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Sammanfattning 
 
Mitt intresse för denna uppsats bottnar i att jag arbetar som Student Brand Manager på Red 
Bull. Det innebär att jag arbetar med företagets försäljning och marknadsföring i den 
studentrelaterade verksamheten. Syftet för denna studie är att se på hur Red Bull kan 
åstadkomma en mer studierelaterad koppling till sin energidryck. Med andra ord se på hur det 
skulle kunna vara möjligt att få studenter att konsumera mer av drycken när de studerar. Detta 
är av intresse då Red Bull själva anser att dryckens egenskaper är passande till just detta 
tillfälle.  
  
För att kunna svara på uppsatsens syfte har jag genomfört en kvantitativ enkätundersökning 
bland 240 studenter vid Uppsala Universitet. Svaren har jag sedan transkriberat och grundat 
min empiri på. Tillsammans med det teoretiska kapitlet ligger undersökningen sedan som 
grund för analysen. I teorin tar jag min utgångspunkt utifrån Consumer behaviour och då 
närmare bestämt ur området gällande attityder. Jag delar upp attityder i mindre komponenter 
som den affektiva, den kognitiva och den beteendemässiga komponenten. Detta för att skapa 
mig en djupare insikt i olika attityder. Jag tittar därefter närmare på olika möjligheter till att 
påverka attityder via kommunikation. Jag avslutar det teoretiska resonemanget med att se på 
kommunikationen i sig genom de olika delar som detta bygger på, så som sändare, budskap 
och mottagare med mera. Dessa kopplar jag sedan ihop och skapar mig en översikt över olika 
möjliga kommunikationsmodeller, strategier.    
 
Studiens empiri och teori mynnar sedan ut i studiens analys och slutsats. Studenternas starka 
koppling av Red Bull som en festdryck är något som det förs många resonemang kring i 
analysen och sammanfattningsvis resulterar uppsatsens slutsats i att studenter, överlägset i 
första hand, konsumerar Red Bull under fest. Dessvärre konsumerar bara en bråkdel av alla de 
tillfrågade Red Bull när de studerar. För att sprida användningsområdet för drycken så visar 
jag på olika tillvägagångssätt, spokespersoner och PR aktiviteter, för hur det ska vara möjligt 
för varumärket att skapa en starkare studierelaterad koppling mellan Red Bull och studenter.    
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Abstract 
 
Titel: Red Bull, Fest eller studier? Attitydundersökning bland studenter 
 
Författare: Matias Ristiniemi 
 
Antal sidor:  40 sidor samt bilagor 
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Termin: Våren 2006 
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studenter, för att sedan, med hjälp av kommunikationsstrategier, visa på 
tillvägagångssättet för att koppla Red Bull tydligare till studier.     
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1. Inledning 
 

 
“Red Bull is a product with real 

benefits- this is the core 
of everything we do” 

D. Mateschitz  
CEO Red Bull  

 
 
Ett viktigt segment för energidrycken Red Bull har alltid varit studenter, som även i år utgör 
ett av de viktigaste fokusområdena inom Red Bull. Produktens goda egenskaper som sägs öka 
fokus, uthållighet och koncentration är något som väl kan komma till användning för 
studenter. Genom att skapa en tydlig koppling mellan studier (prestation) och energidrycken 
så vill Red Bull skapa goda förutsättningar för att studenter skall fortsätta konsumera 
energidrycken under sitt kommande yrkesliv. Det faktum att Red Bull kom att lanseras som 
en ”festdryck” med drinken Vodka Red Bull är något som även visat sig i att studenter än idag 
kopplar Red Bull mer till fest än till studier. Säljsiffror samt genomförd pilotstudie visar på 
tecken att studenter nu till en viss grad börjat använda sig av drycken även vid studie 
sammanhang. Den mer studierelaterade kopplingen till Red Bull är dock något som företaget 
vill stärka betydligt, samtidigt som de vill behålla kopplingen till fest. Med andra ord få 
studenter att konsumera Red Bull under dygnets alla timmar. 
  
Det jag frågar mig i denna uppsats är, hur det skall kunna vara möjligt att skapa en tydligare 
koppling mellan studier och Red Bull då dryckens egenskaper är så väl anpassade för detta 
ändamål. Hur skall Red Bull bli den främsta studiedrycken för studenter? När jag diskuterade 
detta faktum med en gammal familjebekant sa han att tillvägagångssättet är mycket enkelt, om 
du vill ändra ett beteende ska du börja med att lära känna dina konsumenter.  
 
Så jag lydde detta kloka råd och började med att genomföra en attitydundersökning bland 
studenter där jag kartlade deras attityder samt uppfattningar om Red Bull. Utifrån denna 
kunskap har jag sedan utvecklat ett antal olika kommunikationsmöjligheter som jag hoppas 
skall öka chanserna till en mer studierelaterad koppling mellan studenter och Red Bull.                                 
 

Till sist vill jag önska dig en trevlig läsning. 

 
 

1.2 Bakgrund 
Anledningen till mitt intresse för uppsatsens syfte bottnar i att jag utöver mina studier arbetar 
som Student Brand Manager på Red Bull. Detta arbete innebär att jag arbetar med 
marknadsföring samt försäljning gentemot studentrelaterad verksamhet. Jag vill redan 
inledningsvis tydligt belysa att jag antagligen har en något subjektiv inställning till Red Bull 
men hoppas samtidigt att jag skall kunna övertyga med uppsatsens disposition samt att 
studien följer de akademiska riktlinjer jag ställs inför som forskare.  
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1.3 Problemdiskussion 
Som jag redan antytt i inledningen så är mitt övergripande syfte med uppsatsen att se på hur 
energidrycken Red Bull kan bli mer studierelaterad, det vill säga tydligare kopplad till 
tillfällen då universitetsstudenter sitter och studerar. Dryckens egenskaper som sägs öka 
koncentrationsförmågan och hålla dig vaken bör vara mycket vällämpade för just studier. Om 
studenter rent hypotetiskt skulle byta ut en av sina dagliga koppar kaffe mot en Red Bull 
skulle detta öka försäljningssiffrorna dramatiskt samtidigt som studenterna sannolikt även 
skulle fortsätta att konsumera Red Bull under sin kommande yrkeskarriär. Detta i sin tur 
skulle kunna ge Red Bull mer lojala konsumenter som dessutom konsumerar drycken under 
en längre livsperiod. Men frågan som dock kvarstår och som jag har som syfte att studera i 
denna uppsats är hur studenter uppfattar Red Bull idag? Vad är det för underliggande attityd 
komponenter som ligger till grund för studenters uppfattning av Red Bull? Är det den 
affektiva, kognitiva eller beteendemässiga komponenten som styr dagens studenter i dess 
konsumtion av Red Bull. Dessa olika komponenter styr skilda delar av den mer övergripande 
attityden, de kan kort beskrivas som att den affektiva styr känslorna, kognitiva styr kunskapen 
och den beteende mässiga komponenten styr själva handlandet i sin tur. Dessa olika 
komponenter kommer att behandlas mycket utförligt i teoridelen.         
 
Det är mycket viktigt att ha en god kännedom och uppfattning över dessa olika attityder om vi 
har ett intresse att försöka påverka eller förändra ett visst beteende. Utan denna kunskap så är 
det mycket svårt att veta vad som bör kommuniceras och på vilket sätt. Men att skapa sig 
kunskap över konsumenters attityder och uppfattningar är dock lättare sagt än gjort. Man 
ställs inför ett antal olika frågor som handlar bland annat om, urval, utformandet av studien, 
enkäten i sig och generaliserbarheten samt mängder av andra frågor. Resonemangen angående 
dessa faktorer är något som läsaren finner i metodkapitlet.  
 
Först sedan man tror sig ha skapat en tillräckligt förlitlig bild över konsumenternas attityder 
till produkten kan det egna syftet formuleras samt kommuniceras. Genom att utforma 
kommunikationsstrategierna utifrån denna kunskap så ökar även möjligheterna till att 
förändra konsumentens attityd till produkten.     
   

1.4 Syfte 
Kartlägga attityder samt uppfattningar gentemot energidrycken Red Bull bland studenter, för 
att sedan, med hjälp av kommunikationsstrategier, visa på tillvägagångssättet för att koppla 
Red Bull tydligare till studier. 
 

1.5 Frågeställningar 
• Vilken affektiv uppfattning har studenter till Red Bull? 
• Vilken kognitiv uppfattning har studenter till Red Bull? 
• Vilket beteende visar studenter gentemot Red Bull? 
• Hur ska man lyckas förändra attityden gentemot Red Bull, så att det bidrar till en mer 

studierelaterad koppling till drycken? 
• Hur kan Red Bull positioneras som mer studierelaterad dryck bland studenter?  
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1.6 Avgränsningar 
Det teoretiska området Consumer behaviour eller konsumentbeteende som det heter på 
svenska är det området inom marknadsföringen som arbetar med att försöka skapa sig en 
förståelse över de processer som formar en individs syn på en viss produkt, tjänst eller 
varumärke. Det handlar om djupare insikter om hur konsumenter tänker, resonerar och 
reagera. Detta teoretiska område är uppbyggt utifrån olika vetenskaper så som 
företagsekonomi, antropologi och psykologi med många fler. Alla försöker de beskriva vissa 
bitar av den komplexa verklighet som konsumenter lever i. Jag har valt att teoretiskt avgränsa 
mig till attityder som jag belyser utifrån företagsekonomiska och psykologiska teorier och 
resonemang. Anledningen till mitt intresse av att avgränsa mig till just attityder bygger på min 
uppfattning att det är just attityderna som är de starkaste drivkrafterna bakom vårat 
köpbeteende, för djupare resonemang hänvisar jag läsaren till teoridelen. Vidare ser jag även 
över ett antal kommunikationsteorier som ska hjälpa mig att planera hur kommunikationen 
ska utformas med hänsyn till syftet.  
 
Jag vill även påpeka att jag avgränsar mig till genomförandet av en attitydundersökning och 
inte en marknadsundersökning. En marknadsundersökning är en mer omfattande process där 
det vanligtvis även studeras potentiella kunder. Medan en attitydundersökning ser på mer 
befintliga kunder som redan är medvetna över produkten.    
 
Empiriskt har jag valt att genomföra en enkätundersökning och avgränsa mig geografiskt till 
studenter inom Uppsala Universitet. Jag hänvisar läsaren till metodkapitlet där jag utförligt 
går igenom mina metodologiska avgränsningar samt val.   
 

1.7 Disposition   
I undersökningens inledning finner läsaren inledningen som jag hoppas ska väcka ditt intresse 
till att fortsätta ta del av min studie. Du finner även min egen bakgrund till valet att 
genomföra denna studie samt de avgränsningar jag som forskare valt att genomföra. I kapitel 
två finner du de metodologiska beskrivningarna som har som syfte att stärka studiens 
vetenskapliga krav. Detta kapitel följs upp av teorin som behandlar attityder och till viss del 
kommunikationsteorier. Därefter följer empirin som sedan i kapitel 5 knyts ihop med teorin 
för att ge underlag till studiens kärna, analysen. Slutligen ges ett antal slutsatser samt förslag 
på fortsatt forskning tillsammans med ett självkritiskt resonemang över studiens 
genomförande.        
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2. Metod 
Olika metoder är redskap med vars hjälp vi organiserar och tolkar den information som skall 
leda oss till ny kunskap. Metod kan därmed ses som en verktygslåda, där det står forskaren 
fritt att välja de verktyg som bäst passar hans eller hennes syfte. I detta kapitel kommer en 
översiktlig bild ges av de metoder, eller verktyg som tillämpas i denna uppsats. 
 

”If you don’t know where you’re                                 
going, you might end up 

somewhere else.” 
Casey Stengel 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vi kan börja med att ställa oss frågan vad är metod? Enligt M.W. Riley, kan metod definieras 
på följande sätt: ”Vetenskaplig metod omfattar både organisering och tolkning av information 
som hjälper oss att få en bättre förståelse av samhället (den värld vi lever i)”1. Metod är 
därmed att betraktas som ett redskap och ger i sig självt inget svar på våra frågor. Det är 
således fråga om en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att det resultat vi kommer 
fram till skall ge en bättre och sannare bild av den verklighet vi undersöker. 
 
Som kapitlets inledande stycke tyder på så är det upp till forskaren att själv välja den metod 
som passar dennes syfte bäst. Valet i sig har en avgörande inverkan på forskningens 
slutgiltiga resultat där den indirekt påverkar studiens reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. Det går att urskilja två metodologiska motpoler inom vetenskapen. Den 
första är positivismen som har sin utgångspunkt i naturvetenskapen till skillnad från 
hermeneutiken som har sina rötter i en mer humanistisk form av vetenskap.  
 
Positivismen står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar en användning av 
naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten. Det handlar om 
företeelser som kan bekräftas via sinnena, en slags ”riktig” kunskap, denna princip kallas för 
fenomenalism. Det är också viktigt inom positivismen att vetenskapen är värderingsfri, det 
vill säga objektiv, där forskarens egen livsbild inte får påverka slutresultatet.2 Positivismen 
förespråkar en ”äkta” sanning som står utanför oss själva och som kan sägas vara möjlig att 
undersöka genom två olika källor. Det första handlar om sådant som vi kan observera med 
våra sinnen och det andra handlar om kunskap vi kommer fram till genom att kalkylera 
logiska samband. Båda dessa former använder sig i första hand av mer kvantitativa metoder 
som kännetecknas av ett standardiserat upplägg där varje undersökningsenhet ska ställas inför 
samma frågor och svarsalternativ.3 Den positivistiska metoden kan sammanfattas med att den 
förespråkar en deduktiv ansats samt en kvantitativ utformning.        
 
Positivismens motpol utgörs av hermeneutiken som kännetecknas av dess kritiska inställning 
till positivismens ”objektiva” och ”äkta” sanning. Hermeneutiken förespråkar en mer induktiv 
ansats och en kvalitativ metodutformning. Hermeneutiken tror inte på den sanna sanningen 
utan där det är vi människor som tillsammans via interaktion skapar ”verkligheten”. 
Verkligheten uppstår inte enligt hermeneutikerna bara via våra sinnen utan även genom just 
interaktionen. Interaktionen är en helt nödvändig del av vår verklighet för det är just via den 
som vi uppfattar verkligheten samt oss själva eller vår självbild. Eftersom verkligheten dels 
                                                 
1 Holme & Solvang 1997: 13   
2 Bryman 2005; 26f 
3 Holme & Solvang 1997: 52 
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skapas via våra sinnen och interaktion så medför detta att det inte är möjligt att separera fakta 
och värderingar så som den positivistiska forskningstraditionen menar. Denna process som 
jag visat på ovan är det som kallas den ”hermeneutiska cirkeln” där just verkligheten skapas 
via vår interaktion med omvärlden där vi ständigt utsätts för nya perspektiv och tankebanor. 
Detta leder ju i sin tur att vi förändrar vår bild av verkligheten och tar steg närmare 
nästkommande ”verklighet”. Den hermeneutiska cirkeln syftar på flera relationer, men en av 
de viktigaste avser just relationen mellan delen och helheten. Ett fenomen måste förstås 
utifrån den helhet den är en del av samtidigt som helheten måste förstås på grundval av 
delarna. 4 För hermeneutiken är vetenskapliga världsbilden alltid en tolkning.        
 
Den hermeneutiska forskningstraditionen och den positivistiska kan som sagts verkligen ses 
som varandras motpoler eller till och med motståndare. Ett annat vetenskapligt 
förhållningssätt är den kritiska rationalismen med dess förgrundsgestalt Karl Popper. Den 
kritiska rationalismen håller med positivismen om att den objektiva sanningen existerar men 
menar dock att vi aldrig kan få veta om vi nått den. De vetenskapliga sanningarna måste 
därför utsättas för rationell kritik och sträng prövning. Kritiks rationalism handlar om 
människan förmåga att kunna ställa sig kritisk till egna och andras uppfattningar. Den kritiska 
rationalismen förutsätter ett samhälle som är öppet och att även vetenskapen arbetar öppet, så 
att den är öppen för kritik. Popper menar att vi inte kan verifiera induktivt framtagna 
hypoteser/teorier endast falsifiera dem5.  
 

2.2 Motivering av mitt metodval 
Skillnaden mellan den positivistiska och hermeneutiska forskningsmetoden är mycket tydlig 
då dessa utgör, vilket jag påpekat, varandras motpoler. Jag vill dock klargöra att fältet mellan 
dessa två motpoler utgörs av flertalet blandade forskningsmetoder dels den kritiska 
rationalismen samt många, många fler som har inslag av de båda motpolerna i mindre eller 
större grad. Jag själv är mycket skeptisk till att placera mig själv i något vetenskapligt 
paradigm utan ser att dagens verklighet redan i sig är så invecklad att om vi låser oss själva 
inom vissa ramar så minskar möjligheterna betydligt till att kunna skapa sig en trovärdig bild 
av forskningsfenomenet ifråga. Invändningar som att den kvalitativa forskningen är subjektiv 
eller otillförlitlig ser jag som oväsentligt. Som även Kvale6 menar så har vetenskap i sig redan 
så många innebörder att vi inte bör karakterisera olika forskningsmetoder som varken 
ovetenskapliga eller vetenskapliga. Ett sådant automatiskt förkastande speglar en specifik 
vetenskaplig syn som inte ser vetenskap som föremål för ständig klarläggning och diskussion. 
Med detta resonemang vill jag tydligt visa på att mitt metodval inte härstammar i något 
specifikt synsätt utan där jag närmar mig både positivismen samt hermeneutiken med fler, 
med öppna ögon och tar del av de allas bästa sidor med hänsyn till mitt forskningsproblem. 
Dock väljer jag att lägga tyngdpunkten på en mer positivistisk forskningstradition då jag 
finner att den bäst lämpar sig för mitt specifika syfte. Forskningsmetodens kvantitativa, 
objektiva och generaliserbara form ger mig goda möjligheter att uppfatta respondenternas 
verklighet. 
 
Det mest centrala inom all vetenskap är att studiens utformning tar sin utgångspunkt i syftet. 
Då mitt syfte utgörs av att jag vill veta vad studenter har för attityder gentemot Red Bull, så 
finns det bara en möjlig väg att gå. Nämligen att fråga vad de tycker om Red Bull. Men riktigt 

                                                 
4 Esaiasson, m fl. 2002; 245ff 
5 Wikipedia.se 
6 Kvale 1997; 61 
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så enkelt är det inte, att det finns en given frågemetod med stort F som kan användas i alla 
sammanhang. Esaiasson belyser detta med följande figur7;    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid informantundersökningar används svarspersonerna som vittnen eller sanningssägare vilka 
skall bidra med information om hur verkligheten är beskaffad. En informantundersökning 
används för att forskaren skall kunna ge den bästa skildringen av ett händelseförlopp. De olika 
informanterna kan bidra med brett skilda saker som sedan pusslas ihop av forskaren och 
skapar därmed en helhetsbild av forskningsfenomenet ifråga. Det krävs inte att man ställer 
samma frågor till alla utan det kan även vara mer effektivt att de först genomförda 
intervjuerna genererar information som leder till nya eller mer specificerade frågor som ställs 
i de därpå följande intervjuerna och så vidare. Vid en respondentundersökning är det 
svarspersonerna själva och deras egna tankar som är studieobjektet precis som i mitt syfte. 
Här vill forskaren eller jag veta vad varje svarsperson tycker och tänker om det som 
undersökningen gäller. Därför så ställs det samma frågor till varje svarsperson. Detta kan 
göras via två olika sätt, frågeundersökning alternativt samtalsintervju. I mitt fall har jag valt 
frågeundersökning där det ställs ett givet antal frågor utan interaktion mellan mig som 
forskare och respondenterna. Den största skillnaden mellan dessa två former är att 
frågeundersökningen ger forskaren möjligheten att generalisera sina resultat.8            
 

2.3 Enkätundersökning 
Enkätundersökning är en form av frågeundersökning där svarspersonerna själva fyller i ett 
frågeformulär skriftligt och därefter återreturnerar det till forskaren. Frågeformuläret kan 
distribueras på olika sätt beroende på forskarens resurser, urvalsförfarande och de geografiska 
avstånden mellan forskare och svarspersoner.9 Fördelen med enkäter är att de är billiga och 
snabbare att administrera än intervjufrågor. Men den största fördelen är att enkäter inte 
medför någon intervjuareffekt, det vill säga att mina subjektiva tolkningar skulle påverka 
svarandet hos respondenterna eller tolkandet av dessa svar. Nackdelen med enkäter jämfört 
med intervjuer är man inte kommer åt den tysta sanningen då det bara går att få svar på de 
frågor man ställer och inget annat. Det är även inte heller säkert att respondenterna svarat 
sanningsenligt på grund av till exempel tidsbrist.10            
                                                 
7 Esaiasson, m fl. 2002; 258 
8 Esaiasson, m fl. 2002; 253ff  
9 Esaiasson, m fl. 2002; 258 
10 Bryman & Bell 2005; 161ff 

 
Fråga människor 

 
 
 

 Respondentundersökning  Informantundersökning  
 
 
 
Frågeundersökning   Samtalsintervju 
  

Figur 2.1 Undersökningar som bygger på frågor till människor Källa; Esaiasson 2002; 258 
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2.3.1 Utformandet av enkäten 
Vid utformandet av enkäten är det viktigt som forskare att ta ett antal saker i beaktande. 
Enkäten skall vara tydlig och lätt att förstå samt innehålla tydliga instruktioner om hur 
svarandet skall gå till. Dessa saker är något som jag själv haft i åtanke då jag konstruerat 
enkäten ifråga. Vid själva skapandet av frågorna har jag valt att använda mig av slutna frågor 
där svarsalternativen är fastställda i förväg. Fördelen med att jag använt mig av slutna frågor 
är att de dels är mycket mindre tidskrävande att sammanställa samt att de ökar jämförbarheten 
i svaren. Studier visar även att de slutna frågorna ökar svarsprocenten jämfört med de öppna 
frågorna. Nackdelen med de slutna frågorna är däremot i förstahand att vi bara får svar på det 
vi frågar om. Vissa saker kan vara så komplexa att det är svårt för forskaren att i förväg kunna 
ge färdiga svarsalternativ. Det finns en risk att denne då går miste om viktig information som 
forskaren inte tagit i beaktande.11 Detta problem har jag försökt lösa via en pilotundersökning 
samt även lämnat två öppna frågor i slutet där respondenten själv fått tillfälle att uttrycka sig.  
 

2.3.2 Utformning av frågor 
När en forskare arbetar med att samla in information med hjälp av frågor finns det två 
aspekter att ta i beaktande, grad av standardisering och grad av strukturering. Vid helt 
standardiserade intervjuer ställs likalydande frågor i exakt samma ordning till varje person 
vilket är nödvändigt om resultatet ska kunna jämföras och generaliseras. En enkät är därmed 
en helt standardiserad intervju precis som i denna studie. När det gäller graden av 
strukturering handlar det främst om vilket svarsutrymme som intervjupersonerna ges.  
 
Enkäten som utgör grunden för denna studie har nio frågor vilka utgörs av ett så kallat binärt 
responsformat där respondenterna får pricka i de alternativ som stämmer överens med dem 
själva. Dessa nio första frågor syftar till att ge svar på respondenternas beteendekomponent 
om vi ser till att attityden är uppbyggd av tre olika komponenter. Svaren ska ge mig som 
forskare kunskaper om hur respondenterna använder sig av Red Bull och under vilka 
omständigheter de kommer i kontakt med drycken. Fråga tio är uppbyggd som en semantisk 
differential fråga som ger respondenten en given lista med olika par av adjektiv vilka är 
varandras motsatser. Där står det respondenten fritt att välja på en sjugradig skala vad denne 
har för åsikt i den aktuella frågan. Denna fråga har som syfte att ge mig svar på den mer 
affektiva komponenten i attityden eller själva känslan (se teoridelen sid19). Fråga elva utgörs 
av en fem gradig likertskala med benämningarna, instämmer helt, instämmer delvis, 
instämmer minimalt, instämmer inte och aldrig druckit. Denna fråga har som syfte att ge mig 
kunskaper om den kognitiva komponenten i attityden. Slutligen avslutas enkäten med två 
öppna frågor som kan sägas utgöra ett stöd eller komplement, men som inte kommer att 
användas i studiens analys eller slutsatser.12 
            

2.3.3 Population och urval 
Med population avses samtliga undersökningsenheter som definieras på ett visst sätt. Vid en 
totalundersökning undersöks samtliga enheter i den definierade populationen och vid en 
stickprovsundersökning blir det endast vissa enheter i populationen som undersöks. Oftast 
finns det inte resurser nog att undersöka alla och ett urval måste således göras. Det viktiga då 
är att urvalet är representativt för populationen.  
 

                                                 
11 Bryman & Bell 2005; 177ff 
12 Bryman 2005; 181ff 



 12

Det finns två olika typer av urval, sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Ett 
sannolikhetsurval innebär att varje respondent väljs ut slumpmässigt och har en känd chans att 
komma med i urvalet. Ett icke sannolikhetsurval innebär att chansen att respondenterna blir 
utvalda inte kan förutses samt att de inte väljs slumpmässigt.  Sannolikhetsurvalstekniken är 
en mycket viktig del av enkätundersökningar på grund av att många forskare menar att ett 
slumpmässigt urval är det enda som ger oss möjligheter till att generalisera det resultat vi fått 
fram. Dessa forskare ser även att ett icke sannolikhetsurval är att betrakta som mer 
”ovetenskapligt”. Det slumpmässiga urvalet resulterar i en bättre miniatyrkopia av 
populationen. Det innebär att avvikelser från populationen kan beräknas i precisa termer, de 
kan uttryckas i form av statistiska felmarginaler. Lite slagordsmässigt brukar det sägas att 
slumpmässiga urval innehåller icke systematiska fel som kan beräknas, medan icke 
slumpmässiga urval innehåller systematiska fel som inte kan beräknas.13 Det slumpmässiga 
urvalet är en mycket resurs- och tidskrävande form som mycket sällan är möjlig för studenter. 
Bryman menar på att det viktigaste inte är hur vi går till väga utan bara vi är klara över vad 
det är som vi har gjort och att vi kan försvara detta. Vi får inte påstå något om vårt urval som 
inte är hållbart med hänsyn till urvalsprocessen.14 Jag har valt att använda mig av ett 
strategiskturval eller ett pragmatiskt urval som är ett ickesannolikhetsurval där jag 
systematiskt väljer ut vissa personer till respondenter. Detta sätt hjälper mig som forskare att 
identifiera en avgränsad och överblickbar kontext där den empiriska undersökningen skall 
genomföras. Inom denna ram, som i mitt fall är studenter, gör jag sedan mitt bästa för att få 
med samtliga relevanta analysenheter. I detta arbete ingår det att karakterisera de 
analysenheter som av någon anledning inte kommer med i undersökningen för att därigenom 
kunna genomföra en beskrivning av bortfallet och jämföra urvalet med det vi vet om 
populationen. Dessa pragmatiska lösningar på urvalsproblemet är aldrig invändningsfria. Med 
ett urval av pragmatisk karaktär blir det upp till forskaren att bilda sig en uppfattning om 
resultatets generaliserbarhet. Esaiasson menar slutligen att det är svårt att komma hela vägen 
med ett pragmatiskt urval men att vi kommer en bra bit på vägen. Han menar att forskaren får 
ett tillfälle att praktisera flera av de kvalitéer som utmärker ett gott metodologiskt handlag; 
kritiskt tänkande för att identifiera tänkbara problem, kreativitet för att hitta möjliga sätt att 
lösa problem och öppenhet när det gäller att diskutera problemlösningarnas begränsningar.15  
 
Med stöd av ovanstående resonemang har jag systematiskt försökt arbeta mig fram till ett 
pragmatiskt bekvämlighetsurval. I mitt arbete på Red Bull är Uppsala mitt huvuddistrikt som 
dessutom är strategisktlämpad för studiens syfte. Uppsalas stora och breda antal studenter 
samt de distributionskanaler som Red Bull arbetat upp utgör en god förutsättning att se hur vi 
på Red Bull kan kommunicera gentemot studenter i framtiden. Genom att strategiskt använda 
sig av Uppsala som pilotområde hoppas jag kunna utveckla en kommunikationsstrategi som 
sedan kan implementeras i landets övriga universitetsstäder.       
 
Uppsala Universitet utgörs av nio fakulteter som i sin tur är uppdelad i tre olika 
vetenskapsområden. Det studerar närmare 40 000 studenter vid Uppsala Universitet där 60 % 
av dessa utgörs av kvinnor.  
 
Jag har valt att genomföra enkätundersökningar vid fyra olika geografiska områden i Uppsala. 
Den första av dessa fyra utgörs av Ekonomikum där det studerar ekonomer och samhällsvetare 
i första hand. Det andra undersökningsområdet utgörs av ILU där det utbildas lärare. Tredje 
området utgörs av Ångströmlaboratoriet där undervisningen bedrivs gentemot olika 
                                                 
13 Esaiasson, m fl. 2002; 192 
14 Bryman & Bell 2005; 123 
15 Esaiasson, m fl. 2002; 213f 
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ingenjörsutbildningar. Tillsist så genomförda jag även undersökningen vid BMC där det 
studeras medicin samt kemi. Genom att jag valt att genomföra enkätundersökningen vid dessa 
strategiskt valda platser hoppas jag kunna skapa en bredd i undersökningen som leder till att 
jag får en mer verklighetstrogen bild över studenters attityder gentemot Red Bull.  
 
Jag har delat ut ca 60 enkäter vid varje vid varje område och som tillsammans ger mig en 
totalmängd på 240 svarande respondenter. Enkäterna har delats ut vid olika tillfällen och 
tidsintervaller för att så mycket som möjligt kunna sprida svarsfrekvensen. Jag hoppas att jag 
kan genom detta övertyga läsaren om att jag systematiskt ansträngt mig för att arbeta fram ett 
osystematiskturval. Dessa enkäter har delats ut vid olika platser där studenter suttit och 
studerat eller umgåtts så som bibliotek, kaféer, korridorer och andra utrymmen inom det 
geografiska området jag beskrivit ovan.  
 

2.3.4 Bortfallsanalys 
När jag som forskare handskas med en så stor mängd information som 240 enkäter bidrar med 
så är det svårt att få resultatet till att bli helt felfritt. Trots mina stora ansträngningar och min 
noggrannhet så har den mänskliga faktorn säkerligen skapat vissa räknefel. Enkäterna har 
sammanställts i olika excelark där dessa kodats utifrån den specifika frågan och detta kan 
säkerligen ha lett till vissa dubbelnotiser samt även till missade svar. Av de 240 utdelade 
enkäterna har det även visat sig att 28 stycken inte kommit med i empirin. Detta beror på att 
enkäterna kommit tillbaks antingen helt eller delvis icke i fyllda. Dessa enkäter har jag valt att 
inte ha med i undersökningen utan ser dessa som bortfall och då jag inte heller genomfört 
något slumpmässigt urval så kan jag heller inte finna att detta är något större problem.  
 

2.3.5 Sammanställande och analys 
Enkäterna har sammanställts utifrån vissa riktlinjer för att jag ska kunna finna vissa kausala 
samband. Jag har skilt åt respondenter som blivit samplade av Red Bull för att kunna se om 
dessa studenter visar en mer positiv attityd till Red Bull än andra studenter. Sampling är ett 
viktigt marknadsföringskoncept som används otroligt flitigt av Red Bull och går ut på att 
drycken delas ut till trötta konsumenter. Genom att se om detta har haft någon inverkan kan 
jag ta detta i beaktande när jag fortsätter att utveckla den kommunikativa strategin. Enkäterna 
har, med hänsyn till ovan stående förklaring, sammanställts i olika excelark som sedan sats 
ihop till lämpliga diagram med hänsyn taget till frågan. Dessa diagram finns i dess hela form 
under kapitlet empiri tillsammans med en skriftlig beskrivning över resultaten. Slutligen 
kopplar jag ihop de två delarna empiri och teori och låter detta mynna ut och bilda grunden 
för min analys.  

 

2.4 Metod diskussion 
En vetenskaplig undersökning utvärderas traditionellt på basis av begreppen reliabilitet och 
validitet. Alla undersökningar där det avses att mäta något (en slags objektiv verklighet), ställs 
inför begreppen reliabilitet och validitet, det vill säga tillförlitlighet och trovärdighet.  
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2.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett problematiskt begrepp vid enkätundersökningar vilket bygger på att 
människans beteende inte är statiskt utan föränderligt. Det innebär att det inte behöver vara 
möjligt eller ens relevant och meningsfullt att föranleda samma resultat vid upprepade 
mätningar. Genom grundliga beskrivningar av de använda metoderna finns det dock 
möjligheter att stärka reliabiliteten. Forskaren måste därför i detalj beskriva hur informationen 
samlats in och analyserats i sådan detalj att andra forskare skall kunna använda uppgifterna 
för att kunna replikera studien.  
 
Min förhoppning är att jag på ett tydligt sätt beskrivit mitt arbetssätt, så att studien vid behov 
kan replikeras. Enkätfrågorna samt pilotstudien finns bifogade i slutet av uppsatsen och 
enkätsvaren kan vid begäran erhållas, vilket torde stärka reliabiliteten. Några av de 
slumpmässiga problem, som jag inte kunnat råda över i förfarandet av denna uppsats, vill jag 
dock uppmärksamma. Vid sammanställandet av ett hundratal enkäter är det fullt möjligt att 
jag missat vissa siffror eller frågor, men hoppas själv innerligen att så inte är fallet. Även de 
enkäter som kommit tillbaks ofyllda är något som jag inte kunnat påverka. Jag hoppas 
dessutom att respondenterna svarat sanningsenligt på enkäten men medger även att det inte är 
något som jag kunnat styra över mer än att vissa på att deras åsikt betyder mycket för mig i 
min studie och skulle vara tacksam om de svarade så sanningsenligt som de bara kan.           

2.4.2 Validitet  
I vanliga ordböcker hänför sig ”validitet”, ”giltighet” till sanningen och riktigheten hos ett 
yttrande. Ett giltigt argument är hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande. 
Validitet definieras ofta genom frågan: Mäter du vad du tror att du mäter? I ett bredare 
perspektiv hänför sig validiteten till den utsträckning i vilken en metod undersöker vad den är 
avsedd att undersöka, till ”den utsträckning i vilken våra observationer verkligen speglar de 
fenomen eller variabler som intresserar oss”. 16 Esaiasson ser att vi dock bör uppdela validitet 
i termerna begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet handlar om studiens 
överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer men även 
frånvaron av systematiska fel. Medan resultatvaliditet handlar om frågan att undersöker vi det 
påstår att vi undersöker. Dessa två termer slås ibland samman under beteckningen 
internvaliditet. Externvaliditet i sin tur handlar om i vilken utsträckning som de erhållna 
resultaten kan generaliseras till den population av analysenheter som ursprungligen var 
avsikten.17     
 
Mitt forskningssyfte är ju att skapa mig en förståelse över studenters attityder till Red Bull. Är 
det då just deras attityder som jag kommit åt via min undersökning. Självklart vill jag själv 
påstå detta. Men detta är något som är upptill dig som läsare att ta hänsyn till. Jag själv 
hoppas bara att jag kunnat övertyga med mina kunskaper över ämnet samt det metodologiska 
tillvägagångssätt jag valt ska övertyga dig som läsare att det är just studenternas attityder 
gentemot Red Bull som jag fått svar på.      
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Kvale 1997: 215 
17 Esaiasson 2002; 61f 
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3. Teoretisk referensram 
I referensramen kommer en teoretisk bakgrund till forskningsområdet att ges. Relevant 
litteratur och intressanta teorier kommer att presenteras, vilket är tänkt att ge en djupare 
förståelse och en plattform för ett vidare resonemang. Syftet med referensramen är också att 
på ett kortfattat och sammanfattande sätt beskriva forskningsläget för att ta vara på 
alternativt utveckla de kunskaper som redan finns tillgängliga på området. 
 
 
 

 

3.1 Attityd 
Attityd är ett vardagligt och ofta använt begrepp i olika slags situationer. Vi möts dagligen av 
dessa situationer då någon är nyfiken över just din attityd. Det kan handla om frågor som, vad 
är din attityd till abort? Vad är din attityd till folkpartiet? Vad är din attityd till en viss produkt 
eller varumärke? Vi människor har någon slags syn på de flesta saker som omger oss. 
Hawkins definierar begreppet som, “an attitude is an enduring organization of motivational, 
emotional, perceptual and cognitive process with respect to some aspect of our 
environment”.18 Attityden återspeglar våra känslor där det kan handla om hat, kärlek, 
lockelse, förakt etc. till ett visst attitydobjekt.  
 
Attityder spelar vanligtvis en avgörande roll då vi konsumenter beslutar oss för vilka 
produkter/varumärken vi väljer att köpa. Marknadsförare kan ofta skapa sig en förståelse över 
konsumenters köpbeteende genom att studera deras attityder till objektet i fråga. Studerandet 
av attityder kan även vara mycket viktigt inom andra sammanhang som t ex när man studerar 
effekten av olika marknadsförings aktiviteter eller när marknader segmenteras efter dess 
attityder.19  
 

3.1.1 Attityd funktioner  
Psykologen Daniel Katz menar med sin teori, functional theory of attitudes, att attityder 
existerar för att de utgör en funktion som underlättar människans anpassning till sin 
omgivning. Konsumenter som t ex är medvetna om att de ska åka till ett fjärran land brukar 
oftast redan innan börja skapa vissa attityder angående resmålet. Två olika resenärer kan 
skapa precis samma attityd till resmålet men kan dock göra detta av olika anledningar, 
funktioner. Salomon menar att det är viktigt för en marknadsförare att vara medveten om att 
människor kan inneha samma attityd men av dock olika anledningar. Katz identifierade 4 
olika funktioner;20 
 

• Nyttofunktion, är kopplad till det enkla faktumet att vissa produkter ger oss en 
bra smak medan andra inte gör det. Gillar du smaken av en viss dryck så 
kommer du att ha en positiv attityd till drycken ifråga. 

• Värdefunktion, attityder som erhåller denna funktion uttrycker konsumentens 
självbild eller livsstil. Konsumenten konsumerar inte produkten för dess själva 
användning utan på grund av vad produkten säger om dig som person.  

                                                 
18 Hawkins 1998, 396 
19 Blackwell 1995; 362 
20 Salomon 2002; 128, Eysenck 2000; 392f 

”Attityder är det mest distinkta 
och oersättliga begreppet i 

dagens psykologi” 
Allport 
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• Försvarsfunktioner, attityder som är formade för att beskydda konsumenten 
antingen från externa hot eller från egna interna känslor. Som exempel kan 
nämnas användandet av deodorant för att skydda dig mot faran att lukta svett.  

• Kunskapsfunktion, attityder hjälper oss att förstå den sociala verklighet vi lever 
i genom att strukturera och organisera den information vi möter. Har vi lärt oss 
att ett tvättmedel är bättre än ett annat så kommer vi med största sannolikhet att 
konsumera detta.         

 
Attityder kan innehålla mer än en av dessa anledningar men det är oftast en som är av 
dominerande slag. Genom att identifiera den dominerande anledningen kan marknadsförare 
utforma sina budskap mer effektivt. 
 

3.1.2 Dimensioner av attityd 
Precis som det nämndes ovan så kan det ligga olika funktioner bakom uppkomsten av en viss 
attityd men attityder kan även skilja sig på olika dimensioner. En av dessa dimensioner är 
valence. Valence handlar om attitydens karaktär, om den är positiv, negativ eller neutral. 
Attityder kan även skiljas i deras extremitet där graden av valence skiljer sig allt från lite 
positiv till extremt positiv för attitydobjektet ifråga.  
 
Attityder skiljer sig även åt vad gäller dess resistenskraft eller styrkeförhållande. Starka eller 
motståndskraftiga attityder leder lättare till en selektiv informationsprocess, är resistenta emot 
förändring, varar under en längre tid och är lättare att förutsäga rent beteendemässigt. 
Förståelsen över attitydens resistens är även mycket viktig då det gäller framtagandet av 
marknadsstrategier. En defensivstrategi har som avsikt att bibehålla kunder medan den 
offensiva strategin handlar om att skaffa fler kunder. Det är ju lättare att rekrytera nya kunder 
som inte har en så stark resistens mot det konkurrerande företagets produkter och detta ger ju 
möjligheten att med en mindre kostnad tillskaffa sig nya kunder.21           
 
 

3.1.3 Attityd komponenter  
De flesta forskare håller med om att attityden består av tre olika komponenter som vi kan 
särskilja genom olika reaktioner på ett attitydobjekt- kognitiva, affektiva och beteende 
komponenten. 
 

                                                 
21 Blackwell 1995; 367 
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De kognitiva utgörs av konsumentens kunskap över ett attitydobjekt. Som exempel kan 
nämnas att vi uppfattar Coca Cola light som väldigt kalorisnålt, innehållandes koffein och att 
den drycken produceras av ett jättestort Amerikanskt företag. Alla dessa sammanlagda 
uppfattningar angående Coca Cola light representerar det kognitiva perspektivet.   
 
Våra känslor eller emotionella reaktioner för ett attitydobjekt representerar den affektiva 
komponenten. Konsumenter som säger att de älskar Paris eller hatar Pepsi utrycker sig som ett 
resultat av den affektiva komponenten. Ofta utrycks känslor utan den kognitiva inblandningen 
eller uppfattningen angående ett attitydobjekt. På grund av anledningen att vi konsumenter 
reagerar eller värderar en produkt i kontexten av en viss situation så kan våra känslor ändras 
angående en produkt då situationen förändras. Som exempel kan en konsument uppfatta att 
koffein håller dig vaken och då dricker konsumenten kaffe under stunder då hon behöver hålla 
sig vaken. I dessa situationer har konsumenten en mycket positiv attityd till kaffe. Men om 
situationen ändras till att konsumenten vill få lite sömn så ändras ju även responsen till kaffe 
till något negativt. Trots våra individuella skillnader så reagerar konsumenter inom samma 
kultur liknande till olika känslor. Känslor kan sägas vara ett resultat av en viss värdering för 
en produkt som sedan i sin tur kan påverka konsumentens kognitiva respons till produkten. 
Konsumenten kan faktiskt tycka om en viss produkt utan några som helst kognitiva 
uppfattningar om produkten.               
 
Beteende komponenten av en attityd utgörs av den tendens som vi brukar reagera gentemot ett 
visst attitydobjekt. Skälet till att köpa eller inte köpa Coca Cola eller att rekommendera 
drycken eller konkurrerande dryck till sina vänner utgörs av beteende komponenten. Det 
handlar om konsumentens agerande som kan ha påverkats av de två andra komponenterna 
men behöver inte vara så. Ett beteende kan frambringas utan några som helst kunskaper eller 
känslor angående produkten ifråga.22     

                                                 
22 Hawkins 1998; 397ff 
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Figur 3.1 Attityd komponenter Källa; Hawkins 1998; 397
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3.2 Förhållandet mellan attityder och beteende 
Förhållandet mellan attityder och beteende är av stor vikt vad gäller både praktiska och 
teoretiska anledningar. Med tanke på t ex alla de pengar som läggs ner när det gäller 
informationskampanjer av skilda slag inom områden som politik, hälsovård och reklam. Detta 
tyder på att det är av stor betydelse att vi förstår hur och i vilken utsträckning våra attityder är 
relaterade till vårt beteende.    
 
Teorin över kognitiva dissonanser grundar sig på antagandet att konsumenter har behov av att 
skapa och upprätthålla en överensstämmelse mellan sina kognitiva uppfattningar, det vill säga 
mellan olika slags information som rör konsumentens omgivning eller dem själva.23 Detta 
resonemang kan tydliggöras med följande figur. 
 

 
 
De tre olika komponenterna visar sig oftast vara konsistenta. Sker det förändring i en av dessa 
tre komponenter så är det troligt att det även sker en förändring i de två kvarvarande 
komponenterna. Detta torde bero på att vi som konsumenter värderar en slags harmoni bland 
våra känslor, tankar och beteenden. Det visar att vi är villiga att ändra våra känslor eller 
beteenden bara för att uppnå konsistens mellan sina andra upplevelser. Denna tendens är en 
mycket viktig påminnelse att attityder inte formas i ett vakuum, utan att anledningen bakom 
hur en attityd kommer att utformas är beroende av de redan existerande attityderna vi besitter 
som konsumenter.24    
 
Detta konsistenta förhållande mellan attitydens tre olika komponenter är något som även stött 
på hårt motstånd. Studier visar på att det endast förekommit begränsad konsistens mellan 
dessa komponenter. En studie som genomfördes visade på att konsumenter hade en mycket 
positiv känsla till Apple datorer både kognitivt samt affektivt jämfört med konkurrerande 
varumärken. Trots detta så konsumerade inte de tillfrågade personerna Apple datorer. Detta 
icke konsistenta beteende kan enligt Hawkins förklaras utifrån ett antal olika orsaker; 
 

1. En positiv attityd behöver ett starkare motiv eller begär innan det kan förvandlas till 
ett beteende.  

2. Det krävs även möjligheter t ex ekonomiska sådana att förvandla de positiva 
affekterna och den kognitiva responsen till ett ändrat beteende.  

                                                 
23 Eysenck 2002; 392f 
24 Salomon 2002; 134 
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3. Köp situationer handlar om överväganden inte bara mellan i detta fall datorer men 
även till andra produktkategorier. För att tydliggöra kan man genom att köpa en 
billigare dator även köpa ett par skidor.  

4. Om de kognitiva samt affektiva komponenterna inte är nämnvärt starka kan ny 
information få konsumenten att ändra sina attityder medan han handlar. 

5. Våra beslut utgörs inte alltid av oss själva som individer. Familjens vilja kan vara 
starkare än din egna som leder till att du konsumerar en vara som du själv inte skulle 
ha valt.  

6. Framtids tron kan även få konsumenter att vänta med ett köp om de t ex tror att det 
kommer en billigare samt bättre produkt inom snar tid. Detta tyder på att konsumenten 
påverkas av den sociala kontext som konsumenten befinner sig i just vid köp 
situationen.25           

 
Trots dessa olika faktorer så håller nog de flesta forskare med om att det kognitiva, affektiva 
samt beteendet tenderar att oftast vara konsistent. Graden av konsistens kan dock skilja sig 
mellan attityder beroende på dess speciella egenskaper. Det har även kunnat visas på att 
attityder som har formats på grundval av direkta erfarenheter har en starkare koppling till 
beteendet än vad de attityder har som inte grundar sig på konkreta erfarenheter.26  
 

3.3 Förändra & påverka attityder 
Dagligen utsätts vi konsumenter för mängder av skeenden där olika företag försöker påverka 
våra attityder. Denna hårda konkurrens mellan alla dessa olika företag samt konsumentens 
egen ovilja att ändra sina attityder skapar oerhörda utmaningar för alla marknadsförare som 
har som uppgift att just ändra ditt beteende. Vi konsumenter besitter en inneboende ovilja att 
ändra på våra attityder på grund av att det är just våra attityder som skapar balans i vårat egna 
liv. Det finns även stora individuella skillnader på hur lätt man är villig att ändra sina 
attityder. Det är dessutom mycket svårare att ändra en attityd som man har en stark 
uppfattning om. Man kan ställa sig själv frågan vad som skulle krävas för att ändra din attityd 
gentemot dina närmaste eller din favorit produkt. Du skulle troligen börja med att försöka 
undvika alla de budskap som inte harmoniserar med din egen attityd gentemot dina närmaste 
eller favorit produkten.27  
 
Som beskrivits ovan så är dessa attityder uppbyggda av de tre olika komponenter, kognitiva, 
affektiva och beteende, som dessutom lever i konsistens med varandra. På grund av den 
konsistens dessa komponenter visar så är det fullt möjligt att påverka någon av dessa 
komponenter och frambringa önskad respons. Nedan behandlas resonemang som visar på 
strategier samt idéer hur dessa komponenter var för sig kan påverkas och som i sin tur leder 
till en förändrad attityd.     
                

3.3.1 Förändringar av den kognitiva komponenten 
En mycket vanlig samt effektiv metod att ändra attityder är att fokusera på den kognitiva 
komponenten. Genom att t ex visa på att rökning skadar din hälsa eller att Volvo är den 
säkraste personbilen så är möjligheterna goda att man även lyckas ändra på den affektiva samt 

                                                 
25 Hawkins 1998; 402 
26 Eysenck 2002; 395 
27 Hawkins 1998; 409, Blackwell 1995; 478 
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beteende komponenten, det i sig resulterar i en förändrad attityd. Fyra olika strategier används 
vanligen till att förändra den kognitiva komponenten av attityden.28 
 

 Förändring av uppfattningen; Denna strategi handlar om att helt enkelt förändrar 
konsumentens uppfattning angående produktens prestation eller egenskap. Detta 
kräver oftast att man visar på rena fakta eller oberoende uttalanden angående 
produktens prestation och egenskaper.  

 Skift av attribut; Många konsumenter ser vissa produktattribut som viktigare än andra. 
Detta kan tydliggöras med att de flesta av oss har en uppfattning att Goretex tyg är 
något mycket viktigt i skidkläder. Konkurrenter försöker då ändra konsumenters 
uppfattning av betydelsen av Goretex i skidkläder. Detta kan ske genom att peka på att 
Goretex inte alls är så viktigt som konsumenten tror utan att det är andra attribut som 
är av större vikt i skidkläder.   

 Tillägga attribut; Det kan även erbjuda eller kommunicera helt nya produkt attribut 
till konsumenten. Budweiser gjorde detta genom att visa på fräschör som ett viktigt 
attribut vid val av öl. 

 Förändra ideal; Den sista strategin handlar om att ändra perceptionen för den ideala 
produkten. Om konsumenten ser att livslängden på en TV är det viktigaste vid ett köp 
kan man försöka ändra detta genom att visa på att det är ännu viktigare att se på el 
förbrukningen då detta sparar mer pengar. Även konsumenters centrala uppfattning att 
priset är en måttstock på kvalitet är något som lågpris produkter försöker ändra på.    

 

3.3.2 Förändringar av den affektiva komponenten 
Det är även vanligt att företag försöker ändra konsumenters känsla till produkten utan att 
direkt påverka den kognitiva eller beteende komponenten. Om företag lyckas med att skapa 
en viss känsla till produkten så kan detta även leda till förändring i de andra komponenterna. 
Genom att påverka känslan till en produkt så kan även et behov väckas som konsumenten inte 
haft tidigare. Detta sker vanligast via tre olika strategier, Klassisk betingning, affektivitet 
gentemot reklam och ökad exponering.  
 

 Klassisk betingning; Begreppet betingning refererar till det lärande som grundar sig 
associationen av en stimulus samt responsen till detta. Där den klassiska betingningen 
använder sig av relationen mellan just stimulus och respons för att skapa en positiv 
känsla för produkten. Ljudet av en viss melodi kan frambringa positiva känslor hos 
många konsumenter. Genom att då koppla denna melodi till en viss produkt kan detta 
medföra att konsumenten överför denna positiva känsla även till produkten. Andra 
exempel kan vara genom att marknadsföra en produkt mot t ex extremsporter kan det 
bidra till att produkten uppfattas som just mer extrem. Även baktanken med att affärer 
spelar julmusik under julhelgerna associeras av konsumenten till en känsla av givande 
samt tagande. Detta leder till en mer positiv känsla för handlandet och som i sin tur 
kan leda till en ökad försäljning.29 

 
 

 Affektivitet gentemot reklam; Om konsumenten känner en positiv känsla gentemot 
produktens reklam så ökar även chansen att konsumenten frambringar en positiv 
känsla gentemot produkten. Det är mycket vanligt att företag försöker att just påverka 

                                                 
28 Hawkins 1998; 407f, Blackwell 1995; 378ff 
29 Hawkins 1998; 332ff 
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konsumenters känslor via reklam. Känslor är något mycket centralt inom all 
marknadsföring då det har en så stor påverkan på konsumenten. Hawkins definierar 
känslor som, a strong, relatively uncontrolled feelings that affect our behavior. 
Forskare har kommit fram till att det finns ett antal olika kategorier av känslor som t 
ex rädsla, ilska, lycka, sorg och avsky. Alla dessa känslor är något som 
marknadsförare kan använda sig av då de vill ändra konsumenters affektiva 
komponent av attityden.30  

 
 

 Ökad exponering; Studier har även visat att ju mer du utsätter konsumenten för 
exponering av produkten desto positivare känsla får konsumenten gentemot 
produkten.  

 
Slutligen kan konstateras att förändringar gentemot den affektiva komponenten inte behöver 
innehålla någon som helst kognitiv information för att ses som mycket lyckad.  
 

3.3.3 Förändringar av Beteende komponenten  
Det är inte lika vanligt att företag direkt försöker sig på att förändra ett beteende beroende på 
att det är mycket svårt och resurskrävande. Själva beteende förändringen uppkommer oftast i 
samband med förändringar av den kognitiva samt affektiva uppfattningen. En positiv känsla 
samt kunskap av t ex en viss dryck leder oftast till att beteendet resulterar i att man 
konsumerar varan. Det är dock helt möjligt att ett direkt ändrat beteende leder till en 
förändrad attityd. Studier visar även att attityder som är förändrade via beteende komponenten 
resulterar i mycket starkt utformade attityder.  
 
Detta kan belysas genom hur vi konsumenter prövar oss fram bland nya produkter eller 
lågprismärken utan några som helst kognitiva eller affektiva uppfattningar. Stöter då 
konsumenten på en produkt som denne gillar skarpt har det uppstått en attityd inför produkten 
som är mycket stark.31 
 
Strategiskt planerade förändringar av den beteendemässiga komponenten sker vanligtvis via 
operant betingning. Operant betingning skiljer sig från den klassiska betingningen ifråga om 
timing och förstärkning. Inom den operanta betingningen finns ingen direkt koppling mellan 
stimulus och respons, produkten måste först upplevas (beprövas) före den kan resultera i en 
viss attityd. Resonemanget kan tydliggöras med följande figur.32   
 
 

                                                 
30 Hawkins 383f 
31 Hawkins 1998; 407 
32 Hawkins 1998; 334ff 
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Om ett företag har utvecklat en ny yoghurt som de nu vill att konsumenter ska börja 
konsumera. Hur kan då företaget få konsumenten till att börja konsumera den nya produkten? 
Den operanta betingningen använder sig av själva produkten där den får utgöra själva 
stimulansen. Genom att låta konsumenten smaka på produkten exempelvis i affären. Efter 
detta önskar företaget att konsumenten gillar produktens smak, design, effekt etc. Om detta 
sker så leder detta till en positiv attityd inför produkten och kan då leda till att konsumenten 
köper produkten nästa gång denne går och handlar.  
 

3.4 Förändring av attityder via kommunikation 
Att påverka konsumenter via kommunikation har länge varit ett eftertraktat område att 
studera. Attityd samt beteende förändringar har tydliggjorts med alla möjliga olika 
kommunikationsmodeller, allt från Shannon & Weavers enklare modeller där sändare skickar 
ett budskap som får önskad respons till dagens allt mer komplicerade modeller där man tar 
hänsyn till att vi konsumenter inte lever isolerade från dagens alltmer komplexa omvärld. 
Nedan har jag valt ut ett axplock av begrepp, situationer samt delar av teorier som jag hoppas 
ger läsaren en ökad förståelse över kommunikationens roll och möjligheter till attityd 
förändring.  
 
För det är just genom att integrera de två perspektiven kommunikation och 
konsumentbeteende som man skapar de bästa förutsättningarna för en lyckad 
kommunikationsstrategi. Williams uttrycker det på följande vis, If a marketer is able to 
identify the attitudes held by different market segments towards his product, and also to 
measure changes in those attitudes, he will be well placed to plan his marketing strategy.33 
Denna integration mellan kommunikation och attityder kan tydliggöras med följande figur;    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 Smith 1998; 106 

Stimulus 
(Själva produkten) 

Önskad respons 
(Konsumtion) 

Förstärkning 
(God smak) 

Ökad chans till 
fortsatt konsumtion 

Figur 3.3 Konsument lärdom via klassisk betingning Källa; Hawkins 1998; 334 



 23

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

3.4.1 Sändarens roll           
Alla de miljontals budskap som omger oss dagligen har en sak gemensamt, det faktum att alla 
har de en sändare. Denna sändare kan ibland vara självklar och tydlig för oss lika mycket som 
den ibland kan vara dold för oss mottagare. Detta är något som företag själv kan välja utifrån 
budskapets lämplighet. Det finns två viktiga karakteristika som anses som avgörande, 
nämligen trovärdighet eller attraktivitet. Detta val är något som sker med hänsyn till många 
olika faktorer som exempel målgrupp, situation eller produkten i sig. Trovärdigheten syftar på 
sändarens roll där denne utifrån t ex hög kunskap, objektivitet och på ett trovärdigt sätt lyckas 
förmedla ett budskap. Denna sändare används vanligast när konsumenten inte har någon 
uppfattning angående produkten eller då man arbetar med mer komplicerade produktvärden. 
Sändarens attraktivitet ligger i dess sociala värde som kan vara personlighet, utseende eller 
kändisskap mm.34 Kändisar används mycket flitigt av olika företag som budskapsbärare. Det 
finns olika faktorer som kan leda till attitydförändringar genom att använda sig av kändisar. 
Dels så drar de tills sig mer uppmärksamhet som leder till att själva budskapet har större 
möjlighet att komma igenom allt brus. De uppfattas även som mer trovärdiga av många men 
där det även innebär en viss risk för företaget. Kändisarnas privatliv följs mycket noggrant av 
pressen och där en skandal inte bara kan stjälpa kändisen det kan även bidra till att det drar 
med sig varumärket ner i smutsen. När vi pratar om kändisar så kopplat de flesta av oss detta 
till filmstjärnor eller idrottshjältar mm. Men så smalt behöver det självklart inte vara, vi 
konsumenter har alla olika hobbyn och ideal som vi själva identifierar oss med. Detta är något 
som marknadsföraren måste vara mycket tydlig över då de väljer sändaren, eller spokesperson 
som det också kallas. Det finns mycket få personligheter som attraherar alla konsumenter och 
därför är det mycket viktigt att företaget utgår utifrån just den specifika målgruppens 
uppfattningar som de har som syfte att kommunicera med.      
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Salomon 2002; 162ff 
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Då det kan vara mycket svårt att finna spokesperson som tilltalar alla i målgruppen är det 
även möjligt för företaget att skapa egna spokespersons. Dessa kan vara tecknade figurer, 
människor eller andra objekt egentligen är det bara kreativiteten som kan sätta hinder för 
framtagandet av ett företags egna spokesperson. En sådan strategi eliminerar många av de 
problem som uppstår vid användandet av en ”verklig” kändis, spokesperson.35 
 

3.4.2 Budskapets roll  
En stor studie där det studerades över 1000 olika kommersiella budskap visade ett tydligt 
mönster över vilka faktorer i budskapet som var mer mottagliga än andra. Den överlägset 
mest inflytelserika faktorn var om budskapet innehöll varumärkes differentierat budskap. Det 
vill säga om budskapet innehöll en unik attributegenskap som andra konkurrerande produkter 
inte kan tillgodose. Det är en mängd olika faktorer som företag måste ta hänsyn till om de ska 
lyckas forma ett budskap som både drar till sig konsumentens uppmärksamhet samtidigt som 
de vill få till en attitydförändring. Det gamla ordspråket att bilder säger mer än tusen stämmer 
verkligen överens med verkligheten då företaget vill dra till sig uppmärksamhet eller intresse, 
det handlar om att leka med konsumentens känslor på ett kreativt sätt. Men bilder spelar desto 
mindre roll när det gäller att kommunicera rena ”fakta”. Bilder tilltalar mer den affektiva 
komponenten av attityder medan texter tilltalar den kognitiva komponenten. Då texter kräver 
mer koncentration och fokus passar dessa budskap bättre under ”high-involvement” 
situationer, exempel tidningsläsning. Då texter lättare glöms bort av konsumenter kräver dessa 
mer upprepning. Upprepning av budskap handlar inte bara av att synas så ofta som möjligt då 
det har visat sig att för mycket upprepning skapar en blockad hos konsumenten gentemot 
budskapet. Denna fina linje mellan lagom upprepning och för mycket upprepning har 
förklarats av två-faktor teorin. Det handlar om att förklara ur ett psykologiskt perspektiv hur 
ett budskap uppfattas under tiden då den exploateras. Den positiva sidan med upprepning är 
att konsumenten får högre igenkänning till produkten och ökar även trovärdigheten. Men det 
negativa är att efter en viss tid får konsumenten nog av budskapet och börjar finna det tråkigt 
eller till och med motbjudande.36   
 
                                                 
35 Hawkins 1998; 411ff 
36 Salomon 2002; 169ff 
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3.4.3 Sändare + Budskap= Mottagare 
Nu när vi set över de två första stegen där vi uppmärksammat sändaren och där efter själva 
budskapet är det dags att se på resultatet, nämligen mottagaren. Vad är det som nu företaget 
ska lägga sin vikt på under de två första stegen, är det vad de säger, hur de säger det eller vem 
som säger det? Svaret är inte så förvånande, det beror på? Det finns inga självklara situationer 
utan det handlar vad man vill med budskapet samt hur stor mottagarens egna engagemang är 
gentemot budskapet, produkten. ELM- modellen (elaboration likelihood model) visar på att 
när budskapet väl kommit fram till mottagaren så börjar mottagaren att processa budskapet 
utifrån graden av uppmärksamhet och intresse. Följande figur beskriver tankesättet; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När konsumenten finner budskapet som relevant eller av intresse så börjar denne att noggrant 
analysera kontexten av informationen. Mottagaren engagerar sig aktivt i budskapet och börjar 
fundera över dess mening detta leder till att mottagaren skapar en kognitive respons. 
Budskapet har nu analyserats noggrant av mottagaren och vägts både till hänsyn till dess 
fördelar som dess nackdelar. Om konsumenten finner detta då trovärdigt skapar det även med 
högsta sannolikhet en beteendeförändring. Det centrala i detta är budskapets argumentation då 
detta måste vara välgrundat och övertygande så att mottagaren finner det högst trovärdigt. 
Motsatsen till den centrala vägen är när mottagaren inte har ett intresse eller motivation av att 
djupare fundera över budskapets mening. I detta fall använder sig konsumenten av andra 
faktorer då denne mottager budskapet. Det kan handla om förpackningens design, 
attraktiviteten av sändaren eller kontexten som budskapet är presenterat i. Det är inte själva 
budskapet som är det centrala utan kontexten som det kommer i, det kan handla om att 
företaget lyckats skapa en sexig känsla över förpackningen som attraherar mottagaren eller 
valt en bra spokesperson och som i sin tur leder till att mottagaren köper produkten.37  
 

                                                 
37 Salomon 2002; 179ff 
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3.4.4 Kommunikationsmodeller 
Kommunikationsmodeller har alltid varit samt är än idag ett mycket komplicerat område där 
olika forskare närmar sig området utifrån olika förutsättningar och kontexter. Vi konsumenter 
påverkas av så många olika skillt olika saker så det är mycket svårt att skapa en modell som 
skulle kunna implementeras i alla situationer. Vi kan dock närmare oss en djupare förståelse 
av kommunikationsmodellerna genom att först se på vissa faser konsumenten genomgår när 
denne mottager ett budskap. Dessa faser brukar betecknas som A-I-D-A. Den första 
bokstaven står för attention, där det handlar om att locka konsumenten till att uppmärksamma 
budskapet. Nästa steg är interest då budskapet ska förmedla något som skapar ett intresse hos 
konsumenten till att närmare studera budskapet. Steg tre är desire där konsumenten skapar en 
vilja eller positiv inställning till budskapets själva kärnvärde, tex köp en Volvo bil för den är 
trygg och familjevänlig. Det sista steget är sen action som ska få konsumenten att ta det sista 
beslutet som förhoppningsvis leder till att konsumenten köper produkten ifråga. 38 M 
ovanstående AIDA-modell vill jag klargöra att det är dessa olika steg som ligger till grund när 
marknadsförare vill påverka konsumenter med en mängd olika slag av 
kommunikationsstrategier. Nedan kommer jag att beskriva en teori med dess modell som 
försöker att beskriva hur det är möjligt att påverka konsumenter. Nedanstående figur visar på 
centrala delar som är viktiga att ta hänsyn till när vi marknadsförare försöker att kommunicera 
med våra konsumenter.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna modell beskriver som sagt kommunikationsprocessen som sker mellan sändaren och 
mottagaren. Innan budskapet framkommer till mottagaren så är det vissa faktorer som är 
viktiga att ha i åtagande som sändare. Det bakomliggande budskapet som ska kommuniceras  
måste förpackas i någon slags form och detta sker genom encoding. Här är det viktigt att sätta 
sig in i mottagarens världsbild då det är denne som ska påverkas av budskapet. Mottagaren 
saknar ofta någon som helst förståelse över budskapets form eller innehåll och detta är något 
som är mycket viktigt att ha i åtanke vid utformandet av budskapet. Det finns även olika 
faktorer eller brus som kan störa budskapet. Detta kan ske i alla de tre olika faserna i 
kommunikationsprocessen som figuren ovan visar på. Här är det viktigt att säkerställa samt 
följa upp budskapet så att inte innehållet påverkas av utomstående faktorer. Slutligen är det 
även mycket viktigt att kunna få feedback på kommunikationen. Har den varit lyckad samt 
har mottagaren uppfattat budskapet på det sätt som var menat.39   

                                                 
38 Smith 1998; 42 
39 Smith 1998; 73ff 
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3.5 Positionering  
”Positioning is not about what you do to a product. Positioning  

is what you do to the mind of the prospect. That is, 
 you position products in the mind 

 of the prospect.” 
Ries & Trout 

 
Citat ovan myntades av de två forskarna som uppfann begreppet positionering i början av 70-
talet. Positionering var ett nytt sätt att kommunicera, i det redan då överkommunicerade 
samhället där det var svårt att få sin röst hörd.40 Ries & Trouts idé var lika enkel som den var 
genial. De menade, för att kunna överleva i den framtida konkurrensen måste vi vända den 
strategiska processen och först börja studera vad som är möjligt att genomföra på marknaden 
och i kundens medvetande. Denna strategi var en radikal förändring mot tidigare synsätt där 
man helt utgick från företagets interna processer.41  
 
Positionering utgår således från vårt mänskliga behov av att förenkla och kategorisera våran 
omgivning. Att som kund just simplifiera sin omgivning har blivit ett vanligt fenomen på 
grund av vår tids enorma utbud av både produkter och tjänster. Genom att vi kategoriserar 
våran omgivning blir det lättare att hantera den stora informationsmängd som sköljer över oss 
dagligen. En strategisk positionering innebär således att skapa en bestämd position i 
konsumentens medvetande samt att därefter försöka hålla fast vid denna. 42 Positionering av 
ett varumärke innebär fokusering på dess särskilda drag, de karakteristika som skiljer 
varumärket åt från konkurrenterna.43 Kotler definierar fenomenet på följande vis: 
 

”The way the product is defined by consumers on important attributes- the place 
the product occupies in consumers minds relative to competing products.”44 

 
Även Kotler menar att dagens konsumenter är översköljda av information, där man inte har en 
möjlighet att omvärdera produkter vid varje köptillfälle. För att underlätta köpsituationen så 
organiserar konsumenten produkterna i olika kategorier, de ”positionerar” produkten, servicen 
samt företaget i deras minne. Produktens positionering hos konsumenten är en komplex 
process där perception, intryck och känslor som konsumenten har i jämförelse till 
konkurrerande produkter. Konsumenten positionerar således produkten, med eller utan hjälp 
av marknadsförare.45 Men ur företagets synvinkel är det dumt att lämna något åt slumpen, så 
hur positionerar man då sin produkt?  
 

3.5.1 Effektiv positionering  
För att kunna uppnå en effektiv positionering är det viktigt att fokusera på konsumentens 
redan existerande föreställningsvärd (verklighet). Det är mycket mer fördelaktigt att spela på 
vad som redan finns i konsumentens medvetande än att försöka skapa något nytt. Ries & 
Trout uttrycker det på följande vis: 
 

                                                 
40 Ries & Trout 1985; 8 
41 Gueorguiev & Hansen 1996; 7 
42 Kapferer 1997; 96,  
43 Jobber & Fahy 2002; 116 
44 Kotler, et al. 1999; 443 
45 Kotler, et al. 1999; 443-444 
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”The basic approach of positioning is not to create something new and different, 
but to manipulate what’s already up there in the mind, to retie the connections that 
already exist.”46 

 
Detta visar på vikten av att ta hänsyn till konkurrerande produkter. Det finns mycket att vinna 
på att t ex formge reklamkampanjer i relation till konkurrenterna. En framgångsrik 
positionering är utan tvekan enklast om man är först på marknaden. Den produkt som först 
etablerar sig inom ett givet område har stora fördelar eftersom den inte behöver tävla mot 
konsumenternas föreställningar om konkurrerande produkter.47 Däremot, om någon annan har 
hunnit etablera en position först, återstår egentligen bara att finna en annan stol att sitta på. De 
flesta företag är ju inte först på marknaden, men här gäller det då att sätta upp en ny kategori 
att vara först i. Det handlar om att hitta en ledig plats i konsumentens medvetande, att 
presentera sig som ett alternativ. 48 Positionering handlar inte om själva produkten utan det är 
medvetandet hos konsumenten som alltid ska stå i fokus.49 Medvetenheten bör ligga till grund 
för valet av positioneringsstrategi. 
 
Det finns många olika strategier för att positionera ett varumärke. Den grundläggande tanken 
till valet av strategi kan variera beroende på vilka fördelar hos varumärket företaget vill 
framhäva gentemot sina konkurrenter.50 Huvudsakligen finns det tre alternativa 
positioneringsstrategier: 
 

• Stärka varumärkets nuvarande position i konsumenternas medvetande 
• Söka efter lediga platser i kundernas medvetande. Företaget söker här efter lediga 

hål i marknaden som de sedan försöker fylla. 
• Företaget ompositionerar sitt varumärke och retirerar från marknaden men 

återkommer sedan i ny version, antingen på samma eller på en helt ny marknad.51 
 
Som alternativ till dessa strategier kan företaget även ompositionera sina konkurrenter, det vill 
säga, positionera sig på bekostnad av de konkurrerande företagen. Detta betyder att företaget i 
fråga förmedlar olika budskap som innebär att kundens syn på de konkurrerande varumärkena 
förändras till fördel för det egna varumärkets produkt.52 När väl ett varumärke är positionerat 
på marknaden är det av största vikt för företaget att fortsätta arbeta vidare med att förankra 
varumärket hos kunderna. Detta kan leda till att djupa relationer och lojalitet uppstår mellan 
företaget och kunden.53  
 

3.5.2 När varumärket väl är positionerat 
En lyckad positionering är uppnådd då företagets positionering är entydig och när de lyckats 
förmedla de värden som avsetts. Kotler menar däremot att den populära ökningen av att 
förmedla olika värden med sin positionering lätt leder till ett ökat tvivel mot varumärket. Det 
händer lätt att varumärket mister sin klara och tydiga positionering. Han menar även att det 
finns fyra positioneringsfällor som kan vara skadliga för ett varumärke och som bör undvikas: 

                                                 
46 Ries & Trout 2001; 5 
47 Melin 1999; 98  
48 Gueorguiev & Hansen 1996; 10-20 
49 Ries & Trout 2001; 46 
50 Kotler & Armstrong 1996; 290 
51 Ries & Trout 2001; 51 
52 Söderlund 1998; 66 
53 Grönroos 2004; 128-131 
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• Underpositionering; detta är ett misslyckande att positionera sitt varumärke 

överhuvudtaget. Konsumenterna har kanske bara en svag eller diffus bild av 
varumärket.  

• Överpositionering; detta sker när konsumenten har en alltför snäv bild av vad 
varumärket står för.  

• Förvillad positionering; när konsumenten är lämnad med en förvillad bild av 
varumärket. Konsumenten har här en splittrad eller motsägelsefull bild av produkten. 
Detta sker lätt när varumärket gör anspråk på att representera alltför mycket värden. 

• Tveksam positionering; innebär att kunden upplever ett trovärdighetsproblem i relation 
till varumärket. Relaterad till ett resonemang om psykologisk dissonans.54  

 
Det finns olika sätt att undvika dessa fällor. Underpositioneringen kan undvikas i huvudsak 
med två strategier, förstärkning och externalisering av egna associationer eller genom att 
harmonisera partnervarumärkens associationer med den egna strategin. Överpositioneringen 
sker när konsumenten bara uppfattar att t ex Mercedes är en ”direktörsbil” när den i själva 
verket är, med alla dess produktlinjer, mycket bredare positionerad än så. Här kan man på 
olika sätt bygga och vidga associationerna varumärket har och undvika att bli förknippat med 
ett specifikt produktattribut, låst position och den enformiga bild som konsumenten har. Den 
förvillade positioneringen kan motverkas genom att upprätta tydliga gränssnitt mot egna och 
andras varumärken i associationsbasen. Tillsist för att undvika tveksam positionering gäller 
det att vara konsistent i sina budskap.55                                
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
  

                                                 
54 Kotler et al. 1999; 458-460, Uggla 2001; 155-156 
55 Uggla 2001; 156-158 
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4. Empiri 
Jag kommer i detta kapitel möta mina respondenter och ta del av deras attityder till Red Bull. 
Varje fråga kommer att behandlas för sig där de erhållna svaren redovisas i skriftlig form 
med stöd av diagram, se gärna frågeformulär s 38.  
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Fråga 1. Är du studerande? 
Av de 212 tillfrågade var det 100 % 
som var studerande.  

Fråga 2. Kön? 
Av de 212 tillfrågade var 50 % män och 
50 % kvinnor.  

Fråga 4. Känner du till energidrycken Red Bull? 
Red Bull visade en varumärkeskännedom på 100 %. Alla 
de tillfrågade studenterna hade kännedom om Red Bull 
som varumärke. 

Fråga 5. Under vilka omständigheter har du kommit i kontakt med Red Bull? 
Studien visar att av de 212 tillfrågade så var det 175 stycken som kommit i kontakt 
med Red Bull under fester jämfört med 142 stycken som set reklam. Av de tillfrågade 
så var det 60 stycken som blivit samplade av Red Bull, ungefär lika många har 
kommit i kontakt med Red Bull även under events och idrott.    

Fråga 3. Valt att inte redovisa, ej av intresse 
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Fråga 7. Om inte Red Bull finns köper du 
annan energidryck? 
Red Bull visade en ganska hög varumärkes 
lojalitet då hela 34 % av de tillfrågade inte skulle 
köpa någon annan energidryck om inte Red Bull 
fanns tillgängligt. Även 22 % visade sig vara 
tveksamma till att köpa andra energidrycks 
varumärken.  

2

17

47

100

50

0

20

40

60

80

100

120

Dagligen Någon gång i veckan 1 gång i månaden Mycket sällan Aldrig

När?

A
nt

al

Fråga 6. Hur ofta dricker du Red Bull? 
De tillfrågade studenterna visade sig dricka Red Bull mycket sällan. Det var hela 150 stycken 
av de tillfrågade som sällan eller mycket sällan drack Red Bull. Det var bara två stycken 
studenter som dagligen konsumerade Red Bull men där sammanlagt 66 stycken (om man ser till 
de tre första staplarna) visade på en högre konsumeringsgrad av Red Bull.      

Fråga 8. Kryssa i de tillfällen då du dricker 
Red Bull? 
Studien visar mycket tydligt att det är 
överlägset under fest som studenter dricker Red 
Bull. Över 50 % konsumerade drycken under 
fest jämfört med bara 7 % som drack den när de 
idrottade. Det var 13 % av studenterna som 
konsumerade Red Bull när de pluggade. Det 
var hela 27 % som svarade övrigt och detta är 
något som vi bara kan spekulera i vad 
studenterna menar med övriga tillfällen, kan 
vara under bilkörning eller frukost men som 
sagt så är detta tyvärr bara spekulationer.  
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Fråga 9. Vart Köper du oftast din Red Bull? 
95 stycken av de tillfrågade visade sig köpa Red Bull på krogen samtidigt som 79 stycken köpte det i 
livsmedelsaffär. Hela 50 stycken köpte drycken på övriga ställen, var detta är kommer dock tyvärr inte 
fram i studien. Kiosker, bensinstationer och caféer visade på en mycket låg köp frekvens.         
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Fråga 10. Hur uppfattar du Red Bull? 
Red Bull uppfattas som mycket tillgänglig samt dessutom dyr av studenterna. En ganska så hög del av 
studenterna ser att Red Bull är uppiggande till i alla fall en viss del liknande svarsfrekvens erhåller frågan 
angående om Red Bull är gott eller äckligt, där de flesta ställer sig någonstans emellan med en lätt 
överrepresentation mot det goda hållet. Studenterna uppfattar inte Red Bull som varken trendigt eller 
otrendigt men däremot är det en tydlig del av studenterna som ser Red Bull som onyttig. Hela 144 stycken av 
studenterna ställer sig i de tre sista fälten till frågan om Red Bull är onyttig. Nästan exakt lika svarsfrekvens 
erhåller frågan om Red Bull är studierelaterad där det framkommer ett tydligt nej svar till detta. Studenterna 
finner inte heller Red Bull som något sportig där de flesta ställer sig varken till i denna fråga.     
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Fråga 11. Hur stämmer påståendena in på Red Bull, enligt dig? 
De olika kognitiva uppfattningarna angående Red Bull skiljer sig åt till viss del bland studenterna. Om 
jag börjar med att se på frågan om Red Bull ökar uthållighetsförmågan så var 49 stycken som inte 
instämmer i detta. Det var dock lika många studenter som instämda helt eller delvis i frågan men där 
största delen instämde minimalt. Det var en högre svarsfrekvens på studenter som inte instämde på att 
Red Bull skulle öka koncentrationen, hela 72 stycken. Men även här visade studien en något splittrad 
bild då 52 stycken instämde helt eller delvis på påståendet. Den fysiska prestationen var det 45 studenter 
som instämde delvis eller helt på jämfört med 86 stycken som inte instämmer. Liknande siffror visade 
den psykiska prestationen där 80 stycken inte instämde och 46 stycken som instämde helt eller delvis 
och 62 stycken som instämde minimalt. På de två kvarstående frågorna angående om Red Bull ökar 
kroppens välbefinnande och förbättrar studieresultaten så var det en majoritet som inte instämde i dessa 
påstående, 116 samt 133 stycken av de svarande. Det var mycket få studenter som instämde helt eller 
delvis på dessa påståenden. Dock var det hela 54 och 44 stycken som instämde minimalt. Serie 5 som 
utgörs av svaret aldrig druckit Red Bull är studenter som antingen aldrig druckit energidrycken eller som 
inte riktigt kunnat svara på frågan och därför prickat i den.  
 
Sammanfattningsvis visar fråga 11 en något splittrad bild bland de svarande. Inget tydligare mönster 
förutom som sagt på de två sista påståendena går att urskilja. Vissa studenter instämmer inte i de olika 
påstående medan vissa är mer positiva till dryckens prestationer och instämmer antingen helt eller 
delvis.    
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5. Analys 
Som jag inledningsvis beskrev i teorin så är attityder en återspegling av våra känslor. Det kan 
handla om hat, kärlek, lockelse, förakt etc. till ett visst attitydobjekt, i mitt fall energidrycken 
Red Bull. Genom att nu analysera och binda ihop empiri och teori hoppas jag kunna visa på 
en mer djupare förklaring till studenters attityder gentemot Red Bull.  
 
Enligt mig är det inte någon större överraskning att Red Bull visade en 100 procentig 
varumärkeskännedom hos de tillfrågade. Inte nog med att studenterna kände till varumärket, 
de hade även alla ganska tydliga åsikter om Red Bull som energidryck och som fenomen. Den 
starka kopplingen till fest är något som tydligt sätter sina spår om vi ser till både konsumtion, 
uppfattning samt tillfällen då studenterna kommer i kontakt med Red Bull. Undersökningen 
visar att 175 stycken (82%) av de tillfrågade studenterna har kommit i kontakt med Red Bull 
och mer än 50 % av studenterna konsumerar Red Bull när de festar. Även den höga 
svarsfrekvensen när vi ser till var studenterna oftast köper sin Red Bull visar på att det är till 
stor del kopplat till krogen. Dessa tydliga siffror visar på att den attityd som studenter har till 
Red Bull är mycket starkt förknippad med fest. Är det som Daniel Katz då pekar på med sin 
teori, att Red Bull tillsammans med vodka ger en så god smak att den helt enkelt är kopplad 
till en ren nyttofunktion? Eller kan det vara så att Red Bull lyckats bygga upp en viss image 
runt sin dryck så att studenter gärna förknippar sig själva med Red Bull under just fester? 
Kanske är det så att värdefunktionen i energidrycken Red Bull är så hög att studenter gärna 
konsumerar drycken för att ge uttryck för en viss livsstil. Enligt studien verkar det ju inte som 
så att studenter till någon större grad konsumerar drycken för att hålla sig vakna eller för den 
delen att det skulle vara särskilt gott. Kanske är det som Katz menar, att den dominerade 
anledningen till konsumtion under festen är produktens imagedrivande värdefunktion.  
 
Om det är så, som studien pekar på, att konsumtionen av Red Bull under festerna är kopplat 
till företagets image så betyder det att det är den affektiva komponenten i attityden som också 
driver försäljningen. Denna koppling stärks också av fenomenet att de flesta studenters 
konsumtion slutar i det skede då festen är över. Detta visar tydligt på en konsistens mellan den 
affektiva samt den beteendemässiga komponenten då Red Bull uppfattas som mycket positiv 
under festtillfällen men där, som sagt, konsumtionen verkar ta sitt slut för de flesta i det 
ögonblick då festandet går över till något annat. Detta är ju självklart något som inte är så bra 
ifall Red Bull vill se en ökning av sin försäljningsvolym. Dels för att konsumenter sällan 
festar flera gånger i veckan men även för att volymerna inte blir så stora då energidrycken 
blandas med vodka, is och andra ingredienser i ett glas. Detta visar på att en attitydförändring 
är något som måste ske ifall företaget vill öka försäljningsvolymen, men även koppla drycken 
tydligare till studier. Den affektiva komponenten, som så starkt visar sig vara anledningen till 
kopplingen till fest, måste omarbetas till att uppnå ett bredare syfte. Som teorin över kognitiva 
dissonanser visar så är det möjligt att genom att förändra denna affektiva komponent, även 
förändra hela attityden till Red Bull och på så sätt öka försäljningsvolymerna. Men samtidigt 
vill ju inte Red Bull förlora den image eller de försäljningsvolymer de ändå har inom 
krogvärlden idag. Detta medför att det kanske inte är ett så smart drag att förändra den 
affektiva komponenten då detta kan medföra en kraftig förminskning av de volymer som 
krogen står för. Även Hawkins visar på att det är mycket svårt att förändra en attityd till en 
produkt som konsumenten har en mycket stark koppling till. Detta skulle säkerligen betyda att 
Red Bull måste sluta med all kommunikation till festmiljöer då detta troligen skulle vara den 
enda möjligheten till en affektiv förändring. Detta styrkeförhållande som finns mellan Red 
Bull och fest är något som säkerligen präglas av en mycket hög grad av Valence. Detta 
medför som Blackwell visar på att det är en stor resistenskraft hos studenterna gentemot 
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förändring. Det leder till en mycket selektiv informationsprocess där studenterna troligen inte 
är mottagliga för budskap som motsäger sig deras affektiva komponent till Red Bull.  
 
Denna starka motvilja människan har till att förändra sin attityd betyder också att det är en 
mycket kostsam process från företagets sida att försöka åstadkomma en total 
attitydförändring. Kanske kan det vara ett smart drag att utvidga eller, hur ska man utrycka 
det, öppna vyerna till att Red Bull är mer än bara fest. Detta tror jag själv är en mycket 
effektiv väg att gå. Om vi ser till uppsatsens studie så visar det att vissa studenter håller med 
om att Red Bull både ökar koncentrationsförmågan, är uppiggande samt ökar 
uthållighetsförmågan. Detta visar ju tydligt att produktegenskaperna är utformade för en så 
mycket bredare användning än bara till fest. Denna förändring, eller utvidgning, av attityden 
kan då ske genom att förändra den kognitiva eller den beteendemässiga komponenten. 
Samtidigt har jag kommit fram till att jag inte skulle våga mig på att försöka förändra den 
affektiva komponenten.  
 
Studien visar en något splittrad bild över studenternas kognitiva uppfattning till Red Bull. Det 
är en stor del av studenterna som inte instämmer i de olika påståenden som behandlas i fråga 
11 i frågeformuläret (se bilaga 1). Dessa studenter uppfattar inte Red Bull som en energidryck 
som ökar uthållighetsförmågan och inte heller koncentrationsförmågan. Det är just dessa 
värden som är så viktiga för Red Bull och som så ofta kommuniceras i reklam men även på 
själva produktens förpackning. Dessutom visar studien på att det är många studenter som inte 
tror på att drycken skulle kunna öka det fysiska eller psykiska välbefinnandet. Att kunna 
övertyga sina konsumenter om att så är fallet, det är något som Red Bull misslyckats med. 
Detta fenomen tror jag är något som måste få högsta prioritet om det ska vara möjligt att nå de 
riktigt höga försäljningssiffrorna.  
 
Kaffe säljer årligen enorma mängder och kanske till största del av anledningen att det gör 
människor pigga. Borde det inte vara möjligt att få en del av dessa konsumenter att byta en av 
sina koppar kaffe om dagen till en Red Bull? Jovisst tror jag att det är så, det handlar om att 
bara ännu tydligare och effektivare visa och lyfta fram de goda produktegenskaper som 
drycken ändå besitter. Denna kognitiva komponent som är så viktig vid utformandet av 
attityder kan förändras via fyra olika strategier menar Hawkins. Dels genom att ändra på 
produktens attribut, där det skulle handla om att visa på andra kärnvärden för Red Bull än de 
varumärket gör idag. Jag tror själv inte att detta är en något vidare bra idé då Red Bull är en 
energidryck som främst ska drickas när konsumenten är trött i hopp om att bli pigg. Det är 
också möjligt att bygga på med andra attribut som skulle kunna locka till sig nya 
kundsegment. Detta är något som är fullt möjligt men som samtidigt ändå känns ganska 
olönsamt då det inte ens varit möjligt att övertyga med de attribut som finns idag. De två 
kvarvarande strategierna är de som jag själv tror kan utgöra rätt tillvägagångssätt. Först att 
förändra konsumentens ideal för Red Bull som energidryck. Som studien visar så ligger 
dagens idealperspektiv på energidryck någonstans mer mot festperspektivet. Här handlar det 
om att ändra själva perceptionen för Red Bull, att behålla den affektiva komponenten till fest 
och samtidigt lyfta ut själva produkten en nivå högre och visa på att den gör sig bäst under 
trötta och stressiga förhållanden som oftast ändå uppstår utanför festen. Kanske dagen efter? 
Detta är nära kopplat till den fjärde strategin som handlar om att förändra uppfattningen hos 
konsumenterna rörande produktens prestation eller egenskaper. Studien visar tydligt att 
studenterna inte visar någon större entusiasm för Red Bulls prestation. Mycket få upplever 
goda egenskaper som koppling till idrott och studier. Som Hawkins menar så kräver denna 
form av strategi oftast att produkten/företaget visar på rena fakta eller oberoende uttalanden 
angående produktens prestation och egenskaper. Detta tyder på att Red Bull måste arbeta fram 
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antingen en trovärdig spokesperson som studenter i detta fall har hög trovärdighet till. Detta 
skulle kunna vara nyckelpersoner på universitetsområdet som skulle kunna sprida Red Bulls 
goda egenskaper till sina studiekamrater. Det skulle även kunna vara vissa lärare som 
studenterna ser upp till och som skulle kunna få bli produktsponsrade av Red Bull och kanske 
att de i sin tur skulle kunna dricka en Red Bull under eftermiddagens lite ”småtrötta” 
seminarium. Som teoridelen visade på så är det mycket viktigt att denna sändare besitter god 
trovärdighet och/eller attraktivitet. Det var ju även möjligt enligt Hawkins att förändra 
attityden genom att vissa på ren fakta. Om nu Red Bull besitter dessa goda produktegenskaper 
som jag själv, samt ändå en betydande del av studenterna, känner så är det nog fullt möjligt att 
vetenskapligt visa på detta. Det var ändå närmare ca 50 personer som delvis eller helt höll 
med om att Red Bull ökar uthållighetsförmågan, ökar koncentrationsförmågan, ökar fysiska 
och psykiska prestationen samt mer än 30 personer som menade att Red Bull ökar kroppens 
välbefinnande.  Kanske kan det vara en idé att genomföra en stor vetenskaplig undersökning 
som förhoppningsvis resulterar i att Red Bull är den dryck som både ökar 
uthållighetsförmågan samt koncentrationen etc. Detta resultat kan sedan arbetas ut till 
studenter via olika spokespersons och PR kampanjer, vilka kännetecknas av en hög 
trovärdighet.        
 
En andra möjlighet är att förändra attityden via själva beteendet. Detta är något som Red Bull 
alltid prioriterat väldigt högt. Det läggs ner oerhörda resurser på denna strategi årligen där 
samplingpersonal åker land och rike runt för att hitta trötta människor som är i behov av 
energi. Denna strategi är något som Red Bull själva tror mycket på och som de ser resulterar i 
att konsumenten skapar en positiv känsla till drycken. Detta genom att de erbjuds drycken då 
de är trötta och därmed förhoppningsvis tydligare känner den energi som drycken ändå ger. 
Detta tror Red Bull leder till ett ökat köpbeteende. Detta resonemang är även något som 
Hawkins ställer sig bakom då han menar att en positiv känsla resulterar oftast i ett 
köpbeteende. På grund av att det läggs ner så stora resurser på detta har jag i denna studie 
urskiljt de studenter som blivit samplade av Red Bull, och det var hela 60st. Men dessvärre 
visar inte min undersökning några större förändringar i deras köpbeteende då de inte 
konsumerar drycken i en större grad än andra studenter. Dessa studenter visar inte heller några 
andra tecken på en mer positiv inställning till Red Bull.   
 
Faktum att det framkom i teorin att attityder som förändrats via den beteendemässiga 
komponenten resulterar i en starkare utformning av attityder visar ändå på att denna strategi 
torde vara mycket effektiv. Denna strategi går ju under namnet operant betingning som 
handlar om att just skapa en stimulus (i detta fall energi) som i sin tur leder till en förändrad 
attityd. Jag tror själv att Red Bull ska fortsätta med denna aktivitet men där det är mycket 
viktigt att se över dess genomförande och verkligen skapa förutsättningar till en impact som 
konsumenten reagerar på och kommer ihåg. Jag menar att tydligt se till att klargöra för 
konsumenten att det är just Red Bull som åstadkommer den positiva energieffekten som 
konsumenten förhoppningsvis känner efter att den druckit drycken. Det handlar om att 
verkligen övertyga konsumenten om att Red Bull ger dig energi. 
 
En mycket förvånande slutsats jag kommit fram till via studien är att det är en så stor del av 
studenterna som uppfattar Red Bull som rent onyttig. Hela 60 % av de tillfrågade studenterna 
prickar in de två rutorna närmast uppfattningen att Red Bull skulle vara onyttigt. Detta 
kommer också till känna av alla de olika historier människor berättar om dryckens innehåll, 
att den innehåller allt från tjurtestiklar till konstiga asiatiska svampar som gör dig pigg. Dessa 
myter kan både vara något positivt samt negativt om man ser till Red Bulls image. Men det 
rena resultatet att så många studenter uppfattar drycken som onyttig är självklart inte bra och 
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skapar förhinder till att kunna koppla drycken närmare studier. Denna inställning kan vara ett 
resultat av all den negativa publicitet drycken fick då den kopplades till vissa dödsfall i 
Sverige. Ungdomar blev mycket sjuka och vissa omkom till och med efter att dessa påstods 
ha druckit Red Bull och vodka. Så här i efterhand vet vi att denna koppling inte är sann men 
kan självklart ligga som grund till den negativa bild över dryckens nyttighet. Jag tror att det 
kan vara en bra början med att visa på att Red Bull inte innehåller några onyttiga ingredienser 
förutom socker som de flesta livsmedel ändå innehåller. Även här kan man arbeta med att 
koppla ihop detta med resonemanget ovan angående oberoende studier.          
  
Distributionen på Red Bull verkar vara något som fungerar riktigt bra, de flesta studenter 
(148st) visade sig uppfatta Red Bull som tillgängligt. Studien visar samtidigt på ett tydligt sätt 
att de flesta studenter anser att Red Bull är för dyrt. Även valet om var studenter handlar sin 
Red Bull visar på detta faktum. Det var 79 stycken som handlade på livsmedelaffär där priset 
är ca 13kr jämfört med bara två stycken som handlade det på skolans caféer där priset brukar 
ligga på närmare 20 kr. Detta kan då också jämföras med kaffe som kostar 5-10kr på 
skolornas caféer. Detta tyder på att det skulle kunna vara en lönsam strategi att se över om 
inte det fanns möjligheter för Red Bull att genomföra vissa kampanjaktiviteter vid 
universitetens caféer. Genom att erbjuda ett billigare pris under vissa perioder kan detta sedan 
resultera i att fler handlar Red Bull och förhoppningsvis från Red Bulls sida även uppfattar 
energidryckens goda egenskaper och därmed fortsätter att konsumera energidrycken där priset 
återigen blir det normala.       
 
Om jag då, genom att ha dessa ovanstående resonemang i åtanke, kan se på hur Red Bull 
skulle kunna arbeta fram en mer övergripande kommunikationsstrategi som förhoppningsvis 
leder till en attitydförändring hos studenterna. Red Bull som är den egentliga sändaren av 
budskapet ska fortsätta vara detta på ett tydligt sätt under de stunder där den kommunicerar 
den mer affektiva känslan. Red Bull som företag verkar ha en ganska god attraktivitet vad 
beträffar den mer imagebärande funktionen av budskapet. Om vi dock ser till det faktum vi 
konstaterat ovan, att det är den kognitiva komponenten som brister då studenterna inte verkar 
koppla drycken till en mer studierelaterad form. I detta skeende är det nog ett klokare val att 
använda sig av en mer spokesperson inriktad kommunikation. Utomstående personer, så som 
lärare eller kårordföranden kan bearbetas för att skapa en god relation mellan dessa och Red 
Bull. En sådan spokesperson sitter inne med en mycket högre trovärdighet än vad Red Bull 
själva gör i sina subjektiva budskap. Även en oberoende studie som jag tydde på i 
ovanstående resonemang kan kommuniceras via oberoende aktörer. Detta skulle kunna ske 
genom att anlita ett PR-företag som proaktivt arbetar genom media och olika spokesperson för 
att på så vis visa på vissa egenskaper som ökar studieförmågan, detta utan att nämna Red 
Bull. Samtidigt som PR-företaget arbetar med dessa kommunikationskanaler fortsätter Red 
Bull genom annonsering i studenttidningar med mera att visa på att Red Bull besitter dessa 
egenskaper. Det bör påpekas att denna koppling inte får vara för tydlig så att studenterna ser 
kopplingen mellan PR-företaget och Red Bull. Mitt resonemang kan tydliggöras via den figur 
4.6 som även går att finna under teorikapitlet.           
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Det är bättre att Red Bull arbetar med de kanaler som innehåller en lägre involveringsgrad då 
Red Bulls budskap alltid ändå kommer att uppfattas som subjektivt av studenterna. 
Studenterna kommer inte att vara lika mottagliga för budskap som gäller dryckens 
studierelation på grund av att detta troligtvis kommer att uppfattas nästan som ren propaganda 
från Red Bulls sida. Då är det bättre att Red Bull fortsätter med att arbeta in budskap som 
stärker företagets image samt även arbetar med sampling av drycken vilket ger studenterna en 
möjlighet att upptäcka dess goda egenskaper utan att Red Bull egentligen behöver uttala detta 
rent ut. Det intressanta är att låta ett PR-företag arbeta med den mer höga involveringsgraden 
där studenter mer aktivt själva är engagerade. Detta kan ske genom olika CASE tävlingar till 
exempel där studenter får aktivt arbeta med att lösa ett CASE som på något sätt är kopplat till 
uthållighet och koncentration där studenterna själva får uppleva dessa värden och som sedan 
på något smart sätt ändå kopplas till Red Bull. Även att arbeta mot olika medier så som lokala 
samt rikstäckande skoltidningar är ett effektivt sätt. Dessa skoltidningar innehåller oftast en 
mycket hög grad av trovärdighet samtidigt som de oftast engagerar studenter på ett helt annat 
sätt än vanlig dagspress. Studenter är ofta mycket mer intresserade av händelser som sker i sin 
egna närhet och därför tror jag att de lokala skoltidningarna verkligen lockar studenter till att 
läsa artiklarna. Här är det möjligt att interagera på ett helt annat sätt med studenterna och 
kanske skapa en slags debatt kring fokuseringsbesvär vid studier. Då det är koffein och taurin 
som är de aktiva ämnena i Red Bull kan detta försöka kopplas in av PR-företaget i en 
redaktionell debatt rörande koncentrationssvårigheter samt det faktum att många studenter har 
svårt att hålla sig vakna när de studerar. Detta skapar en god möjlighet till att skapa en 
förändring i den kognitiva komponenten i attityden, som tillsist också ses som mycket viktig 
då den är mer lojal och därmed svårare att förändra.     
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6. Slutdiskussion 
Nedan följer en slutdiskussion kring uppsatsen där de mest centrala delarna lyfts fram 
ytterligare. Jag kommer även att se på studien utifrån ett mer kritiskt perspektiv samt att ge 
rekommendationer för fortsatt forskning.     
 
Syftet med min uppsats var att se på studenternas attityder gentemot Red Bull med hopp om 
att kunna arbeta fram vissa strategier som förhoppningsvis skulle kunna leda till 
attitydförändringar i dryckens koppling till studier. Arbetets empiriska grund ligger i de 240 
enkäter som jag delat ut vid Uppsala Universitet. Jag tycker själv att jag lyckats frambringa en 
tydlig bild av hur studenter i Uppsala ställer sig till Red Bull i allmänhet men även vad gäller 
Red Bull och studier i synnerhet. Den starka kopplingen till fest som studenter visade för Red 
Bull var mycket tydlig. Även den låga kopplingen till att konsumera Red Bull under 
studietillfällen var extrem låg. Genom att jag i teorin benat ut olika attityder i dess mindre 
komponenter (affektiv, kognitiv och beteende) har jag i denna studie lyckats få en djupare 
insikt i de faktorer som ligger till grund för studenternas bild av Red Bull. Den affektiva 
komponenten kan sägas vara den som ligger starkast bakom dryckens koppling tillfest medan 
den även i dagsläget verkar styra den beteendemässiga komponenten då studenterna mest 
konsumerar Red Bull under fester. Den kognitiva komponenten kan här kort sägas bestå av en 
splittrad bild bland studenterna då vissa uppfattar Red Bull som uppiggande, ökar 
koncentrationsförmågan och den fysiska och psykiska prestationen medan andra eller rättare 
sagt kanske majoriteten inte uppfattar Red Bull på detta vis. För vidare resonemang hänvisar 
jag till analysdelen.  
 
Genom att påverka dessa ovannämnda komponenter med olika strategier och budskap är det 
sedan möjligt att påverka attityderna som studenterna i dagsläget besitter gentemot Red Bull. 
Jag hoppas att jag som forskare lyckats binda ihop den empiriska undersökningen med teorin 
och därigenom på ett trovärdigt sätt lyckats argumentera för att de slutsatser jag kommit fram 
till är de sanna.  
 
Jag skulle även här i slutdiskussionen vilja lyfta fram de perspektiv och möjligheter som är 
aktuella om jag ser till Red Bulls positionering. I dagens stenhårda konkurrens över 
konsumentens uppmärksamhet där alla försöker överrösta varandra ser jag att Red Bull 
lyckats skapa ett budskap som tilltalar konsumenterna. Deras tydliga position som nr 1 av alla 
energidrycker visar på en välförankrad plats i konsumentens medvetande. Detta visar att det 
bästa som Red Bull kan göra är att fortsätta stärka varumärkets redan distinkta position. En 
ompositionering skulle vara som att skjuta sig själv i foten, denna slutsats bygger på tidigare 
resonemang där jag funnit det som inte lönsamt att helt byta inriktning för Red Bulls image, 
då endast målet är att koppla det tydligare till studier.  
 
Jag tror få kan bestrida att Red Bull är ett lyckat koncept, men jag ser där att deras starka 
förknippande med sprit kan leda till vissa problem. Varumärket är på detta sätt 
överpositionerat då konsumenterna har en alltför snäv bild av varumärket. Red Bull anser sig 
själva vara så mycket mer än bara ett groggvirke. Undersökningen visar att Red Bull inte 
lyckats förmedla alla de värden de avsett, de verkar ha skapat en enformig bild av varumärket. 
Eftersom en ompositionering inte är aktuell skulle Red Bull kunna komma till rätta med detta 
genom att utvidga de associationer konsumenten har. Många uppfattade att Red Bull hade en 
hög uppiggande effekt, detta är något som borde visa att studenter även skulle ha användning 
av drycken under stressiga studietider då kraven är höga och pressen stor. Men så var ju inte 
fallet, bara en bråkdel använde drycken till uppiggande syfte under studier. Här ser jag att Red 
Bull borde utvidga dryckens associationer till att bli starkare förknippat med studier.  
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Jag är dock medveten om, som jag även nämnde i bakgrunden, att jag på grund av mitt arbete 
på Red Bull säkerligen har en något subjektiv bild av forskningsfrågan i sig. Men genom att 
jag ändå arbetat på ett mer kvalitativt arbetssätt hoppas jag att du som läsare finner mina 
slutsatser som trovärdiga. Jag hoppas även att jag genom mitt metodologiska arbetssätt 
lyckats övertyga dig som läsare att studien håller rent vetenskapligt när vi ser på begreppen 
validitet, reliabilitet och objektivitet. Jag vill även påpeka att mina slutsatser bara rör studenter 
vid Uppsala Universitet och att detta betyder att studien inte går att generalisera vad gäller 
studenter i Sverige.  
 
Jag anser i efterhand att jag skulle ha kunnat komplettera min kvantitativa undersökning med 
en mer kvalitativ undersökning. Detta skulle ha givit mig möjligheten att få en mer djupare 
inblick i hur studenter uppfattar Red Bull och troligen kunnat ge mig svar på frågor som jag 
tyvärr inte ställt i denna studie. Men som allt här i livet handlar det om att prioritera och 
avgränsa sig, då jag som forskare, tyvärr inte har möjligheter att skapa mig en förståelse över 
allt det som sker runt omkring oss i samhället. 
 
Undersökningen gav dock även upphov till många nya och intressanta frågeställningar, där 
jag kan belysa att det skulle ha varit intressant att se vilka skillnader som ligger mellan könen 
i dess attityder till Red Bull. Även faktumet att genomföra en mer kvalitativstudie genom 
fokusgrupper skulle kunna ha givit mig svar på mer djupliggande uppfattningar gentemot Red 
Bull.  
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Bilaga 1 
Frågeformulär, attitydundersökning Red Bull 
Fråga 1. Är du Studerande? 

  Ja□ Nej□ 
 
Fråga 2. Kön? 

Kille□ Tjej□    
 
Fråga 3. Vilken utbildning/ämne läser du………………………………………. 
Fråga 4. Känner du till energidrycken Red Bull?     

Ja□ Nej□(Tack för din medverkan) 
 

Fråga 5. Under vilka omständigheter har du kommit i kontakt med Red Bull?  

  Idrott□ Event□ Reklam□ Fest□  Sampling□ 
(blivit tilldelad drycken av 
RedBull tjejer) 

Fråga 6.  Hur ofta dricker du Red Bull? 

            Dagligen□  Någon gång i veckan□  1 gång i månaden□  Mycket sällan□  Aldrig□ 
 
Fråga 7. Om inte Red Bull finns tillgänglig köper du annan energidryck? 

 Ja□  Tveksamt□  Nej□ 
   
Fråga 8. Kryssa i det/de tillfällen då du dricker Red Bull? 

När du sportar□          När du pluggar□       När du festar□          Övrigt□ 
 
Fråga 9. Vart köper du oftast din Red Bull? 

Livsmedelaffär□ Bensinstation□ Kiosk□   Café□  Krogen□  Övrigt □ 
 
Fråga 10. Hur uppfattar du Red Bull? 

Tillgänglig  □  □  □  □  □  □  □   Otillgänglig 
  

Uppiggande    □  □  □  □  □  □  □   Inte uppiggande  
  

Gott                □  □  □  □  □  □  □   Äckligt  
 

Dyr                □  □  □  □  □    □  □   Billig 
V.g. vänd
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Fortsättning fråga 10 

Trendig           □  □  □  □  □  □  □   Otrendig 
 

Nyttig                □  □  □  □  □  □  □   Onyttig  
 

Sportig           □  □  □  □  □  □  □   Ej sportig 
 

Studierelaterad     □  □  □  □  □  □  □   Ej studierelaterad 
 
 
Fråga 11. Hur stämmer påståendena in på Red Bull, enligt dig?   

Instämmer  Instämmer Instämmer Instämmer      Aldrig druckit 
helt  delvis  minimalt Inte 

Ökar uthållighetsförmågan?  □  □  □  □  □ 
Ökar koncentrationsförmågan ? □  □  □  □  □ 
 

Ökar den fysiska prestationen ? □  □  □  □  □ 
 

Ökar den psykiska prestationen? □  □  □  □  □ 
Ökar kroppens välbefinnande? □  □  □  □  □ 
 

Förbättrar studieresultaten?   □  □  □  □  □ 
 
  
Fråga 12. Om du konsumerar Red Bull, vad är den främsta anledningen? 
  
  ………………………………………………………………………. 
 
 
Fråga 13. Vad tror du skulle få dig att konsumera/öka konsumtionen av Red Bull?  
 
  ………………………………………………………………………. 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2  
OBS Pilotstudie 
Enkätundersökning, Energidrycker 
 

1. Kön?   
 

Man □  Kvinna □ 
 

2. Vart vid Uppsala Universitet studerar du? 
 

Ekonomikum  □        Juridikum □         BMC □          Ångström □         Annan □ 
 

3. Kryssa för de energidrycker du känner till? 
 

Red Bull □           Battery □          Shark □          Power king □          Magic □ 
 
4. Vilken energidryck köper du oftast? 

 

Red Bull □           Battery □          Shark □          Power king □          Magic □
  

5. Anser du att dessa energidrycker har samma verkan? 
 

Ja □ Nej □       Vet ej □     
 
6. Hur ofta dricker du Red Bull? 

 

Mer än 1 gång i veckan □    1 gång i veckan □    1 gång i månaden □   Sällan □ 
 

7. Hur uppfattar du Red Bull? 

Tillgänglig     □ □ □ □ □   Otillgänglig  

Uppiggande   □ □ □ □ □  Inte uppiggande   

Gott               □ □ □ □ □   Äckligt  

Dyrt               □ □ □ □ □   Billigt 

Trendig          □ □ □ □ □ Otrendig 
    

8. Kryssa i det/ de tillfällen då du dricker Red Bull? 
 

När du sportar □          När du pluggar □          När du festar □          Övrigt  □ 
 

9. Vart köper du oftast din Red Bull?  ..................................................      Köper ej □ 
V.g. vänd 
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10. Vad är din allmänna uppfattning om Red Bull? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vi tackar för din medverkan! 
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Sammanställning av enkätsvar 
 
Fråga 1  
 Antal 
Man 47 
Kvinna 44 
Totalt 91 

Fråga 1

52%48%
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Fråga 2  
 Antal 
Ekonomikum 22 
Juridikum 22 
BMC 24 
Ångström 23 
Totalt 91 
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Fråga 3   
 Antal Procent 
Red Bull 91 100% 
Battery 84 92% 
Shark 38 42% 
Power King 11 12% 
Magic 59 65% 

Fråga 3
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Fråga 4  
 Antal
Red Bull 71
Battery 16
Shark 1
Power King 2
Magic 1

Fråga 4
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Fråga 5   
 Antal Procent 
Ja 56 62% 
Nej 14 15% 
Vet ej 21 23% 

Fråga 5
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Fråga 6  
 Antal Procent
Mer än 1 gång i veckan 5 6%
1 gång i veckan 9 10%
1 gång i månaden 25 27%
Sällan 52 57%

Fråga 6
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Fråga 7 
 1 2 3 4 5 Antal
Tillgänglig - Otillgänglig 50 24 13 4  91
Uppiggande - Inte uppiggande 17 39 27 8  91
Gott - Äckligt 20 34 25 8 4 91
Dyrt - Billigt 32 36 19 3 1 91
Trendig - Otrendig 6 13 52 16 4 91

Fråga 7
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Serie1
Serie2
Serie3
Serie4
Serie5

Serie1 50 17 20 32 6

Serie2 24 39 34 36 13

Serie3 13 27 25 19 52

Serie4 4 8 8 3 16

Serie5 4 1 4

Tillgänglig - 
Otillgänglig

Uppiggande - Inte 
uppiggande

Gott - Äckligt Dyrt - Billigt Trendig - Otrendig

 
 
 
 
Fråga 7 (procent)  
 1 2 3 4 5 Totalt 
Tillgänglig - Otillgänglig 56% 26% 14% 4% 0% 100% 
Uppiggande - Inte uppiggande 19% 42% 30% 9% 0% 100% 
Gott - Äckligt 22% 38% 27% 9% 4% 100% 
Dyrt - Billigt 35% 40% 21% 3% 1% 100% 
Trendig - Otrendig 7% 14% 57% 18% 4% 100% 

 
 
 
Fråga 7 (medel)  
 1 2 3 4 5 Totalt Medel 
Tillgänglig - Otillgänglig 50 48 39 16  153 1,68 
Uppiggande - Inte uppiggande 17 78 81 32  208 2,29 
Gott - Äckligt 20 68 75 32 20 215 2,36 
Dyrt - Billigt 32 72 57 12 5 178 1,96 
Trendig - Otrendig 6 26 156 64 20 272 2,99 
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Fråga 8  
 Antal 
När du sportar 11 
När du pluggar 21 
När du festar 68 
Övrigt 15 

Fråga 8
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Fråga 9  
 Antal Procent
Dagligvaruhandel 50 55%
Krogen 29 32%
Köper ej 12 13%

Fråga 9
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