelar och hur produktens ska användas 

för bästa resultat för konsumenten? Önskan att få svar på dessa frågor fick oss att vilja 

undersöka några specifika gruppers syn på produkten och jämföra dessa med företagets 

information. För att förstå gapet mellan de två, kommer vi ta med läsaren på vår egen 
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upptäcktsfärd på marknadsföringens och konsumtionsupplevelsens forskningsområden – 

något lite utöver det vår utbildning gett oss. Välkommen med på färden! 

1.3 Syfte 

Denna uppsats ämnar undersöka om Functional foods produkten ProViva har fått genomslag 

som en hälsosam mervärdesprodukt. 

1.4 Frågeställningar 

För att besvara syftet måste vi få en inblick i hur ProViva marknadsförs och hur konsumenten 

uppfattar produkten och dess budskap. Detta görs genom följande frågeställningar: 

 Hur marknadsförs produkten ProViva fruktdryck av företaget? 

 Hur uppfattar konsumenten produkten ProViva fruktdryck? 

1.5 Avgränsning 

 

Vi har avgränsat studien till produkten ProViva fruktdryck samt till den svenska marknaden 

och den svenska matkulturen. Eftersom vi i våra tidigare arbeten gjort enkätundersökningar 

som inkluderade ProViva valde vi att bygga vidare på vår kunskap inom området.  Functional 

foods produkter har olika egenskaper och hälsofördelar och att hantera dem som en enhet 

hade därför varit svårt ur marknadsföringsperspektiv. För att renodla skillnader i 

konsumenters och marknadsförarens uppfattning har vi valt att arbeta med probiotika. Det blir 

även lättare för deltagarna i studien att ge en tydlig bild av en utvald produkt än inom ett stort 

område som Functional foods. Studien kommer att vara fokuserad på ett 

konsumentperspektiv, för att få en djupare förståelse för hur konsumenter uppfattar ProViva 

ämnar vi även undersöka svårigheter bakom marknadsföring av denna typ av mervärdesmat. 

Vid studier av ProVivas marknadsföring har vi valt att inte ta med Tv-reklam eftersom 

bildanalys, utöver enkätundersökning, inte rymdes inom uppsatsens ram och storlek. 

Vi har valt att studera två urvalsgrupper, studenter och yrkesarbetande, för att se om det finns 

skillnader och/eller likheter utifrån faktorer såsom ålder, utbildning, erfarenheter, kön och 

ekonomi. De två urvalsgrupperna och varför vi valt dessa beskrivs närmare i metodavsnittet.  

 

 



9 

 

1.6 Disposition 

 

Kap. 1  

Detta inledande kapitel presenterar uppsatsens bakgrund och en 

introduktion till de svårigheter som vi i tidigare undersökningar 

kunnat fastslå kring livsmedelkategorin Functional foods och dess 

förmedling till konsument. Vidare förs en problemdiskussion som 

ger en tydligare överblick till vad som skapar problem samt att 

uppsatsens målsättning konkretiseras genom syfte och 

frågeställningar. 

 

Kap. 2 I följande kapitel beskrivs vilket material som inhämtats. Vidare 

ges en översikt av vad litteraturen inom ämnet metodik säger kring 

enkätundersökning och urvalsmetod. Här beskrivs även vårt 

tillvägagångssätt, enkätundersökning om 100 deltagare utifrån ett 

målinriktat urval. Kapitlet avslutas med avsnitt som berör 

metodkritik och felkällor vid analys av enkätundersökning. 

 

Kap. 3 

Följande kapitel ger en bakgrundsbild till Functional foods, 

vidare beskrivs probiotika och dess funktioner närmare. Slutligen 

ges en närmare inblick i ProVivas historia och utveckling genom 

tiden samt en kort översikt av konkurrerande produkter som finns 

på marknaden 

 

Kap. 4 

I följande kapitel presenteras våra två forskningsområden 

övergripande; marknadsföring och konsumentens uppfattning och 

upplevelse. Därefter ett antal, för forskningsfrågorna, intressanta 

perspektiv. Dessa kommer användas som utgångspunkt för att 

bilda enkätfrågor samt utvärdera, analysera och belysa det 

empiriska material som inhämtas genom enkätundersökning och 

mailintervju. 

Kap 5.  

I detta kapitel presenteras en övergripande bild av hur ProViva 

marknadsförs. Därefter åskådliggörs resultatet från vår 

enkätundersökning genom tabeller, diagram och texter vilka 

sammanställer deltagarnas åsikter. Slutligen sammanfattas två 

mailintervjuer med Probi AB och Danone. 

 

 

Att börja från 
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teoretiska 
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Att samla in 

data 
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Kap 6. 

Kap 6. I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska materialet 

utifrån de teorier som presenterats i teoriavsnittet. Även här 

kommer analysen ske utifrån de två forskningsfrågorna och de 

områden som vi har valt; marknadsföring och konsumentens 

upplevelse.   

 

Kap 7.  

 Följande kapitel presenteras de slutsatser som kommit fram 

genom litteraturgranskning, inhämtning av empiriskt material och 

analys. Resultat och slutsatser kommer att kopplas samman i 

anknytning till de två forskningsfrågorna; marknadsföring och 

konsumenten. Slutligen besvara rapportens grundläggande syfte. 

 

Kap 8.  

I detta kapitel förs en diskussion kring vårt resultat och de 

slutsatser som framkommit tidigare i uppsatsen. Vidare belyses de 

viktiga poängerna och slutligen besvaras uppsatsens ursprungliga 

syfte. 

 

Kap 9.  

Kap 9. Följande kapitel ger en komprimerad bild av uppsatsen, där alla 

de viktigaste momenten beskrivs kortfattat. En introduktion till 

Functional foods och ProViva kommer först, varpå det följs av 

vårt metodval och tillvägagångssätt. Vidare presenteras resultaten 

från den målinriktade enkätundersökning och analysen. Till sist 

redovisas slutsatser och syftet besvaras. 

Kap 10.  

Slutligen ger detta sista kapitel en reflektion över hur 

arbetsprocessen har varit och funderingar över vad som kunde 

gjorts annorlunda eller förbättrats. Vidare ges en del uppslag på 

möjliga forskningsfält att undersöka inom området Functional 

foods och konsumenters uppfattning om densamma. 
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2. Att välja rätt metod 

I följande kapitel beskrivs vilket material som inhämtats. Vidare ges en översikt av vad 

litteraturen inom ämnet metodik säger kring enkätundersökning och urvalsmetod. Här 

beskrivs även vårt tillvägagångssätt, enkätundersökning om 100 deltagare utifrån ett 

målinriktat urval. Kapitlet avslutas med avsnitt som berör metodkritik och felkällor vid analys 

av enkätundersökning. 

2.1 Metodansats 

 

För att kunna genomföra uppsatsens syfte krävs information från konsumenter, kring deras 

användning och uppfattning om produkten ProViva, detta har vi valt att göra genom en 

enkätundersökning. Ytterligare krävs information från skaparna av produkten samt företaget 

som säljer och marknadsför densamme.  

2.1.1 Att genomföra en enkätundersökning 

 

Göran Ejlertsson (1999) beskriver i sin bok ”Enkäten i praktiken” ett flertal fördelar med att 

använda sig av enkätundersökningar. Dels att det är en kostnadseffektiv metod som är möjlig 

att genomföra i stor skala samt inom utbredda geografiska områden. Vidare framhävs 

metoden som positiv i den aspekten att deltagaren besvarar frågorna i egen takt vilket kan 

bidra till att svaren blir mer genomtänkta. Eljertsson (1999) påpekar också att en 

enkätundersökning innebär samma förutsättning för alla deltagare, utifrån de fastställda 

frågorna. Till skillnad från de fördelar som nämnts ovan beskriver han också risken för större 

bortfall vid genomförandet av enkätundersökningar. Han belyser också att det vid intervjuer 

finns möjlighet för djupare resonemang och komplicerade frågor eftersom det går att ställa 

följfrågor och resonera kring oklarheter. Intervjuer tar dessvärre mycket längre tid och därmed 

kan oftast inte lika många deltagare användas i studien. Enkäter ger möjlighet till ett större 

antal deltagare på kortare tid, vilket ger ett bredare undersökningsområde. Vi kommer i vårt 

genomförande att använda oss av 100 deltagare. 

 

Angående urvalet av deltagare hävdar Ejlertsson (1999) att det i stort sett är omöjligt att 

genomföra totalundersökningar
2
 , varför någon form av stickprov måste tas. Vi har valt att 

arbeta med ett målinriktat urval (Bryman 2011, s. 392) vilket innebär att urvalet är ett icke-

                                                           
2
 Undersökning som omfattar en hel population. 
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sannolikhetsurval. Vidare har urvalet gjorts på ett strategiskt sätt för att omfatta deltagare som 

är relevanta för de forskningsfrågor och omständigheter som är gällande för 

uppsatsförfattarnas syfte.  

 

Vare sig man ska genomföra en enkätundersökning eller en intervju måste man ta ställning till 

om metoden ska vara kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativa metoder brukar enligt Göran 

Ahrne och Peter Svensson (2011) ge upphov till så kallad ”hård” data, vilket i stort sett 

innebär siffror, medan kvalitativa metoder ger upphov till motsatsen, ”mjuk” data som 

handlar om åsikter, tankar eller känslor . En utförligare beskrivning fås av följande citat: 

 

”Enkelt uttryckt kan man säga att en kvantitet är en beräkning, en mängd av ett 

fenomen, till exempel antal, vikt, längd, ålder, summa eller differens medan kvalitativ 

data kan gälla sådant som en händelse, ett yttrande, en bild, en smak eller beröring.” 

(Ahrne & Svensson 2011, s.12.).  

En kvantitativ undersökning bidrar med siffror eller faktorer som går att analysera, värdera 

och/eller jämföra utifrån dess egna förutsättningar. Kvalitativa undersökningar ger ett mer 

genomträngande perspektiv med djup, variation samt möjlighet till flexibla resonemang kring 

frågor och därifrån slutsatser på en annan nivå. Då vårt syfte innebär att vi behöver konkret 

sakinformation samt åsikter och tankar om ProViva har vi utformat en enkät som ger oss 

information på både kvantitativ och kvalitativ nivå. I hopp om att kunna få en så överskådlig 

bild som möjligt trots ett större undersökningsområde. Lika djup som en kvalitativ intervju 

kan en enkätundersökning aldrig bli, men den kan utformas och genomföras så att den bidrar 

med mer än kvantitativ information.  

2.2 Hur vi har gått tillväga  

 

Forskningsområdet kring Functional foods, probiotika och ProViva har undersökts genom 

studier av litteratur, artiklar, utredningar och hemsidor. Vidare har forskningsfälten kring 

marknadsföring och konsumenters beteende studerats i litteratur och vetenskapliga artiklar. 

 

För att samla in data kring konsumenters användning av ProViva samt deras uppfattning om 

produktens funktion, användningssätt och effekt har vi valt att genomföra en 

enkätundersökning om 100 deltagare, varav 60 kvinnor och 40 män.  
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Våra deltagare kommer ifrån två urvalsgrupper, studenter vid universitet och yrkesarbetande. 

Vid upprepade tillfällen inom forskningslitteratur framkommer det att konsumtion av 

Functional foods kopplas samman med kön, ålder och utbildningsnivå (Krystallis, Maglaras, 

& Mamalis 2007). Därtill visar tidigare forskning att ekonomi ofta påverkar inköp och 

konsumtion (Siró, Kapolna, Kápolna & Lugasi 2008), varpå det blir intressant att undersöka 

de två urvalsgrupperna dels utbildade studenter med generellt begränsad ekonomi samt 

yrkesarbetande (till största del med högre utbildning) med generellt bättre ekonomi. 

 

Den första gruppen, om 52 deltagare varav 31 kvinnor och 21 män, är studenter på Lunds 

universitet. Deltagarna är 20-30 år med en medelålder på 24 år. Enligt centrala 

studiestödsnämnden (2007) har tre av fyra studenter studiebidrag och därtill tar varannan 

student studielån medan varannan arbetar vid sidan om sina studier. Arbetet sker oftast i 

begränsad omfattning, runt 40 timmar per månad (www.csn.se). Utifrån denna information 

har vi gjort en egen kalkylering att studenternas ekonomi ligger runt intervallet 6000 – 12000 

beroende på om man jobbar extra eller inte. Vi anser det dock rimligt att merparten lever på 

runt 8200 kr/månad dvs. studiebidrag och lån. Merparten av studenterna bor själva eller med 

sambo/rumskompis och är således ansvariga för sitt eget hushåll. Några yngre studenter bodde 

fortfarande hemma hos sina föräldrar, dessa har dock angivit att de sköter större delen av sina 

livsmedelsinköp själva. 

 

Den andra undersökningsgruppen, om 48 personer varav 29 kvinnor och 19 män, 

representerar yrkesarbetande och aktiva inom karriären och har generellt sett bättre ekonomi. 

Merparten, det vill säga 70 procent har eftergymnasiala studier. Deltagarna är 30-64 år gamla 

med en medelålder på 49 år. Medelinkomsten för en yrkesarbetande, av båda kön, inom 

kommunal sektor i södra Sverige ligger på 24100 kr/månad (www.scb.se). Tidigare studier 

har visat att äldre konsumenter har en större benägenhet att välja Functional foods produkter 

eftersom de tilltalas av hälsopåståenden som förebygger eller minskar risk för sjukdom 

(Krystallis et al.2007). De flesta av deltagarna har eget hushåll och ansvarar därmed helt, eller 

delvis, för livsmedelsinköp. Deltagarna är medlemmar i fackförbundet SKTF och är 

förtroendevalda för olika landsting och kommuner i både Skåne och Blekinge.  

 

Vidare har vi genomfört två kortare intervjuer, båda genomfördes via mail och har sedan 

dokumenterats separat. Anledningen till att de genomfördes genom mailkontakt var att det 
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inte fanns tid eller möjlighet för ett fysiskt möte. Samt att informationen var ämnad att 

användas som ett komplement till uppsatsens bakgrundsbild, då huvudfokus legat på 

konsumentens perspektiv. Den första intervjun gjordes med Johan Wahlquist, Director 

Marketing & Sales på Probi AB, företaget som utvecklat den aktiva bakteriekulturen 

Lactobacillus Plantarum 299v som används i ProViva. Den andra intervjun gjordes med Sofia 

Brandberg, Junior Brand Manager på Danone (numera majoritetsägare till ProViva, 

Skånemejeriers dotterbolag). I fortsättningen hänvisar vi till materialet i intervjuerna när vi 

hänvisar till respondenternas efternamn. 

 

2.2.1 Val av teori 

Vi har gjort våra teorival utifrån syfte och frågeställningar samt utifrån våra intressen och 

perspektiv som tidigare visat sig vara påverkande faktorer vid Functional foods. Teori kan 

användas på många sätt för att uppnå ett visst syfte. I denna uppsats har flera olika teorier 

studerats för att dels bidra med kunskap för att kunna ställa rätt frågor i enkätundersökning 

och för att möjliggöra analys av de svar som inhämtats. Vidare har teorier inhämtats och 

använts för att kunna ge ett jämförande perspektiv mellan denna undersökning och tidigare 

undersökningar samt mellan olika individer i undersökningen. Slutligen används teorierna 

som analytiska verktyg kring olika aspekter och resultat.  

 

2.3 Metodkritik 

Vi ämnar inte använda resultaten från denna studie till att uttala oss om hur det ser ut i en 

totalpopulation. Undersökningsdeltagarna är inte representativa för totalpopulationens 

sammansättning, utan för studenter vid universitet och yrkesarbetande inom 

kommun/landsting. Eftersom deltagarna inte är representativa för en totalpopulation och att 

urvalet var målinriktat kan reliabiliteten påverkas något, det vill säga en liknande 

undersökning får kanske inte samma resultat (Bryman 2011). Validiteten innebär att man 

mäter det man avser att mäta (Bryman 2011), i en enkätundersökning kan det vara svårt att få 

fram kvalitativa faktorer.  

 

Vidare har vi i efterhand konstaterat att ett av de stora momenten som vi hade velat förbättra 

och finslipa för ett bättre slutresultat är enkätundersökningen. Vid flera tillfällen under arbetet 

med analys, slutsats och summering har vi konstaterat att ytterligare frågor om olika 
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perspektiv, vanor och åsikter hade kunnat ge större möjlighet att förstå vissa fenomen. Dock 

anser vi att inom uppsatsens ram och möjligheter har vi genomfört en undersökning som 

ligger väl till grund för vidare analys och att enkätens omfång var rimlig för att få 

respondenter att besvara alla frågor.  

I denna uppsats kommer sekundärdata att användas från magisteruppsatsen ”Mindtouch”, 

innehållande material från en personlig intervju med Anders Ahlström tidigare produktchef 

för ProViva på Skånemejerier, om deras tidigare marknadsföringsarbete. Detta eftersom 

Skånemejerier inte längre äger hela ProViva och därmed inte är ansvariga för 

marknadsföringen av produkten. De har därför inte möjlighet att delta i någon form av 

intervju, utan hänvisar till Danone som numera är ansvariga för produkten. Då Danone inte 

ansvarat för produkten så länge vill vi få en större överblick för hur man resonerat kring 

tidigare marknadsföring, varpå sekundärdata blir relevant att använda. 

 

2.3.1 Felkällor  

Svante Körner och Lars Wahlgren (2002) beskriver olika typer av felkällor som kan uppstå 

vid genomförandet av statistiska undersökningar. Dessa delas in i bortfall, bearbetningsfel och 

systematiska fel. Bortfall sker då inte alla svarar på enkäten som delas ut, eller att det finns 

vissa frågor som de väljer att inte svara på. Bortfall kan lätt leda till systematiska fel då de 

som inte svarar på frågorna kan ha skiljande åsikter från de som svarar. Vi hade ett bortfall på 

sex procent när vi delade ut våra enkäter, det fanns även ett visst bortfall på ett par av frågorna 

i enkäten detta skedde ofta i anknytning till följdfrågor. Bearbetningsfel är de fel som kan 

uppstå vid granskning, inmatning och kodning av resultatet. Eftersom vi inte gjort någon 

avancerad kodning av materialet ser vi att det är liten risk för att fel uppstår och påverkar 

resultatet. Mätfel uppstår då de som svarar på enkäten missförstått en fråga eller att det blir 

feltolkningar vid inmatning av resultatet (Körner & Wahlgren 2002, s. 37-38). Vi uppfattar 

inga tecken på att deltagarna har missförstått frågor, varför vi får utgå från att deltagarna 

förstått och svarat därefter. Vi anser det rimligt att utgå från att materialet inte har några 

mätfel utan är tillförlitligt.  
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3. Att förstå bakgrunden  

Följande kapitel ger en bakgrundsbild till Functional foods, vidare beskrivs probiotika och 

dess funktioner närmare. Slutligen ges en närmare inblick i ProVivas historia och utveckling 

genom tiden samt en kort översikt av konkurrerande produkter som finns på marknaden 

 

3.1 Functional Foods 

Functional foods avser livsmedel som skräddarsys för att förbättra olika hälsorelaterade 

processer i kroppen och minska risken för att drabbas av sjukdomar (Wieckowski 2005, s. 

19).  Exempel är berikning med vitaminer, fibrer, omega-3 fettsyror, växtsteroler och nyttiga 

bakteriestammar (Lavermicocca 2006; Blücher 2005, 129-147).  

Begreppet etablerades under slutet av 1980-talet i Japan som betraktas som föregångslandet 

inom utvecklingen av Functional foods. I början av 80-talets Japan startades statliga 

utredningar om hur de eskalerande sjukvårdskostnaderna skulle minskas genom förbättrade 

kostvanor (Blücher 2005, s.12).  

Functional foods är ett livsmedel i ”gränslandet mellan mat och medicin” (Wieckowski 

2005, s. 25) och är intressant ur ett samhällsperspektiv. Sjukdomar som har sitt ursprung i den 

västerländska livsstilen utgör stora kostnader i sjukvård och medicinering 

(Finansdepartementet; Folkhälsorapport 2009). Kvalificerade Functional foods ger samhället 

och individen möjlighet att minimera eller förebygga uppkomsten av sjukdomar (Wieckowski 

2005, s. 25) som högt blodtryck, cancer, colon irretable, diabetes, benskörhet och hjärt-

kärlsjukdomar (www.proviva.se
b
; Swedish center of Excellence and Innovation in Functional 

foods 2011). 

3.1.1 Svårigheter vid marknadsföring av Functional foods  

 

Enligt Livsmedelsverket finns en del svårigheter med att marknadsföra livsmedel med 

hälsopåståenden och det finns en del förutsättningar som ska uppfylldas innan detta får göras. 

Innan företagen får marknadsföra sina hälsopåståenden ska dessa analyseras och godkännas 

av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Medicinska påståenden får 

inte användas vid marknadsföring av livsmedel (www.livsmedelsverket.se). 

Enligt Europaparlamentet får företag endast använda närings- och hälsopåståenden på ett 

livsmedel med vetenskapligt dokumenterad gynnsam fysiologisk- eller näringsmässig effekt 
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(Europaparlamentets och rådets förordning, nr 1924, 2006). Den vetenskapliga 

dokumentationen ska vara baserad på relevanta forskningsrön från vetenskapliga studier av 

hög kvalitet som undersökt hur den aktuella livsmedelskomponenten påverkar en given 

funktion i kroppen (Wieckowski 2005, s.67). Hälsopåståenden får inte heller kunna tolkas 

som vilseledande, felaktiga eller tvetydliga (Europaparlamentets och rådets förordning nr 

1924, 2006). 

3.2 Probiotika – nyttiga mjölksyrabakterier 

 

Med probiotika menas kulturer av levande bakterier som kan påverka tarmens bakterieflora 

positivt (www.probi.se
a
; Blücher 2005, s.129-147). Probiotika är enligt WHO:s definition 

”levande mikroorganismer som när de tillförs i tillräcklig mängd kan ge 

hälsoeffekter”(www.who.int). Många bakteriestammar har undersökts och visat sig ha 

egenskaper som gör att de kan påverka en rad funktioner i kroppen. Intresset har framförallt 

koncentrerats på specifika mikroorganismer som redan finns naturligt i människans tarmkanal 

(Blücher 2005, s.129-147). Effekterna av de olika bakterierna är specifika och skiljer sig 

mellan olika släkten och stammar (Bryngelsson 2008).  

3.2.1 Mjölksyrabakterier  

De mikroorganismer som används som probiotika är huvudsakligen mjölksyrabakterier som 

karakteriseras av att de bildar mjölksyra vid fermentering av kolhydrater (Blücher 2005, 

s.130). Fermentering innebär att bakterierna använder sockerarter i livsmedlet som föda och 

bildar olika syror.  Denna syrabildande egenskap har utnyttjats i flera tusen år för att 

konservera eller förlänga hållbarheten hos livsmedel såsom filmjölk, yoghurt, ost, oliver, 

surkål, saltgurka och salami (Blücher 2005, s.129).    

Trots att vi är beroende av olika mjölksyrabakterier har intaget sjunkit kraftigt eftersom den 

moderna maten sällan innehåller naturligt förekommande mjölksyrabakterier. Människans 

matsmältningssystem och metabolism har inte förändrats sedan den tiden vi levde som jägare 

och samlare och vi behöver dessa bakterier för att må bra (Nationella centret för Functional 

foods; Haglund 2007, s.6). Vi har tappat bort våra nyttiga bakterier i takt med utvecklingen 

och den ”extrema” hygienen omkring oss. Den dagliga tillförseln av spontant syrade 

livsmedel har avklingat med den ökade industrialiseringen. Nu förvarar vi maten i frys och 

kylskåp istället för att fermentera den. Genom probiotiska livsmedel kan vi tillföra de 

”borttappade” bakterierna (Molin & Ahrne 2009). 
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Probiotiska mikroorganismer anses ha många positiv effekter på hälsa och välbefinnande. En 

del av dessa har man kunnat visa vetenskapligt i större kliniska försök (Blücher 2005, 129-

147). Några av de hälsofördelar som probiotika anses ha beskrivs kortfattat i följande text.  

 

Probiotika förbättrar toleransen mot laktos eftersom mjölksyrabakterierna sänker halten av 

laktos i både mage och tarm vilket underlättar för personer som inte själva kan bryta ner 

laktos (Blücher 2005, s.139). Probiotika kan verka förebyggande och behandla olika 

infektioner. Tillstånd som studerats är bland annat antibiotikaassocierad diarré, turistdiarré 

och magsår (Blücher 2005, s 139; Bryngelsson 2008). Probiotika har visat sig lindra irritable 

bowel syndrome (IBS). En del data tyder på att värre inflammatoriska sjukdomar som 

Crohn´s och Ulcerös colit också kan lindras (Blücher 2005, s.141; Brummer 2009).  

70 – 80 procent av vårt immunförsvar finns i mag-tarmkanalen. Studier talar för att probiotika 

stärker immunförsvaret och förhindrar uppkomst av allergier och eksem (Bryngelsson 2008; 

Blücher 2005, s.141). Probiotika kan bidra till att minska riskfaktorer för metabolt syndrom, 

som inkluderar hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck och övervikt. Likaså kan 

probiotika minska insulinnivån efter måltid och sänka inflammationsmarkörer (Bryngelsson 

2008; Molin & Ahrne 2009).  

 

För att probiotiska bakterier ska ha någon positiv effekt är det nödvändigt med en kontinuerlig 

tillförsel eftersom de annars dör ut och försvinner ur tarmen (Blücher 2005, s. 141; Corthesy 

et al. 2007).  

3.2.2 Krav som ställs på en probiotisk bakterie 

 

Alla mjölksyrabakterier uppfyller inte kraven för att kallas probiotika. Bakterien måste vara 

medicinskt säker och ha hög överlevnad i den produkten den förekommer i (Blücher 2005, s. 

129-147). Krav ställs på att den ska överleva de olika miljöerna i mage och tarm, för att sedan 

binda till tarmslemhinnan. Företaget som säljer dessa bakterier ska kunna uppvisa kliniskt 

säkerställda positiva hälsoeffekter (Blücher 2005, s.129-147; Haglund 2007, s.10). 

Det finns inga vetenskapliga studier som visar att det skulle finnas någon risk att inta 

laktobaciller (www.probi.se
b
) eller andra probiotiska bakterier (Haglund 2007). Då vi i vårt 

arbete med denna uppsats har undersökt forskningsfältet har vi inte heller uppmärksammat 

fakta som visar att det skulle föreligga någon risk. 
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3.3 ProViva 

ProViva är en fruktdryck som utvecklades i Lund under 1990-talet genom ett samarbete 

mellan Skånemejerier och Probi AB. Upptäckten av ProVivas verksamma bakterier; 

Lactobacillus Plantarum 299v skedde närmare tio år tidigare (www. proviva.se
c
).  

Det började på kirurgiska kliniken, där patienter som skulle genomgå större operationer 

behövde fasta inför ingreppet och ofta medicinerades med kraftig antibiotika. Denna 

behandling hade en förmåga att slå ut patientens normala tarmflora varpå aggressiva bakterier 

kan läcka ut i magen, vilket kan påverka vitala organ så som njurar (www.proviva.se
c
). 

Kliniken vände sig till Kåre Larsson som är professor i livsmedelsteknik och hans råd var att 

sondmata patienterna med havre. Vidare kontaktades en professor i mikrobiologi, Nils Molin, 

för att få hjälp med rätt konsistens på havren. Nils Molin ansvarade vid detta tillfälle för en 

studie om lactobaciller i livsmedel och forskningsgruppen hade lyckats identifiera och 

framställa flera intressanta bakterier, däribland Lactobacillus Plantarum 299v. Företaget Probi 

AB bildades i början av 90-talet, för att kunna driva forskningen vidare till färdig 

konsumentprodukt (www.proviva.se
c
).  Företaget är ett svenskt bioteknikföretag som 

utvecklar och säljer probiotiska bakterier. Företaget som äger patent på denna specifika 

bakterie stam är distributör till ProViva (www.probi.se
c
). 

Probi AB tog kontakt med ett antal livsmedelsföretag i jakten på ett samarbete för att kunna 

genomföra satsningen på en kommersiell produkt. Valet landade på Skånemejerier då de 

ansågs lämpliga genom sin kompetens och kunskap om livsmedel och hur man 

kommersialiserar en ny produkt på svenska marknaden (Letsikas, Broel-Plater & Renström, 

2005, s.41). 

Samarbetet ledde till att den färdiga produkten, en fruktdryck med hälsoeffekter lanserades 

som ProViva; magens bästa vän innehållande aktiv bakteriekultur (www.proviva.se
c
). Namnet 

ProViva, som betyder ”för livet” på latin, var ett medvetet val för att produkten skulle vara 

öppen för en vidare hälsosatsning. Produkten kom att betraktas som ett nytänkande och 

innovativt livsmedel på marknaden, vilken skiljde sig från liknande fruktdrycker. Den sågs 

helt enkelt som något finare och bättre, utifrån dess kvalitet och hälsoeffekter, varpå priset 

också kunde sättas högre (Letsikas et al., 2005 s. 41). 
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Sedan dess lansering har ProViva växt på marknaden, kommit i nya smaker och varianter 

samt fått rykte om sig att vara en bra produkt med lugnande effekt på en orolig mage. 

Företaget själva anser att produkten och konceptet fortsätter att utvecklas vidare 

(www.proviva.se
c
).  

Numera är Danone och Skånemejerier samägare av Skånemejeriers dotterbolag ProViva AB 

och i oktober 2010 förvärvade Danone 51 procent av ProViva. De resterande 49 procenten ägs 

fortfarande av Skånemejerier, det vill säga 550 mjölkbönder i Skåne och delar av Småland 

(www.skånemejerier.se). Förutom den ursprungliga fruktdrycken finns det ytterligare några 

produkter i sortimentet, såsom ProViva shot, ProViva Activ och ProViva fil. Alla produkter 

innehåller bakterien Lactobacillus Plantarun 299v (www.proviva.se
c
).  

3.4 Konkurrenter till ProViva 

 

ProVivas konkurrenter är andra livsmedel innehållande liknande probiotikastammar till 

exempel Actimel är en drickyoghurt som innehåller den probiotiska bakteriestammen L. Casei 

Defensis som har en stark motståndskraft mot kroppens mag- och gallsyror, vilket gör att 

bakterierna kan överleva och fortsätta verka när den når ner till tarmarna (www.danone.se).  

Activia är ytterligare en probiotisk yoghurt som innehåller mjölksyrebakterien Acti Regularis 

samt bakterien Bifidobacterium lactis som motverkar och lindrar matsmältningsbesvär som 

uppsvälldhet och trög mage (www.activia.se). Inom mejeriprodukter finns även Verum 

hälsofil innehållande bakteriestammen Lactococcus lactis L1A som bidrar till att de goda 

bakterierna håller magen i balans (www.verum.se). Till skillnad från de ovan nämnda tre 

produkterna är Bravo Friscus är en probiotisk juice innehållande de två bakteriestammarna 

Lactobacillus Plantarum HEAL9 och Lactobacillus Paracasei 8700:2, vilket är en 

kombination som hjälper kroppens försvar (www.bravo.se).   
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4. Att välja teoretiska verktyg 

I följande kapitel presenteras våra två forskningsområden övergripande; marknadsföring 

och konsumentens uppfattning och upplevelse. Därefter ett antal, för forskningsfrågorna, 

intressanta perspektiv. Dessa kommer användas som utgångspunkt för att bilda enkätfrågor 

samt utvärdera, analysera och belysa det empiriska material som inhämtas genom 

enkätundersökning och mailintervjuer.  

4. 1 Marknadsföring 
 

Hans Landström och Marie Löwegren (2009) skriver att traditionell marknadsföring varit det 

mest framträdande synsättet sedan 1950 – talet. Det innebär att marknadsföraren undersöker 

behov och efterfrågan på marknaden för att kunna planlägga när, var, hur och till vem som 

produkten ska lanseras. Varpå planerna ska genomföras och implementeras, viktig här är att 

fokusera på att främja transaktioner, det vill säga marknadsföraren ska övertyga 

konsumenterna att köpa just denna produkt (Landström & Löwegren 2009, s. 305-324).   

 

Vi kommer härnäst presentera fem begrepp inom marknadsföring som vi anser relevanta för 

denna uppsats. Dessa är positionering, segmentering, sanningens ögonblick, integrerad 

marknadskommunikation och word of mouth. Dessa områden kommer att presenteras utifrån 

Landström och Löwegren (2009) samt Christian Grönroos (2008). Eftersom marknadsföring 

inte ingått i vår utbildning har vi valt att använda studentlitteratur som omfattar/sammanfattar 

ett brett forskningsområde utifrån erkända författare inom ämnet.  

 

4.1.1 Positionering  

Enligt Landström och Löwegren (2009) handlar positionering om att placera en produkt i 

konsumentens medvetande och på så sätt styra vilka associationer som uppstår i anknytning 

till varumärke och/eller produkt. För att möjliggöra bra positionering måste produkten 

differentieras från konkurrenterna på marknaden, därmed uppstår möjlighet att skapa en unik 

plats i konsumentens medvetande. Landström och Löwegren (2009) menar att 

differentieringen ska anpassas utifrån den tidigare identifierade konsumentgruppens behov. 

Om företaget försöker bryta ny mark inom en etablerad bransch är det viktigt att 

uppmärksamma hur konsumenterna upplever likvärdiga, befintliga produkter. Genom detta 

kan företaget få veta vilka produktattribut konsumenten tycker är viktiga kontra mindre 
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viktiga. Företaget kan på detta sätt genomföra en differentiering baserad på konsumenternas 

behov, tankar och åsikter (Landström & Löwegren 2009, s.310-313). Positionering ska skapa 

en unik placering i konsumentens medvetande samt stark association till varumärke och/eller 

produkt, som skiljer sig från konkurrenternas (Landström & Löwegren 2009, s.310-313). 

Utifrån detta vill vi undersöka om företaget har lyckats med att framhäva ProViva som en 

Functional foods produkt. Hur uppfattar konsumenten produkten? Ses den som hälsosam och 

förtroendeingivande? Uppfattar konsumenten dess vetenskapligt belagda effekt? Vidare vill vi 

studera hur användningen av ProViva ser ut i förhållande till konkurrerande produkter.  

 

4.1.2 Segmentering 

Enligt Landström och Löwegren (2009) handlar segmentering om att dela in marknaden i 

olika konsumentgrupper, varpå en eller ett fåtal av dessa grupper väljs som fokus för en viss 

produkt. De konsumenter som karakteriseras till samma segment, bör ha likvärdigt beteende 

och behov för att skiljas från övriga konsumentgrupper. Därefter differentieras produkten för 

att passa det utvalda segmentets behov och beteende. Författarna menar att 

marknadsföringsaktiviteter bör utvecklas så att det överensstämmer med konsumentgruppens 

preferenser. Konsumentens beteende har visat sig spela allt större roll vid segmentering och 

det finns fem viktiga frågor som bör ställas för att få bra kunskap om konsumenten: ”Vad?”, 

”Vem?”, ”Var?”, ”När?” och ”Hur?” (Landström & Löwegren 2009, s. 157-162). 

Segmentering handlar om att välja ut en konsumentgrupp att marknadsföra sin produkt till. 

Det gäller att ha en bra kunskap om sina konsumenter för att produkten ska kunna anpassas 

till dem så bra som möjligt (Landström & Lövegren 2009, s. 157-162). Vi kommer utifrån 

detta studera hur segmenteringen av ProViva sett ut tidigare och hur den ser ut idag? Har 

företaget lyckats med sin segmentering?  

4.1.3 Sanningens ögonblick 

 

Grönroos (2008) beskriver sanningens ögonblick som den tid och plats där företaget möter 

konsumenten, i form av fysisk kontakt eller i samband med nyttjandet av en produkt eller 

tjänst. Sanningens ögonblick är således många små, korta tillfällen som kan kallas för gyllene 

tillfällen där företaget måste upprätthålla den kvalitet och standard som utlovas. Dessa 

tillfällen har stor betydelse för hur konsumenten kommer uppleva processen som helhet. Det 

mänskliga mötet mellan tjänsteleverantören och konsumenten blir en viktig informationskälla 

för kundens uppfattning av både produkten och företaget. Det är viktigt att serviceprocessen 



23 

 

noga planeras och genomförs så att det inte ger upphov till negativa möten eftersom kunderna 

då sällan återvänder (Grönroos 2008, s. 90). Denna teori kommer användas till att analysera hur 

konsumenten upplever ProViva fruktdryck vid marknadsföring, köptillfälle och konsumtion.  

4.1.4 Integrerad marknadskommunikation   

 

Grönroos (2008) definierar begreppet integrerad marknadskommunikation som en strategi där 

traditionell marknadsföring integreras med kundservice och andra kommunikationsaspekter, 

vilka används vid leverans och konsumtion av tjänster och varor.  

 

Grönroos (2008) skiljer på fyra olika källor till kommunicerade budskap: Planerade budskap 

är ett resultat av en planerad reklamkampanj där Tv, Internet samt direktreklam används för 

att förmedla ett budskap till konsumenten. Eftersom dessa reklamkampanjer genomförs för att 

övertala konsumenten att agera på ett speciellt sätt, har konsumenten minst förtroende för 

dessa budskap. Produktbudskap förmedlar ett budskap om företaget och deras produkter, till 

exempel hur produkten är utformad och fungerar. Servicebudskap är resultatet från 

serviceprocesser utifrån personalens uppträdande och klädsel, samt hur företagets teknik och 

system fungerar. Oplanerade budskap berör företaget och deras tjänster och varor och 

förmedlas av andra konsumenter. Dessa anses vara mest trovärdiga då de visar hur tidigare 

konsumenter har uppfattat företaget och dess produkter (Grönroos 2008, s. 290-296). Vi 

kommer utifrån detta analysera konsumentens uppfattning och förtroende för ProViva i 

samband med hur deltagarna tagit del av marknadsföringen.  

 

4.1.5 Word of mouth  

Grönroos (2008) beskriver att word of mouth är ett, ifrån företaget oplanerat budskap som 

innebär att konsumenter förmedlar sin erfarenhet och uppfattning om en produkt till vänner 

och bekanta. Konsumenter som har positiva erfarenheter är mer benägna att fortsätta att 

kontinuerligt använda en produkt (Grönroos 2008, s. 294-295). Positivt word of mouth ses 

som den mest effektiva och trovärdiga kommunikationsformen (Grönroos 2008, s. 302). Om 

det istället sprids negativ word of mouth kommer konsumenterna utveckla en negativ 

uppfattning om företaget och dess planerade budskap. Om negativt word of mouth sprids, 

förlorar produkten och/eller företaget sin trovärdighet. Detta innebär ökade investeringar i 

aktiva marknadskommunikationer för att väga upp det skadade ryktet (Grönroos 2008, s.296). 
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Denna teori kommer användas till att analysera hur konsumenterna har fått kunskap om 

ProViva och hur detta kan påverka deras förtroende för produkten.   

4.2 Konsumentens upplevelse och beteende 

4.2.1  Risksamhället  

 

Dagens västerländska samhälle benämns ofta som ett risksamhälle präglat av en 

konsumtionskultur. Via media nås vi dagligen av mängder med information och budskap om 

vad, hur och när vi ska äta (Marie-Louise Stjerna 2007, s.22). Att som individ och konsument 

leva i detta samhälle och försöka navigera mellan alla olika budskap är således ingen enkel 

match. Livet har alltid innehållit hot och risk, vad som däremot är utmärkande för denna tid är 

att allt fler risker tycks uppkomma genom människans utökade kunskap (Anthony Giddens 

1991 i Stjerna 2007, s.22).  

Reflexivitet är ett centralt begrepp för att kunna förstå och tolka den tid vi lever i. 

Reflexiviteten är både institutionaliserad och en del i ett ständigt formande av människors 

”jag”. Det vill säga att vi hela tiden, i förhållande till ny information eller kunskap, reviderar 

oss själva och vår tillvaro i olika aspekter från sociala till materiella. Inget går fritt från vårt 

ifrågasättande, således kan tvivlet ses som en ”existentiell dimension” inom det senmoderna 

samhället (Stjerna 2007, s.23). Stjerna (2007) uttrycker det väl i följande citat: 

”I detta ’risksamhälle’ ställs individen inför en rad valmöjligheter. Man kan säga att 

frågan om ’hur jag ska leva’ måste besvaras ’pragmatiskt’, i form av dagliga beslut om 

hur jag ska bete mig, klä mig och äta bland många andra saker, samt tolkas inom en 

pågående process av identitetsskapande. Föreställningen om tillit och risk får en 

särskild betydelse under sådana omständigheter. Till viss del kan man säga att 

individer eller sociala grupper är inbegripna i ett slags ständigt pågående förhandlingar 

om ’bra’, ’dåligt’, ’rätt’ eller ’fel’.” (Stjerna 2007, s.23) 

 

Utifrån detta citat kan konstateras att leva i ett risksamhälle innebär att ständigt reflektera över 

motstridiga möjligheter (Giddens 1991 i Stjerna 2007, s.23). Detta kan kopplas till vad vi 

tidigare nämnt i uppsatsen kring en marknad med stort livsmedelsurval som ständigt utökas 

med nya produkter, däribland kategorin Functional foods. ProViva som tillhör denna kategori 

är således ett livsmedel med fler funktioner än de näringsmässiga, vilket tvingar konsumenten 

att ta ställning till produkten och dess information för att kunna göra ett val vid konsumtion. 

Vanlig juice, eller fruktdryck med tillförda bakterier för positiv effekt på tarmhälsan? Vi 
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kommer att utgå från teorier kring risksamhället och konsumentens ”påtvingade” val och 

beslut, för att formulera delar av de frågor vi ställer vid vår enkätundersökning. Vi kommer 

även att utgå från risksamhället som teori och perspektiv för analys vid sammanställning och 

granskning av deltagarnas svar. 

4.2.2 Att konsumera sig till en identitet  

 

I takt med att konsumtion fått en central roll för människor har konsumtionsakten och val av 

varumärken blivit ”symboliska resurser i identitetsarbetet” enligt Jacob Östberg och Lars 

Kaijser (2010, s.59-60). Östberg och Kaijser (2010) beskriver att tidigare sågs identitet som 

något givet, den bara fanns där och bestämdes av faktorer som social klass, utbildning och 

yrkesval. Identitet är numera kopplat till vad vi konsumerar, inte till vad vi producerar och 

tillför samhället genom exempelvis vårt yrke. När dessa faktorer som utbildning och yrkesval 

minskar i betydelse, blir konsumtion en viktigare ingrediens i vårt identitetsarbete (Östberg & 

Kaijser 2010). 

Genom konsumtion av olika varor och varumärken visar vem man är och vilka likasinnade 

grupper man vill identifiera sig med (Östberg & Kaijser 2010) Det är ett sätt att skilja sig från 

mängden och dra gränser mellan sociala klasser, geografiska områden och nationer (Stjerna 

2007, s.15). Konsumtion har nästan blivit ett språk som avläses genom inköp av olika 

produkter som kläder, accessoarer, bilmodeller och så vidare. Östberg och Kaijser (2010) 

konstaterar att ”konsumtion alltmer går mot att vara ett kommunikationsmedel där varje 

konsumtionsakt potentiellt sätt avkodas av en tänkt publik. Konsumtionen måste därför i ökad 

utsträckning ses som en dialog med andra i en specifik kulturell kontext” (Östberg & Kaijser 

2010, s. 31). Samtidigt är konsumtion en distinktion som skapar en skillnad till de som inte 

konsumerar samma varor och varumärken. Konsumenten stödjer de märken som speglar det 

sätt den vill se sig själv och således kan ”varumärken bidra med varierat innehåll till 

identitetsarbetet” (Östberg & Kaijser 2010, s.60).  

Konsumtion av ProViva signalerar en identitet vilket vi tror är kopplat till hälsa eftersom det 

är en Functional foods produkt som har vetenskapliga belägg för sina hälsopåståenden. Hur 

stor kännedom konsumenter har om detta mervärde och hur viktigt det är för dem i sitt 

identitetsbyggande kommer vi undersöka närmare i vårt analysarbete av enkäten. 
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4.2.3 Konsumtionsupplevelsen påverkas av erfarenheter och kunskap 

 

Konsumtionsupplevelsen påverkas av vår kulturella bakgrund enligt författarna Östberg och 

Kaijser (2010, s.56). De hänvisar till den franske sociologen Pierre Bourdieus analytiska 

koncept om symboliskt kapital som visar hur tätt kopplad kulturell bakgrund är till sin 

konsumtionsinställning (Bourdieu 1984; i Östberg & Kaijser 2010). Bourdieu menar att det 

inte bara handlar om att visa tillhörighet med olika grupper och ta avstånd från andra, utan hur 

de erfarenheter vi bär med oss påverkar vår upplevelse och vårt sätt att konsumera. 

Erfarenheterna gör att samma konsumtionsupplevelse kan uppfattas på flera sätt av olika 

individer. Östberg och Kaijser (2010) menar därför att konsumtion har blivit något mer än 

bara vad vi köper, kunskapen kring konsumtion tar allt större utrymme och att det har 

utvecklats en ”konnässörskultur”
3
 kring många områden. Kunskapen förvärvas genom att 

spendera mycket tid på att sätta sig in i ett konsumtionsområde genom att läsa, eller att 

konsumerat mycket och på så sätt skaffat sig kunskap och erfarenhet kring ämnet (Östberg & 

Kaijser 2010, s.56). 

Ovanstående resonemang kan appliceras på konsumtion av livsmedel. Genom att ofta 

konsumera vissa livsmedel skaffar man sig en ökad kunskap om dess smak, 

användningsområden, kvalitet och mervärden. Likaså kan man genom vidare 

informationssökning skaffa sig kunskaper om produktens ursprung, miljöpåverkan, 

hälsofördelar eller andra områden som intresserar. Eventuella konnässörsområden inom 

intresseområdet livsmedel kan vara hälsa, etik och miljö.  

Genom vår undersökning kommer vi titta på hur erfarenhet påverkar uppfattningen och 

konsumtionen av ProViva mellan de olika urvalsgrupperna.  Har den äldre gruppen utvecklat 

”konnässörsområden” i större utsträckning än den yngre gruppen och får därmed en annan 

konsumtionsupplevelse av ProViva?  

4.2.4 Manligt och kvinnligt i koppling till Functional Foods 

Beardsworth, Bryman, Keil, Goode, Haslam, Lancashire (2002) beskriver att både män och 

kvinnor accepterar tanken att hälsa inte är en definitiv faktor som är okontrollerbar för oss 

människor. Båda könen kan se att vi genom kosten kan påverka och stärka vår hälsa, samt 

minska risken för sjukdom (Beardsworth 2002, s. 487). Kroppsideal och vad som ses som den 

optimala hälsan och kroppen skiljer sig mycket åt mellan könen. Där kvinnor tenderar att vilja 

                                                           
3
 Konnässör är en person som har viss, djupare kännedom inom något område (www.nationalencyklopedin.se).  
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vara smalare och gärna reducera sin vikt, medan männen diskuterar kring fastare kropp och 

tydligare konturer (Beardsworth et al. 2002).  

 

Beardsworths et al. (2002) visar även att kvinnor uttrycker mer oro kring mat i kombination 

med etiska perspektiv, varpå deras köp ofta blir mer genomtänkta. Kvinnor visade sig också 

vara mer mottagliga för att acceptera och använda Functional foods, eftersom de reflekterar 

mer kring mat och hälsa. Svaren i studien tyder även på att kvinnor är de som gör majoriteten 

av både inköp, förberedelser och övriga sysslor i samband med mat och middagar 

(Beardsworth et al. 2002).  

 

Studien från Beardsworth et al. (2002) visar att båda könen anser sig vara upplysta om nyttig 

mat och hälsa. Däremot hur de inhämtar sin information visar en skillnad, där männen ofta får 

sin information av familjemedlemmar eller vänner. Till skillnad från kvinnorna som inhämtar 

information ifrån tidningar med mera och verkade även mer öppna för att ta till sig officiella 

kostråd, samt anpassa kosten därefter (Beardsworth et al. 2002). I studien hänvisar 

Beardsworth et al. (2002) till tidigare studier som gjorts, bland annat i Norge, som visade att 

kvinnor sågs ha en högre kunskapsnivå i fråga hälsa. Utifrån denna teori kommer vi att 

studera och jämföra eventuella skillnader i konsumtionsmönster, förståelse och kunskap 

mellan kvinnor och män i anslutning till ProViva.  

4.2.5 Placeboeffekten 

 

France Haour (2005) beskriver att placebo innebär ett intag av piller, injektion eller vätska 

som inte har någon särskild effekt i förhållande till någon sjukdom. Detta kan i många fall 

framkalla vissa biologiska eller psykologiska effekter på människor så länge patienten tror 

den får verksamma medicinen. Placebo används inom läkemedelsbranschen för att kontrollera 

den verkan som en specifik medicin har. Haour (2005) menar att de flesta sjukdomstillstånd är 

mottagliga för placeboeffekten men är vanligast vid smärta, ångest och depression. 

Placeboeffektens förklaring har traditionellt studerats enligt två teorier: betingad teori vilket 

innebär att placeboeffekten är en betingad respons, samt mentala teorin som anser patientens 

förväntningar vara den primära orsaken till upplevd effekt (Haour 2005 s. 195-200). Enligt 

avbilder som gjorts på hjärnan har det demonstrerats att placebo kan imitera effekten av den 

aktiva medicinen och aktivera samma områden i hjärnan. Den betingade teorin kan inte 

förklara placeboeffektens verkan hos patienter som aldrig har fått medicinen tidigare. Om 
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man tidigare inte utsatts för behandlingen är det troligtvis förväntningar och förhoppning om 

förbättring som är en utlösande faktor för placeboeffekten (Haour 2005, s. 195-200). 

 

Vi kommer använda teorin kring placeboeffekten för att analysera de svar vi får från 

enkätundersökningen kring konsumenters användningsmönster och eventuellt upplevd effekt 

av ProViva. Detta eftersom vi tidigare i arbetet har kunnat dokumentera att effekten av 

ProViva endast kan uppnås genom kontinuerligt intag (Blücher 2005; Corthésy et al. 2007).  
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5. Att samla in data 

I detta kapitel presenteras en övergripande bild av hur ProViva marknadsförs. Därefter 

åskådliggörs resultatet från vår enkätundersökning genom tabeller, diagram och texter vilka 

sammanställer deltagarnas åsikter. Slutligen sammanfattas två mailintervjuer med Probi AB 

och Danone. 

5.1 Marknadsföring av ProViva 

Som en del av vårt arbete med att samla empiri har vi studerat hur ProViva fruktdryck 

marknadsförs genom förpackning och hemsida. Därtill har vi genom en tidigare 

magisteruppsats, Mindtouch, studerat marknadsföringen utifrån Skånemejeriers tidigare 

perspektiv. Vidare har vi genomfört en intervju med Danone som numera äger rätten till att 

marknadsföra produkten (Intervju: Wahlquist 2011). 

 

ProViva marknadsförs på hemsidan som ”magens bästa vän”, då den har en vetenskapligt 

dokumenterad effekt på att lugna oroliga magar. Det är ett livsmedel som har ett godkänt 

hälsopåstående, vilket endast ett fåtal produkter har i Sverige. Det påpekas att ProViva är en 

naturlig och välsmakande fruktdryck, genom att ”ta ett glas till frukost så ska du se att det 

känns bättre.” (www.proviva.se
a
).  

 

På ProViva fruktdrycks en liters förpackning marknadsförs produkten som ”magens bästa 

vän”, samt ”ett resultat av svensk forskning”. Vidare anges det att ProViva innehåller den 

goda bakterien Lactobacillus Plantarum 299v som minskar gasbildning, vilket är ett vanligt 

problem vid orolig mage. Det står även att den positiva effekten som ProViva anses tillföra, 

har studerats i flera olika kliniska studier och att oberoende experter har bekräftat att studierna 

stödjer hälsopåståendet (ProVivas en liters förpackning).  

 

Letsikas et al. (2005) skriver i sin magisteruppsats Mindtouch att vid den första lanseringen av 

ProViva utförde Skånemejerier (dåvarande majoritetsägare till ProViva) ingen segmentering 

av marknaden. De ansåg att konsumenterna inte hade tillräckligt med kunskap om Functional 

foods och att de då inte var medvetna om vilka positiva hälsoeffekter som livsmedlet har 

(Letsikas et al. 2005). Eftersom ProViva var ett av de första livsmedel i Sverige som blev 

klassat som ett Functional foods, valde företaget istället att sprida budskapet om ProVivas 
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hälsofrämjande egenskaper. Skånemejerier genomförde senare en segmentering utifrån olika 

marknadsundersökningar och konsumentkontakter, vilket underättade arbetet med 

marknadsföringen. Letsikas et al.(2005) beskriver att ProVivas främsta målgrupp var kvinnor 

i ålder 30 till 60 år. Däremot fanns fortfarande svårigheter med att sälja in en fruktdryck som 

är dubbelt så dyr som andra juicer och fruktdrycker. Skånemejerier ansåg det därför viktigt att 

kunna engagera konsumenterna och skapa ett intresse om produktens hälsofördelar och dess 

mervärde (Letsikas et al. 2005, s.43-44).  

 

5.1.1 Information från Danone 

För att få en bild av hur ProViva marknadsförs idag, kontaktade vi Danone som numera är 

majoritetsägare till ProViva. Nedan följer en sammanfattning av den information vi fick från 

Sofia Brandberg, Junior Brand Manager (2011).      

 

Enligt Brandberg (2011) finns det idag ingen segmentering av marknaden, utan ProViva riktar 

sig till en bred målgrupp, representativ för Sveriges befolkning. Detta eftersom Danone anser 

att magrelaterade problem är lika vanligt oavsett ålder och kön. Det budskap de vill nå ut med 

är att ProViva är en välsmakande fruktdryck som innehåller den probiotiska bakteriekulturen 

Lactobacillus Plantarum 299v, med en vetenskapligt dokumenterad effekt på att lugna oroliga 

magar. Det faktum att ProViva är ”magens bästa vän” ser företaget som viktigt att förmedla 

till konsumenterna (Brandberg 2011). Vidare konstaterar hon att konsumentundersökningar 

har visat att deltagarna uppfattar de hälsofördelar ProViva har i samband med oroligheter i 

magen, vilket är en av anledningarna till att man konsumerar produkten.  

 

Utöver detta menar Brandberg (2011) att det finns svårigheter att förmedla 

forskningsresultaten. Det är viktigt att anpassa budskapet efter konsumenterna och hålla det 

på en nivå som är enkelt att förstå och relatera till. Hon poängterar även vikten av att fokusera 

på att kommunicera ett fåtal centrala budskap till konsumenten, då allt för många budskap kan 

ge en överväldigande känsla. Däremot är det viktigt att forskningsresultat finns tillgängliga på 

bland annat hemsidan, för att det ska vara lätt för konsumenterna att själva söka upp 

information. Att det på förpackningen står att ProViva är ”ett resultat av svensk forskning” är 

något Danone är stolta över (Brandberg 2011).  
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När vi beskrev att våra tidigare undersökningar uppmärksammat att många konsumenter 

använder ProViva som en ”kur” i samband med antibiotika kur eller orolig mage. På detta 

påstående kommenterar Brandberg att Danone marknadsför ProViva som en produkt som ska 

intas regelbundet. Hon förstår därför inte orsaken till varför vissa konsumenter uppfattar 

ProViva som en ”quick fix”. De som konsumerar probiotiska livsmedel för att lugna oroliga 

magar upplever en förbättring efter 14-28 dagars konsumtion. Det är också vetenskapligt 

bevisat att de som konsumerar probiotiska bakterier har ett starkt förtroende för att det 

fungerar och att placeboeffekten inte är en avgörande faktor här (Brandberg 2011). 

 

5.2 Enkätresultat  

 

Efter att inhämtat enkätsvar ifrån 100 konsumenter har vi bearbetat, sammanställt svaren och 

skapat diagram med överskådliga bilder av fördelningen mellan kvinnor, män, studenter och 

yrkesarbetande.  

 

När vi redovisar diagram har vi i de flesta fall räknat på fyra indelningsgrupper; manlig 

student, manlig yrkesarbetande, kvinnlig student och kvinnlig yrkesarbetande. Varje grupp är 

i diagrammet 100 procent, så att det visar fördelningen i procent mellan de olika grupperna. 

 

I de fall då inte alla deltagare har svarat på en fråga har dessa räknats bort och de 

procentangivelser som finns i samband med frågan är beräknade utifrån det antal deltagare 

som besvarat frågan.  Svarsfrekvensen på frågorna redovisas i anknytning till enskild 

frågeställning. För alla de slutna frågor som gett upphov till ett diagram som redovisning 

anges svarsfrekvens. För öppna frågor som besvaras med en, av deltagaren, skriven 

kommentar redovisas inte svarsfrekvens. Detta eftersom vi inte fann att det gav väsentlig 

information då de öppna frågorna var en uppföljning av slutna frågor, varpå den öppna frågan 

endast besvarats utifrån ett tidigare valt svarsalternativ. Det vill säga en person som aldrig 

dricker ProViva kan rimligen inte besvara kommande fråga om ”varför dricker du ProViva”. 
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5.2.1 Marknadsföring 

Båda de följande citaten har använts av ProViva vid marknadsföring, vilket tilltalar dig 

mest? (Svarsfrekvens: 99/100 deltagare) 

 Tabell 1: Visar hur åsikterna fördelas i förhållande till de två citat som använts vid marknadsföring av ProViva. 

 

Vad vi kan utläsa är att ”magens bästa vän” anses vara mer tilltalande än ”lugnar orolig 

mage”. Samma resultat gäller för alla oavsett tillhörighet student och yrkesarbetande samt 

kvinnor och män. 

 

Vilken marknadsföring har gett dig starkast intryck av ProViva? (Svarsfrekvens: 97/100 

deltagare) 

Tabell 2: Visar en översikt över varifrån deltagarna i undersökningen inhämtar sitt starkaste intryck av ProViva. 
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Resultatet på denna fråga visar tydligt att merparten av deltagarna får sitt starkaste intryck av 

ProViva och inhämtar mest kunskap och information genom Tv-reklam. Utmärkande här är 

70 procent av de  kvinnliga studenterna har angett alternativet Tv-reklam. Detta användas 

senare för att se samband med frågan kring hur insatt man är i ProVivas hälsofördelar. Vi ser 

också att kvinnliga yrkesarbetande är den grupp som har angett svar från alla alternativ. 

Vänner, kollegor och familj verkar vara ett starkare alternativ för yrkesarbetande både för 

kvinnor och män.  

Konsumerar du någon av följande konkurrerande produkter?  

I enkäten ställdes en fråga om konsumentens vanor i samband med andra probiotiska 

produkter så som Activia, Actimel, Verum och Bravo Friscus. Här visar det sig att få 

deltagarna använder någon av ovanstående produkter. Endast 20 procent av studenterna och 

45 procent av de yrkesarbetande uppger att de nyttjar någon av ovanstående produkter.  

5.2.2 Konsuments uppfattning och upplevelse 

Hur ofta dricker du ProViva fruktdryck? (Svarsfrekvens: 100 /100 deltagare)  

Tabell 3: Visar en översikt över deltagarnas konsumtionsmönster  av ProViva. 

 

Översikten visar tydligt att storkonsumenterna av ProViva främst är yrkesrbetande, med 

undantag för ett fåtal studenter. Denna skillnad i användning mellan yrkesarbetande och 

studenter är statistiskt säkerhetsställd på en 99,9 procentig signifikansnivå utifrån ett Chi-2 

test
4
. Vad som är ytterligare intressant i denna översikt är även att några gånger/ år är det mest 

förekommande svarsalternativet.   

                                                           
4
  Chi 2 är en metod som används för att analysera frekvenstabeller. Den går ut på att jämföra faktiska absoluta 

frekvenser i frekvenstabellen med de förväntade frekvenserna enligt nollhypotesen (Körner & Wahlgren 2006). 
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När du dricker ProViva, upplever du att den har positiv effekt på din ”maghälsa”? 

(Svarsfrekvens: 82/100 deltagare) 

Tabell 4: Visar hur deltagarna svarat på frågan om de upplever den effekt som ProViva anses ha. 

 

Diagrammet visar att de kvinnliga deltagarna är mest ”extrema” i sina svar. De 

yrkesarbetande kvinnorna tenderar att vara positiva till produkten och svara ”ja, mycket” eller 

”ja, lite”. Medan de kvinnliga studenterna lutar åt en neutral eller något mer kritisk 

inställning till produktens effekt. Manliga yrkesarbetande visar också stor tilltro till produkten 

genom att ange ”ja, mycket” och ”ja, lite”. 

 

Hur väl insatt är du i de hälsofördelar som ProViva anses ha? (Svarsfrekvens: 100/100 

deltagare) Tabell 5: Visar hur deltagarna ser på sin egen kunskapsnivå inom ämnet ProViva 

 

Enkätsvaren gav ett resultat som visar att många av deltagarna anser sig ha vetskap om 

produkten ProViva och är således ”ganska insatt” i produktens hälsofördelar.  Utmärkande i 

övrigt är att 33 procent av de yrkesarbetande kvinnorna anser sig vara ”väldigt insatt” samt 
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att 38 procent av de manliga studenterna är kritiska till sin kunskap och anger svaret ”väldigt 

lite insatt”. 

Hur ofta tror du att man bör dricka ProViva för att få de goda effekterna på 

”maghälsan”?  

Merparten av deltagarna anger att ProViva bör drickas varje dag för att det uppnå de goda 

effekterna på ”maghälsan”. Utöver dessa svar uppges många varierande svar på hur ofta 

ProViva ska konsumeras. Räknar man ut ett medelvärde på alla deltagarnas svar, som är allt 

från ”behövs ej”, ”vid behov”, ”regelbundet”, ”1ggr/v” till ”flera ggr/dag” fås ett snitt på 

att de tror/vet att produkten ska konsumeras cirka sex dagar/vecka.  

 

Hur stor mängd ProViva tror du att man ska dricka för att få de goda effekterna på 

”maghälsan”?  

Det vanligaste förekommande svaret på denna fråga är att man bör dricka ett glas om dagen. 

Vidare har vi tydligt sett att de yrkesarbetande deltagarna i undersökningen har bättre kunskap 

kring vilken mängd ProViva som krävs för att få de goda effekterna på ”maghälsan”. 

Studenterna har bristfällig kunskap kring vilka mängder som behövs, några av de utmärkande 

svaren är följande: 

”Mycket, flera liter!” 

”En liter om dagen har viss forskning kommit fram till” 

”2 liter om dagen” 

”Stora mängder” 

”En liter om dagen” 

Överskådligt kan sägas att svaren har varierat från att ProViva inte behövs, till att det krävs 

flera liter om dagen för att få effekt. I denna fråga har vi även, vilket ses i tabellen nedan, sett 

att det var skillnad på studenternas och de yrkesarbetandes syn på vilken mängd som ska 

konsumeras/tillfälle. 

Tabell 6: Visar sammanfattning av frågor kring hur ofta och hur mycket ProViva som ska intas.  

 

 

 

 

 

Konsumtion Alla Studenter Yrkesarbetande 

Hur ofta? ggr/vecka 6,1 6 6,2 

Hur mycket?  dl/tillfälle 4,2 5,4 2,5 
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Av vilken anledning dricker du ProViva?  

Den främsta anledningen till att deltagarna dricker ProViva är att den är ”god”, strax därefter 

kom anledningen ”nyttig, vid många tillfällen anges båda svaren tillsammans. Vidare  

framkommer många svar som relaterar till maghälsan såsom ”hälsosam”, ”bra för magen” 

och  ”vid orolig mage eller vid antibiotika kur”. 

 

Av vilken anledning dricker du inte ProViva?  

Den vanligaste orsaken till att deltagarna inte använder ProViva beror på priset, ”dyrt” är det 

mest frekvent återkommande svarsalternativet. I övrigt anges svar såsom ”har inget behov” 

och ”för mycket socker”. Några deltagare har specificerat att de inte dricker ProViva vid de 

tillfälle då de upplever att maghälsan är bra, vilket tyder på att ProViva ses som en ”kur”.  

 

Vad anser du om din livsstil? (med tanke på rökning, alkohol, kost, motion etc.) 

(Svarsfrekvens: 98/100 deltagare)  

Tabell 7: Visar en överskådlig bild av hur deltagarna ser på sin livsstil. 

 

Utifrån hur deltagarna har svarat om sin livsstil ser vi att merparten av alla deltagare, oavsett 

kön och urvalsgrupp, anser sig själva ha en livsstil som är ”ganska hälsosam”. Dock 

utmärker sig de yrkesarbetande männen särskilt eftersom över 80 procent av denna kategori 

anger detta svar. Ytterligare utmärkande resultat är att kvinnorna anger mer varierade svar än 

männen, även mindre positiva svar såsom ”varken eller”, ”något ohälsosam” och ”mycket 

ohälsosam”.  
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Hur stor betydelse tror du att goda kostvanor har på din hälsa? (Svarsfrekvens: 98/100 

deltagare)  

Andra väsentliga resultat från enkätundersökningen är att det tydligt visar sig att alla 

deltagare, både studenter och yrkesarbetande, i alla åldrar anser att kosten har ”ganska stor” 

eller ”stor betydelse” för hälsan.   

5.2.3 Marknadsföring och konsumentupplevelse 

Under denna rubrik har vi samlat de frågor och svar som inkluderar både marknadsföring och 

konsumentens upplevelse. 

 

Gradera alla alternativ utifrån hur viktiga de olika delarna på en livsmedelsförpackning 

är för dig? (Svarsfrekvens: 98/100 deltagare)  

Tabell 8: Visar vilken information på en livsmedelsförpackning som värderas högst av både yrkesarbetande och 

studenter gemensamt. 

1 Datummärkning 88% 

2 Innehållsförteckning 83% 

3 Hälsopåstående 67% 

4 Symbolmärkning 66% 

5 Slogan 40% 

 

Tabellen visar tydligt att datummärkning och innehållsförteckning är de delar som anser vara 

viktigast i samband med informationen på livsmedelsförpackningar. Deltagarna har graderat 

varje påstående från ett till fem. Utav de som besvarat frågan har vi räknat ut vilket påstående 

som fått mest poäng, därefter omräknat i procent utifrån maxpoäng.  

 

Gradera alla följande uttryck/attribut/känslor utifrån din egen åsikt om ProViva: 

(Svarsfrekvens: 95/100 deltagare)  

Dessa ”påståenden” har rangordnats utifrån vilka som får mest medhåll från deltagarna. 

Deltagarna har graderat varje påstående från ett till fem. Utav de som besvarat frågan har vi 

räknat ut vilket påstående som fått mest poäng, därefter omräknat i procent utifrån maxpoäng. 

Tabell 9a och b: Visar upplevelse av attribut/känslor i procent, separerat för arbetare och studenter  
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a) Yrkesarbetande b) Studenter 

1 God smak 80% 

 

1 God smak 76% 

2 Förtroendeingivande 70% 

 

2 Funktionell förpackning 71% 

3 Hälsosam känsla 70% 

 

3 Hälsosam känsla 69% 

4 Seriöst intryck 68% 

 

4 Tilltalande förpackning 66% 

5 Funktionell förpackning 67% 

 

5 Seriöst intryck 64% 

6 Tilltalande förpackning 63% 

 

6 Forskningsprodukt 64% 

7 Forskningsprodukt 62% 

 

7 Kommersiell produkt 63% 

8 Naturlig känsla 59% 

 

8 Förtroendeingivande 61% 

9 Uppiggande känsla 56% 

 

9 Naturlig känsla 55% 

10 Bra törstsläckare 56% 

 

10 Säker känsla 53% 

11 Exklusiv känsla 54% 

 

11 Bra törstsläckare 52% 

12 Säker känsla 52% 

 

12 Uppiggande känsla 52% 

13 Alt. till medicin 52% 

 

13 Prisvärd 47% 

14 Prisvärd 51% 

 

14 Exklusiv känsla 47% 

15 Kommersiell produkt 51% 

 

15 Sportig känsla 47% 

16 Prestationshöjande 48% 

 

16 Prestationshöjande 43% 

17 Sportig känsla 46% 

 

17 Alt. till medicin 39% 

* 48 personer 

  

* 52 personer 

  

Vi kan här konstatera att god smak ligger på första plats för båda grupper. Tabellerna visar att 

de olika attributen rangordnas något olika mellan grupperna, studeras procentsatsen i samband 

med attributet är det däremot ingen större skillnad.  

5.3 Information från Probi AB  

 

För att få ytterligare information om mjölksyrabakterien Lactobacillus Plantarum 299v utöver 

vetenskapliga artiklar, kontaktade vi företaget Probi AB som tillhandahåller bakterierna i 

ProViva. Här kommer en sammanfattning av den information vi fick från Johan Wahlquist 

(2011), Director Marketing & Sales. 

Hur lång tid det tar för mjölksyrabakterierna att etablera sig i mage och tarm för att göra 

positiv verkan är enligt Wahlquist (2011) inte helt lätt att svara på. Enligt Goossens et al. 

(2003) ökar den totala laktobacillnivån redan efter en veckas intag hos friska individer och det 

är rimligt att anta att detta sammanfaller med den positiva effekten för konsumenten 

(Wahlquist 2011).  
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Hur ofta och hur länge bakterierna bör konsumeras innan effekten visar sig kan inte 

Wahlquist (2011) uttala sig om eftersom deras studier utvärderas först efter två veckors 

dagligt intag. Många konsumenter känner en effekt efter tre till fyra dagars konsumtion 

(Wahlquist 2011). Likaså hur länge den önskade effekten finns kvar efter avslutad 

konsumtion är osäkert att svara på. Enligt Johansson et al. (1998) kan man återfinna bakterien 

i avföringsprover åtminstone 11 dagar efter avslutat intag. Wahlquist (2011) säger att 

bakterien koloniserar väl och det är rimligt att den har positiv effekt så länge den finns i 

tillräcklig mängd. 

Wahlquist (2011) anger att det nästan alltid finns en placeboeffekt i kliniska studier, varför 

Probi AB alltid använder en placebo/kontrollgrupp med en identisk produkt (utan bakterier) 

som kontroll för att korrigera placeboeffekten. Där kan de se ett tydligt resultat på 

placeboeffekten när de jämför aktiv grupp och placebogrupp. Studierna är 

placebokontrollerade men också dubbelblinda, vilket innebär att vare sig deltagare eller 

undersökningsledare vet vem som fått placebo (Wahlquist 2011).  
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6. Att ”sätta på sig glasögonen”  

 I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska materialet utifrån de teorier som 

presenterats i teoriavsnittet. Även här kommer analysen ske utifrån de två forskningsfrågorna 

och de områden som vi har valt; marknadsföring och konsumentens upplevelse.    

 

6.1 Marknadsföring 

Kring frågan om vilket citat som tilltalar deltagarna mest fick vi en tydlig bild av att ”magens 

bästa vän” var mest tilltalande, vilket visar att företaget har lyckats i sin marknadsföring av 

produkten. Skånemejerier (före detta majoritetsägare till ProViva) har i sin 

marknadsföringskommunikation valt att positionera drycken som ”magens bästa vän”, vilket 

har varit ett viktigt budskap att föra fram till konsumenterna (Letsikas et al. 2005). Även 

Danone, som numera är majoritetsägare till produkten, ser detta som en viktig del att förmedla 

till konsumenten (Intervju: Brandberg 2011).  

 

På frågan genom vilka kanaler konsumenterna fick mest information om ProViva fick vi 

varierande svar. Många av studenterna inhämtar sin kunskap genom Tv-reklam vilket borde 

innebära att de har fått en bra uppfattning om användningen, då de tar del av de planerade 

budskapen som företaget medvetet förmedlar (Grönroos 2008). Så är inte fallet när vi studerar 

svaren på de frågor som testar av kunskapen, utan studenterna är snarare de som har sämst 

kunskap. En rimlig tolkning utifrån detta är att företaget inte är tillräckligt tydliga i sin reklam 

kring de budskap de vill förmedla, vad gäller mängden dryck som ska intas för att få de 

omtalade hälsoeffekterna. Att ProViva ska konsumeras regelbundet har båda urvalsgrupperna 

uppmärksammat.   

De kvinnliga yrkesarbetande som istället inhämtar kunskap från sin bekantskapskrets i form 

av familj, vänner och kollegor tar del av de oplanerade budskap som framkommer om 

produkten genom word of mouth kommunikation (Grönroos 2008). Dessa deltagare har 

betydligt bättre uppfattning om hur produkten ska konsumeras och vilken mängd som krävs. 

Detta visar på att positiv word of mouth är ovärderlig reklam för företaget eftersom många 

tenderar att lyssna mer på vad andra säger om en produkt, än vad företaget förmedlar via 

reklam. Många konsumenter är tveksamma mot reklam vilket vi kunde se då vissa i 

undersökningen angav svar som ”jag litar inte på reklam”. En förståelig åsikt eftersom 
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företagen använder reklam för att påverka konsumenterna och sälja in en produkt. För att 

koppla detta till vår undersökning (se tabell 9a och b) kan vi konstatera att studenterna 

uppfattade produkten som mer kommersiell än vad de yrkesarbetande gjorde.  

Tidigare forskning visar något annorlunda resultat, bland annat beskriver Beardsworth et al. 

(2002) att kvinnor tar merparten av sina intryck ifrån mediala källor såsom tidningar, samt 

officiella riktlinjer. Det är främst männen som inhämtar information via vänner, familj och 

kollegor. Vår undersökning ger däremot motsatta resultat, där de flesta yrkesarbetande 

männen inhämtade sin information via Tv-reklam, till skillnad från de yrkesarbetande 

kvinnorna som tar intryck genom familj och vänner. 

6.1.1 Viktiga faktorer vid val av Functional foods  

 

På frågan om varför deltagaren dricker ProViva är de mest frekvent svaren antingen att den är 

”god” eller ”nyttigt”. Vid flera tillfällen uppgavs också att ProViva är både ”god och nyttig”. 

Detta är inget förvånande resultat eftersom både Siró et al. (2008) och Krystallis et al. (2007) i 

tydligt visar att konsumenter främst utvärderar produkten som ett livsmedel. Trots att 

funktionella fördelar kan tillföra ett mervärde för konsumenten, kan det inte uppväga brister i 

den sensoriska kvaliteten (Siró et al. 2008). Om inte den goda smaken finns är det svårt att 

övertyga konsumenten att köpa produkten trots att man lockar med intressanta 

hälsopåståenden (Krystallis et al. 2007).  

 

Konsumenterna lägger också stor vikt vid varumärke, information på förpackningen så som 

bästföredatum, innehållsförteckning, kvalitetsupplysningar samt hur tillförlitliga de 

marknadsförda hälsopåståendena är (Krystallis et al. 2007). Detta stämmer bra överens med 

svaren i vår undersökning där deltagarna i enkäten ombads att gradera hur viktig 

informationen på förpackningen är. Mest poäng fick bäst före datum, därefter 

innehållsförteckning och på tredje plats hälsopåståenden. Likaså har det visat sig att 

konsumenten påverkas av bekvämlighet och praktisk förpackning (Krystallis et al. 2007; Siro 

et al. 2008), vilket vi också såg i undersökningen. 

 

Andra viktiga attribut för Functional foods konsumenter är att produkten känns ”ren”, 

”säker”, ”hälsosam” och är av hög ”kvalitet” (Krystallis et al.2007). Här anger deltagarna i 

vår undersökning snarlika faktorer som påverkade valet av produkt, utöver god smak, för 

yrkesarbetande ”förtroendeingivande” och ”hälsosam”. För studenterna visade det sig vara 
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”funktionell förpackning” och ”hälsosam känsla”. Detta tyder på att deltagarna i enkäten 

varit konsekventa i sina åsikter genom enkätundersökningen eftersom svaren kring varför man 

konsumerar ProViva, matchar de svar som anknyter till olika produktattribut. Detta kan 

kopplas till att Skånemejerier har lyckats väl med sin tidigare positionering av produkten, som 

en hälsosam fruktdryck (Letsikas et al. 2005).  

6.2 Konsumentens uppfattning och upplevelse 

 6.2.1 Konsumtionsvanor hos studenter och yrkesarbetande  

 

Vid analys av vårt empiriska material kring hur ofta deltagarna konsumerar ProViva märks en 

skillnad mellan yrkesarbetande och studenter. De yrkesarbetande använder produkten oftare 

och mer regelbundet än studenterna, denna skillnad var statistiskt signifikant. Detta kan 

förklaras av att den yrkesarbetande gruppen har bättre ekonomi (ww.scb.se) och har därmed 

råd att konsumera ProViva som får anses vara en exklusiv produkt och är dyrare än övriga 

fruktdrycker. Tidigare studier har visat att priset är en viktig faktor vid val av Functional 

foods (Menrad 2003). Trots att Functional foods är dyrare än konventionella livsmedel finns 

det en grupp konsumenter som är villiga att betala extra för de adderade hälsoeffekterna och 

där priset inte påverkar deras intention att köpa (Lähteenmäki 2004). Vår studie visar att är 

det 19 procent av de yrkesarbetande och fyra procent av studenterna som använder ProViva 

varje dag. Eftersom Functional foods är dyrare bör deras funktionella värde tydliggöras för att 

tillföra extra värde till produkten (Lähteenmäki 2004). 

I tidigare forskning har det framkommit att äldre konsumenter har större benägenhet att välja 

Functional foods produkter än de yngre, eftersom de äldre attraheras av hälsopåståenden som 

förebygger eller minskar risk för sjukdomar. De yngre konsumenterna tilltalas istället av 

påståenden som förbättrar energi och prestation (Krystallis et al. 2007), detta överensstämmer 

med resultaten från vår enkätundersökning.  Det visade sig även att inom den yrkesarbetande 

kategorin, är det främst kvinnor som är storkonsumenter av produkten. Detta har vi länkat till 

teorier kring genus eftersom studier visar att kvinnor är en intressantare målgrupp, då de har 

ett större intresse av hälsosamma livsmedel och hälsa i övrigt (Krystallis et al 2007.).  

Att den äldre urvalsgruppen konsumerar ProViva i större utsträckning än studenterna kan 

även förklaras av Östberg och Kaijsers (2010) resonemang att de erfarenheter vi bär med oss 

påverkar vårt sätt att konsumera. Kunskapen förvärvas genom att spendera mycket tid på att 

sätta sig in i ett konsumtionsområde genom att läsa eller konsumerat mycket och på så sätt 
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skaffat sig kunskap och erfarenhet kring ämnet (Östberg & Kaijsers 2010). Den förvärvade 

kunskapen som den äldre urvalsgruppen hunnit samla på sig påverkar troligtvis inställningen 

till Functional foods. Med en stigande ålder har denna grupp hunnit skaffa sig intresse eller en 

”konnässörskultur” inom ämnet hälsa.  

6.2.2 Risksamhälle och identitetsbyggande  

 

Resonemang kring risksamhället, där konsumenten måste göra ”rätt” val utifrån alla de 

budskap som konstant når oss varje dag påverkas säkerligen deltagarnas val i anknytning till 

ProViva. Deltagarna ställs i en position där de måste välja mellan ProViva med påstående om 

gynnsamma hälsoeffekter på magen. Jämfört med vanliga juicer som har likvärdig smak men 

saknar dess hälsoeffekt. Att göra detta val, utifrån reklam och annan information som anges i 

anknytning till produkten kan för konsumenten vara ganska påfrestande. Troligtvis känns det 

tryggare och mer tillförlitligt att ta till sig ett word of mouth budskap om det kommer från 

någon i sitt sociala umgänge. Det upplevs då inte lika riskfyllt att prova en produkt om de 

rekommenderats av någon man känner.  

Vi har länkat samman teorier kring risksamhälle med identitetsbyggande. Detta eftersom båda 

teorierna berör olika val som ska göras till exempel vad man ska äta och vad detta i sin tur 

innebär för ens ”jag”. Vi kom genom vår undersökning fram till att ProViva först och främst 

är en produkt som signalerar hälsa och välbefinnande till omgivningen.  

Enligt författarna Östberg och Kaijser (2010 s. 29) vill vi med vår konsumtion kommunicera 

för omvärlden att vi vill bli associerade med vissa grupper och ta avstånd från andra. När det 

gäller ProViva användaren finns det en mindre grupp som konsumerar drycken ofta eller 

kontinuerligt. Det är troligt att denna grupp känner samhörighet med andra som har kunskap 

om Functional foods och som värnar om sin kropp och sin ” goda maghälsa”. Möjligt önskar 

konsumenter uttrycka sin identitet genom att förmedla till omgivningen att man är upplyst om 

hälsofördelarna om ProViva, istället för en vanlig fruktdryck. 

 

6.2.3 Den goda magkänslan och placeboeffekt  

 

Under vår enkätundersökning har vi sett att de flesta deltagare som använder produkten 

regelbundet upplever en positiv effekt på maghälsan. Detta är i sig inte något utmärkande 

eftersom produkten har en dokumenterad effekt på maghälsan vid kontinuerligt intag 

(www.proviva.se
a
). Vad vi kan se är att många av deltagarna, speciellt de manliga 
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studenterna, anser sig uppleva effekt då de dricker ProViva. Detta blir intressant när 

upplevelsen av effekt jämförs med hur ofta deltagaren använder produkten, där vi ser att 

flertalet av dessa deltagare sällan använder produkten.  Eftersom forskning visar att ProVivas 

verksamma bakterier ska intas i preventivt syfte och att vetenskapligt dokumenterad effekt 

uppnås efter två veckors konsumtion
5
 (Wahlqvist 2011). Vi undrar då hur det kan komma sig 

att deltagare upplevde effekt vid sporadiskt användande av ProViva. Detta gör det relevant att 

diskutera kring placeboeffekt, om det möjligtvis är kombinationen av förväntningar och 

förhoppningar som påverkar deltagaren till att uppleva effekt (Haour 2005). Detta trots att det 

inte bör vara så att en fysisk effekt har uppstått. 

 

Antagandet om att det är en placeboeffekt som upplevs stärks ytterligare genom vår intervju 

med Wahlquist (2011) som anger att placeboeffekten har stor betydelse för känslan av effekt, 

han utgår i detta fall från kliniska tester och inte från den vanliga konsumentens upplevelse. 

När vi jämförde den upplevda effekten med våra två undersökningsgrupper fick vi en 

statistisk signifikant skillnad mellan studenter och yrkesarbetande, där den sistnämnda 

gruppen upplevde effekt i större utsträckning än studenterna. Detta kan bero på att det är fler 

av de yrkesarbetande som använde produkten regelbundet och därför är det rimligt att anta att 

fler av dessa upplever effekt.  

 

6.3 Marknadsföring och konsumentens upplevelse 

6.3.1 Konsumtionsmönster och mängd  

 

Vid frågorna om ”hur ofta” och ”vilken mängd” ProViva som ska konsumeras finner vi det 

intressant att merparten av alla deltagare, utan skillnad på kön och grupp, anger att ProViva 

ska drickas varje dag för att få effekt. Detta tolkar vi som att marknadsföringen från företaget 

har lyckats väl och att många konsumenter har förståelse för hur ofta produkten skall 

konsumeras. Däremot stämmer denna förståelse för konsumtionsbehovet inte överens med 

deltagarnas användning av produkten. Det vill säga ”man lever inte som man lär”. Varför 

detta sker kan vi inte besvara, vi har däremot resonerat kring att det kan bero på okunskap om 

produktens mervärde och användningsområde, samt inställningen att det är en ”quick fix” 

                                                           
5
 Vid vetenskapliga studier utvärderas effekten inte förrän efter två veckors dagligt intag (Wahlquist). 
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eller ”kur”.  Detta kanske påverkar deltagarna till att tro att stora mängder dryck krävs, under 

en kort period. 

 

Vi kan se att studenterna har sämst uppfattning om vilken mängd ProViva som ska intas för 

positiva effekter på tarmhälsan, merparten av de yrkesarbetande har en bättre uppfattning. Vi 

förstår att viss okunskap och förvirring uppstår eftersom varken forskning eller företaget är 

tydliga i vilken mängd ProViva dryck som krävs. I tidigare Tv-reklamer anges ”ett glas om 

dagen”, medan det i nyare reklamer inte sägs någonting om mängden. På en liters 

förpackningen står det ingenting om hur mycket ProViva som ska konsumeras. För den 

konsument som engagerar sig och letar information via ProVivas hemsida anges följande 

doseringsmängd; ”Drick ett till två glas om dagen och upplev skillnaden.” 

(www.proviva.se
d
). Vidare, under vanliga frågor, anges istället: 

 

             ”I första hand så mycket som du tycker är gott och som man behöver för 

                att uppnå det närings- och energiintag som man eftersträvar. 1-2 glas 

                ProViva fruktdryck per dag ger ett bra intag av den gynnsamma mjölk- 

                syrabakterien Lactobacillus Plantarum 299v.” (www.proviva.se
e
) 

 

Vi anser att detta är en diffus rekommendation som kan ge upphov till missförstånd kring hur 

produkten ska konsumeras för bästa effekt. Vi har diskuterat kring att konsumenter kanske 

uppfattar ett glas är minimum och vidare tror att ju fler glas man dricker desto bättre effekt? 

Detta är också något som visar sig tydligt i vår undersökning då deltagarna inte har en 

homogen uppfattning om konsumtionsmängden.  

 

Siro et al. (2008) anser att vid marknadsföring av Functional foods bör företag vara klara och 

tydliga i sina budskap till konsumenten. Därför blir det intressant att ställa frågan varför 

ProViva marknadsförs med en så svag utformad rekommendation? När företaget vet om att ett 

kontinuerligt intag krävs för effekt på den goda maghälsan, varför förtydligas inte detta för 

konsumenten? Vi spekulerade i att företaget kanske inte vill förmedla hela budskapet kring att 

den fysiska effekten uppnås genom kontinuerligt intag. Möjligen görs det av hänsyn för de 

konsumenter som ser ProViva som en ”quick fix” och upplever en förbättring genom 

eventuellt placebo effekt. Eller att företaget tror att man riskerar att mista de konsumenter som 

spontanköper ett eller två paket i samband med orolig mage om det kommer fram hur lång tid 
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det tar för att uppnå verkan. Det kan även vara så att företaget inte vill komplicera budskapet 

till konsumenten, något som Siro et al.(2008) menar att företag bör undvika genom att inte 

använda medicinska termer och forskningsresultat eftersom konsumenterna ofta inte har 

kunskap nog att förstå dessa. Brandberg (2011) bekräftar att det är svårt att förmedla 

forskningsresultat till konsumenter, eftersom budskapet måste ligga på en nivå som är enkel 

att förstå. 

 

Genom vår undersökning har vi konstaterat att priset har stor påverkan, då största andelen av 

de som inte dricker ProViva anger detta som en viktig anledning. Detta styrks genom tidigare 

forskning som visar att det är svårt att få konsumenter att betala det högre pris som Functional 

foods produkter innebär om inte alla fördelar marknadsförs och framgår på ett bra sätt 

(Menrad 2003). Vi har också gjort en koppling mellan uppfattningen om att det är en dyr 

produkt och uppskattning om hur mycket som ska konsumeras. Vi förstår att kostnaden blir ett 

problem då några av studerande deltagarna tror att det krävs två liter ProViva dryck om dagen 

för att få positiv effekt på maghälsan. Detta skulle i så fall innebära cirka 40 kronor per dag, 

närmare 15000 kronor om året för en persons konsumtion av ProViva. Hade dessa deltagare 

varit bättre insatta i produkten och dess användningsområden hade de insett att så inte är 

fallet. Möjligtvis hade priset inte setts som en lika avgörande faktor då.  

6.3.2 Erfarenhet och målgrupp  

 

Eftersom det i tidigare studier visat sig att Functional foods användare har en högre utbildning 

(Krystallis et al. 2007) har vi tolkat detta som att människor med utbildning på högre nivå har 

bättre förståelse för hälsoprodukter och Functional foods, däribland ProViva. Utifrån detta 

resonemang borde de två grupper vi undersöker, studenter och yrkesarbetande (de flesta med 

eftergymnasial utbildning) ha likartad förutsättning att ta till sig kunskap. Vi fann det därför 

intressant att vid frågor som kontrollerade förståelsen för mängden ProViva som behövs för 

att uppnå positiv effekt varierar. Bland de yrkesarbetande har de flesta bra kunskap och skapar 

tillsammans en enhetlig bild av hur mycket ProViva som bör konsumeras. Hälften av 

studenterna är betydligt mer osäkra på mängden, där svaren varierar från allt mellan ”en shot 

om dagen” till ”flera liter om dagen”.   

 

Vår undersökning visar att 17 procent av de kvinnliga yrkesarbetande använder ProViva varje 

dag medan endast är tre procent av de kvinnliga studenterna gör detsamma. Tidigare 
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forskning har visat att kvinnor är en intressantare målgrupp för Functional foods, eftersom de 

ofta har ett större intresse av hälsosamma livsmedel och hälsa i övrigt (Krystallis et al. 2007; 

Beardsworth et al. 2002). Här har vi gjort en koppling till ålder och erfarenhet, vi tror att detta 

är faktorer som påverkar konsumtionen eftersom vi tydligt ser att det finns fler ”varje dag 

användare” i den yrkesarbetande gruppen. 

  

Tidigare forskning antyder även att kvinnor ofta har en högre kunskap och ett större intresse 

kring hälsa och därmed även hälsosamma livsmedel (Krystallis et al. 2007). Detta kan vi även 

koppla till vår undersökning som visar att kvinnorna, speciellt de yrkesarbetande och därmed 

något äldre, anser sig vara väldigt eller ganska insatta i ProViva och dess hälsoeffekter.  
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7. Att slutföra ett resonemang 

Följande kapitel presenteras de slutsatser som kommit fram genom litteraturgranskning, 

inhämtning av empiriskt material och analys. Resultat och slutsatser kommer att kopplas 

samman i anknytning till de två forskningsfrågorna; marknadsföring och konsumenten. 

Slutligen besvara rapportens grundläggande syfte. 

 

Hur marknadsförs produkten ProViva fruktdryck av företaget? 

ProViva marknadsförs först och främst som ”magens bästa vän” och positioneras som en 

nyttig och hälsosam fruktdryck med ett godkänt hälsopåstående att lugna en orolig mage. 

Danone är även stolta över att kunna presentera produkten som ett ”resultat av svensk 

forskning”. Företaget vill även nå ut med att ProViva innehåller den probiotiska 

bakteriekulturen Lactobacillus Plantarum 299v, som har vetenskapligt dokumenterad effekt. 

Ovanstående information handlar om planerade marknadsföringsbudskap ifrån företaget som 

förmedlas genom Tv-reklam, hemsida, förpackning och annan reklam. 

Tidigare har marknaden segmenterats av Skånemejerier, där den främsta målgruppen var 

kvinnor i ålder 30 till 60 år. Danone gör numera ingen segmentering utan produkten riktas till 

alla konsumenter, eftersom de anser att magproblem är lika vanligt oavsett ålder och kön. 

Danone säger också att ProViva marknadsförs med att den ska konsumeras regelbundet. 

 

 Hur uppfattar konsumenten produkten ProViva fruktdryck?   

 

Konsumenterna i vår undersökning uppfattar ProViva som en god och nyttig produkt. 

Produkten ses av många som dyr, jämförelsevis med de ”vanliga” fruktdryckerna som finns 

på marknaden. Flera av deltagarna har en bild av att det är en hälsosam produkt som kan 

hjälpa till vid olika typer av magbesvär. Utöver detta anser konsumenterna att produkten är 

seriös och har en tilltalande förpackning. Bland de yrkesarbetande konsumenterna värdesattes 

att produkten var ”förtroendeingivande” medan studenterna känner något starkare för 

attributet ”funktionell förpackning”. 

 

Merparten av deltagarna uttrycker en uppfattning om att produkten ska intas regelbundet och 

gärna varje dag för att uppnå bästa effekt. Vid flertal tillfällen under arbetets gång har vi 

konstaterat att konsumenterna har en varierande uppfattning om mängden ProViva som ska 



49 

 

intas. Där svaren varierar från ”en shot” till ”flera liter per dag”. Vi ser att ett antal deltagare 

anger att produkten är bra att använda som en ”kur” vid till exempel antibiotikabehandling 

eller i samband med tillfälliga oroligheter i magen. 
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8. Att belysa poängerna 

I detta kapitel förs en diskussion kring vårt resultat och de slutsatser som framkommit 

tidigare i uppsatsen. Vidare belyses de viktiga poängerna och slutligen besvaras uppsatsens 

ursprungliga syfte. 

 

Vi har i denna uppsats kommit fram till att marknadsföringen av ProViva är ganska begränsad 

och håller sig till ett par korta koncisa fraser såsom ”magens bästa vän” och ”ett resultat av 

svensk forskning”. Vi kan se att detta är både positivt och negativt, dels för att konsumenterna 

har en association till ProViva genom deras väl använda ”magens bästa vän”, vidare deras 

hälsopåstående om att produkten kan ”lugna en orolig mage”. Vi anser att denna information 

är begränsad och skapar en något ”trång” bild av produkten och dess användning. Kanske får 

konsumenten inte tillräckligt med information om de hälsofördelar och effekter som kan 

uppnås genom att kontinuerligt intag av ProViva. Att det finns svårigheter med att 

marknadsföra sådan information är vi på det klara med, samtidigt som vi ser att det hade 

kunnat ge stora fördelar för konsumenterna genom att ge ett bredare perspektiv och större 

förståelse.  

 

Vi har under arbetets gång vid flera tillfällen konstaterat att informationen från företaget om 

mängden ProViva som ska intas är diffus och otillräcklig. Detta ser vi som en påverkande 

faktor till varför produkten inte konsumeras på rätt sätt, då konsumenten inte har kunskap 

nog. Vi tror att det behövs ett tydligare budskap om konsumtionsmängd, regelbundenhet och 

varför produkten ska användas i preventivt syfte för att uppnå positiva effekter på maghälsan. 

Detta skulle kunnat ge konsumenten en bättre upplevelse och ett mer lyckat användande av 

produkten om de får hjälp med någon form av rekommendationer. Genom att förtydliga dessa 

budskap tror vi att ProViva kan nå ut till fler konsumentgrupper/segment och därmed öka sin 

försäljning.  

 

Konsumenterna uppfattar att ProViva ska intas regelbundet och gärna varje dag, trots detta är 

det få av deltagarna som gör det. Vi tror att det beror på att konsumenten egentligen inte 

förstår anledningen till att ett kontinuerligt intag behövs. Eftersom de inte har tillräckligt med 

fakta om forskningen som ligger bakom produkten och hur den fungerar i kroppen.  
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Vi har också kommit fram till att konsumenterna uppfattar produkten som god och nyttig 

vilket vi anser tyder på att företaget lyckats med att framställa en produkt som går hem på 

marknaden och som konsumenter tycker om. Vidare har vi även konstaterat att deltagarna har 

en upplevelse av att ProViva inger en ”hälsosam känsla”.  

 

Slutligen kan vi konstatera att Functional foods produkten ProViva har fått genomslag som en 

hälsosam mervärdesprodukt. Däremot saknas kunskap för att uppnå bästa effekt vid 

användning och därmed kan dess mervärde inte uppskattas fullt ut och väga upp för den högre 

kostnad produkten innebär jämfört med ”vanliga” fruktdrycker. 
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9. Att knyta ihop säcken 

Följande kapitel ger en komprimerad bild av uppsatsen, där alla de viktigaste momenten 

beskrivs kortfattat. En introduktion till Functional foods och ProViva kommer först, varpå det 

följs av vårt metodval och tillvägagångssätt. Vidare presenteras resultaten från den 

målinriktade enkätundersökning och analysen. Till sist redovisas slutsatser och syftet 

besvaras. 

På marknaden finns en grupp livsmedel som ständigt utvecklas och kallas Functional foods 

eller mervärdesmat. Dessa livsmedel har genom processteknologi eller tillförsel av specifika 

ingredienser en vetenskaplig positiv effekt på hälsan. Ett område inom Functional foods är 

probiotika, levande bakterier som kan påverka tarmens bakterieflora positivt. ProViva är en 

fruktdryck som innehåller den probiotiska bakterien Lactobacillus Plantarum 299v .  

 

Denna uppsats ämnar undersöka om Functional foods produkten ProViva har fått genomslag 

som en hälsosam mervärdesprodukt. För att kunna besvara syftet har vi i denna studie arbetat 

utifrån två frågeställningar som berör hur ProViva marknadsförs och hur konsumenter 

uppfattar och nyttjar denna produkt som erbjuder något extra utöver en ”vanlig” fruktjuice.  

 

För att kunna besvara syfte och frågeställningar har vi genomfört två mailintervjuer, en med 

Probi AB företaget som utvecklat den aktiva bakteriekulturen Lactobacillus Plantarum 299v. 

Samt en med Danone, majoritetsägare till ProViva. Vidare har vi valt att genomföra en 

enkätundersökning om 100 deltagare riktat till två konsumentgrupper. Dessa urvalsgrupper 

består av 52 universitetsstudenter (20-30 år) och 48 yrkesarbetande (30-64 år).  

 

ProViva marknadsförs som ”magens bästa vän” vilken är ett godkänt hälsopåstående. Utöver 

detta presenteras produkten som ett ”resultat av svensk forskning”. Produkten riktas till alla 

konsumenter eftersom Danone anser att magproblem är lika vanligt oavsett ålder och kön. 

ProViva marknadsförs med att den ska konsumeras regelbundet. Vidare är det viktigt att föra 

fram att den innehåller en aktiv bakteriekultur med vetenskapligt dokumenterad effekt.  

 

Enkätundersökningens resultatet visar en signifikant skillnad mellan dessa grupper i hur ofta 

ProViva konsumeras, där flertalet av ”varje dag användare” finns i den yrkesarbetande 

urvalsgruppen, kvinnorna är mer benägna än männen att konsumera produkten.  Deltagarna i 
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studien uppfattar ProViva som en god, nyttig och hälsosam dryck som kan hjälpa till vid olika 

former av magbesvär. Produkten anses vara förtroendeingivande men dyr. Merparten av 

deltagarna uppfattar att drycken bör intas regelbundet för bästa effekt, trots detta är det endast 

elva procent som använde produkten dagligen. En annan vanlig uppfattning är att ProViva 

användas som en ”kur” vid tillfälliga magbesvär. Deltagarna har varierande uppfattning om 

mängden som ska intas men det mest förekommande svaret är ca ett glas dryck per dag. 

Yrkesarbetarna är mer konsekventa i sin uppfattning än studenterna där svaren varierar från 

en ”shot” till ”flera liter per dag”. 

För att summera uppsatsen kan vi knyta an till syftet och konstatera att Functional foods 

produkten ProViva har fått genomslag som en hälsosam mervärdesprodukt. Däremot saknas 

kunskap för att uppnå bästa effekt vid användning och därmed kan dess mervärde inte 

uppskattas fullt ut och väga upp för den högre kostnad produkten innebär jämfört med 

”vanliga” fruktdrycker.  
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10. Att blicka tillbaka för att se framåt 
 

Slutligen ger detta sista kapitel en reflektion över hur arbetsprocessen har varit och 

funderingar över vad som kunde gjorts annorlunda eller förbättrats. Vidare ges en del 

uppslag på möjliga forskningsfält att undersöka inom området Functional foods och 

konsumenters uppfattning om densamma. 

 

Detta arbete har prövat vårt tålamod i alla dess avseenden, vi har lärt oss mycket nytt och 

utvecklat förmågor som vi tidigare saknat. Vid varje steg av uppsatsen har det känts som om 

vi stressat fram och därmed gjort onödiga missar och därefter velat gå tillbaka för att 

komplettera dessa. Hade vi fått göra om denna uppsats hade vi börjat med att bearbeta 

metodik och tillvägagångssätt utförligare, då utbildningen helt saknat dessa områden och det 

därmed har känts som om vi kastat oss ut i tomma luften utan fallskärm. 

Arbetet har inte bara varit tungt utan det har varit roligt också och vi har fått många tankar 

och idéer på framtida möjligheter som finns inom området. Bland annat hade det varit 

intressant att genomföra en statistiskt slumpmässig undersökning med stort antal deltagare för 

att få en bättre avbild av verkligheten. Att genomföra fler undersökningar på enskilda 

produkter inom Functional foods ser vi skulle kunna skapa bättre förståelse än de som 

omfattar flertal produkter. Att vidare granska vad som påverkar konsumenten vid val av 

Functional foods ser vi också som en möjlighet. 

Vi tror också att det kan vara en bra idé att informera konsumenter mer om Functional foods, 

att det är forskningsprodukter med vetenskapligt dokumenterad effekt och att hälspåståendena 

är granskade och godkända.  
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Bilaga 1: Marknadsföringsfrågor till Sofia Brandberg angående ProViva 

 
1. Vilka budskap/egenskaper/attribut vill ni förmedla till konsumenten? (ProViva 

fruktdryck).  

2. Till vilken målgrupp/segment vänder sig ProViva? Varför just denna målgrupp? 

3. Vad är viktiga egenskaper/attribut för individerna i målgruppen? 

4. Tror ni konsumenten förstår de hälsofördelar som denna produkt erbjuder?  

5. Vad säger konsumentundersökningar om kundens kunskap kring produktens 

användningsområden och hälsofördelar?  

6. Krävs det andra marknadsföringsaktiviteter för att kommunicera mervärdet av 

Functional foods produkter som ProViva, än vid marknadsföring av ”vanliga” 

livsmedel?  

7. Är det svårt att förmedla vad forskningen säger till konsumenterna? 

8. Finns det några budskap/egenskaper som ni väljer att inte förmedla i er 

marknadsföring? (Om ja, vilka och varför?) 

9. Vi har i våra tidigare arbeten under vår utbildning om Functional foods och ProViva 

gjort enkätundersökningar om konsumenters uppfattning och kännedom om ProViva. 

Vi uppmärksammade att forskningen säger att probiotika ska användas kontinuerligt 

och i preventivt syfte. En del konsumenter tycks inte vara medvetna om detta utan 

många tror att ProViva används som ”medicin” eller ”quick fix” vid tillfälliga besvär. 

Är detta något som ni har valt att inte poängtera eller lyfta fram i er marknadsföring av 

ProViva? Om ja, varför? 
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Bilaga 2: Frågor till Johan Wahlqvist på Probi AB om Lactobacillus 

Plantarum 299v   

 
1. Hur lång tid tar det innan mjölksyrabakterierna har etablerat sig i mage och tarm för 

att göra positiv verkan? 

2. Hur läge och hur ofta bör bakterierna konsumeras för att göra verkan? 

3. Hur lång tid efter avslutad behandling finns bakterierna kvar och gör nytta? 

4. De individer som konsumerar en dryck (innehållande Lactobacillus Plantarum 299v) 

sporadiskt utan kontinuitet, får de någon positiv hälsoeffekt? 

5. Har ni i era kliniska studier uppmärksammat att placeboeffekten påverkar individers 

upplevelse i positiv riktning trots att de inte har konsumerat produkten i så lång tid 

som krävs för att uppnå effekt? 
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Bilaga 3: Enkätundersökning 

Kön:  

Ålder:  

Utbildningsnivå (gymnasium, högskola, universitet):  

Hur många bor i ditt hushåll? 

Hur många är under 18 år? 

Sköter du merparten av inköpen i hushållet? (Ja/nej) 

__________________________________________________________________________ 

1: Hur ofta dricker du ProViva fruktdryck? (Endast ett alternativ) 

 

 

 

 

Egen kommentar:________________________________________________________ 

2: Av vilken anledning dricker du ProViva? 

 

Svar:__________________________________________________________________ 

3: Av vilken anledning dricker du inte ProViva? 

 

Svar:__________________________________________________________________ 

4: Båda de följande citaten har använts av ProViva vid marknadsföring, vilket tilltalar dig 

mest? 

1 ”Magens bästa vän”  

2 ”Lugnar orolig mage”  

 

5: När du dricker ProViva, upplever du att den har positiv effekt på din ”maghälsa”?  

 

 

 

 

1 7 gånger/ vecka  

2 5-6 gånger/vecka  

3 1-4 gånger/vecka  

4 1-3 gånger/ månad  

5 Några gånger/år  

6 Aldrig  

1 Ja, mycket  

2 Ja, lite  

3 Varken eller  

4 Nej, inte särskilt  

5 Nej, inte alls  
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Eget svarsalternativ:_____________________________________________________ 

 

6: Vilken marknadsföring har gett dig starkast intryck av ProViva?  

 

 

 

 

 

Eget svarsalternativ:______________________________________________________ 

7: Hur väl insatt är du i de hälsofördelar som ProViva anses ha?  

 

 

 

 
Egen kommentar: ________________________________________________________ 
 
8: Hur ofta tror du att man bör dricka ProViva för att få de goda effekterna på 
”maghälsan”? 

Svar:___________________________________________________________________ 

9: Hur stor mängd ProViva tror du att man ska dricka för att få de goda effekterna på 

”maghälsan”? 

 

Svar:___________________________________________________________________ 
 

10: Konsumerar du någon av följande produkter? 

 

 

 

 

11: Om du konsumerar någon av ovanstående produkter, av vilken anledning? 

 

Svar:_____________________________________________________________________ 

1 ProViva är obekant för mig  

2 Via Tv-reklam  

3 Via annan reklam  

4 I affären  

5 Via vänner, kollegor, familj etc.  

1 Väldigt insatt  

2 Ganska insatt  

3 Varken eller  

4 Ganska lite insatt  

5 Väldigt lite insatt  

1 Bravo Friscus  

2 Activa  

3 Actimel  

4 Verum  

5 Ingen av ovanstående  
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12: Gradera ALLA alternativ från 1-6 hur viktiga de olika delarna på en 

livsmedelsförpackning är för dig?        1= inte alls viktiga       5= väldigt viktig 

 
1 2 3 4 5 

Innehållsförteckning 
     Slogan 
     Datummärkning 
     Symbolmärkning (ex. 

nyckelhål) 
     Hälsopåstående 
      

13: Gradera ALLA följande uttryck/attribut/känslor, utifrån din egen åsikt om ProViva:  

                     1= stämmer inte alls               5= stämmer fullt ut 

 
1 2 3 4 5 

Hälsosam känsla 
     Naturlig känsla 
     Prestationshöjande 
     Säker känsla 
     Seriöst intryck 
     Förtroendegivande 
     Forskningsprodukt 
     Sportig känsla 
     Exklusiv känsla 
     God smak 
     Bra törstsläckare 
     Kommersiell produkt 
     Alternativ till medicinering 
     Uppiggande känsla 
     Produkten är prisvärd 
     Förpackningen är tilltalande 
     Förpackningen är funktionell      

 

 

14: Vad anser du om din livsstil? (med tanke på rökning, alkohol, kost, motion etc.)  

 

 

 

 

1 Väldigt hälsosam  

2 Hälsosam  

3 Varken eller  

4 Något ohälsosam  

5 Väldigt ohälsosam  
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15: Hur stor betydelse tror du att goda kostvanor har på din hälsa? 

 

 

 

 

16: Har du övriga kommentarer eller åsikter kring ProViva som kan vara av intresse för 

oss?  

Skriv dessa här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Väldigt stor betydelse  

2 Ganska stor betydelse  

3 Varken eller  

4 Liten betydelse  

5 Väldigt liten betydelse  

 


