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Sammanfattning 
 
Att hälsa är en ny och växande marknad i Sverige är som sagt inget som undgått vare sig 

producenter eller konsumenter. Medvetenheten hos folket kring hälsa ökar och den svenska 

befolkningen har aldrig varit så hälsomedveten som den är idag. Trots detta blir vi enligt 

statistiken allt fetare. Det verkar motsägelsefullt, att sjukdomar som fetma och diabetes 

kraftigt ökar under samma period där marknadsföringen av nyttigare livsstilar och livsmedel 

är massiv. Fettsnåla och sockersnåla alternativ bland livsmedelprodukterna ökar och 

produktionen av hälsosamma produkter har varit på uppgång de senaste åren. Produkter som 

Functional Food har till syfte att ge ett mervärde för konsumenten i form av vetenskapliga 

dokumenterade effekter på individens hälsa. Dock finns det trender som visar på en 

utveckling som inte främjar folkhälsan. Då intresset för hälsa ökar hos konsumenten och har 

gjort de senaste åren torde även efterfrågan på hälsosamma livsmedel öka i samma takt vilket 

i sin tur borde göra befolkningen friskare? Hur kommer det sig att befolkningen blir fetare 

trots ett ökat intresse för hälsa och ett ökat utbud av hälsosamma livsmedel? 

 

I denna studie tar vi reda på vad som driver utvecklingen av produkter som Funktionell Food 

och undersöka de underliggande faktorerna på marknaden. Vidare undersöker vi och tar 

ställning till huruvida produkterna har en positiv och/- eller negativ inverkan på konsument 

respektive producent. För att genomföra vår undersökning har vi genomfört kvalitativa 

intervjuer med producenter av Functional Food produkter och en enkätundersökning där vi 

undersökt de svenska konsumenternas inställning. Vi har uppmärksammat tre trender, Health, 

Convenience och Pleasure som skapar ett motsägelsefullt konsumentbeteende. Dessa tre 

trender motverkar varandra och konsekvensen blir att konsumenten skapar ett debet och kredit 

beteende kring sina matvanor i och med att konsumenten använder Functional Food 

produkterna för att dämpa sitt dåliga samvete efter en onyttig måltid och använder 

produkterna som ett komplement istället för ett hälsosamt alternativt. Vi anser att så länge 

konsumenten använder sig av ett debet och kredit beteende spelar vi ett ”noll summespel” där 

konsumentens hälsa varken kommer förbättras eller försämras. Därför menar vi att 

produktutvecklingen av hälsosamma livsmedel tillsammans med de rådande trenderna av 

lättillgänglighet och njutning enligt vår studie är en bidragande orsak till att den ökade 

ohälsan inte kommer att minska med hjälp av nyttigare livsmedel. 

 



Functional Food - Funktionellt för konsument eller producent? 
 
 

 2 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning...................................................................................1 

Disposition................................................................................4 

1 Inledning.................................................................................5 

1.1 Bakgrund.............................................................................5 
1.2 Problemdiskussion .........................................................................6 
1.3 Syfte...............................................................................................8 

2 Metod......................................................................................9 
2.1 Undersökningsmetod .....................................................................9 
2.3 Datainsamling ................................................................................9 

2.3.1 Sekundärdata och primärdata ...................................................................10 
2.3.2 Urval .........................................................................................10 
2.3.4 Val av företag............................................................................11 
2.3.5 Intervjuer ...................................................................................11 
2.3.6 Metod- och källkritik ..................................................................12 

3. Functional food...................................................................15 
3.1 Historia.........................................................................................15 
3.2 Vad betyder Functional food? ......................................................16 
3.4 Det svenska regelverket...............................................................17 
3.5 Allmänna hälsopåståenden ..........................................................17 

4. Teori.....................................................................................19 
4.1 Makrotrender nu och i framtiden...................................................19 

4.1.2 Health, Convenience and Pleasure ...........................................................19 
Hälsa (Health) ....................................................................................................21 
Lättillgänglighet (Convenient) .............................................................................21 
Pleasure (Tillfredställelse/Njutning) ....................................................................22 
4.1.3 Konsumtionssamhället ..............................................................................23 

4.2 Segmentering...............................................................................24 
4.2.1 Pender’s Health Promotion Model (HPM)..................................................24 
Personliga faktorer .............................................................................................26 
Kognitiva faktorer ...............................................................................................26 
Externa Faktorer.................................................................................................27 
4.2.1.2 Marknadsstrategier efter Penders modell ...............................................29 

4.3 Livsstilsmarknadsföring................................................................30 
4.3.1 Livsstils segmentering och positionering ...................................................31 

4.4 Innovation ....................................................................................32 
4.4.1 Innovationsprocessen................................................................................32 
4.4.2 Produktutveckling ......................................................................................34 

5. Empiri ..................................................................................35 
5.1 Skåne Mejerier .............................................................................35 

5.1.1 Intervju med Urban Fasth produkt gruppchef på Skåne Mejerier ..............36 
5.2 Unilever........................................................................................39 

5.2.1 Intervju med Ulf Tyrén informationschef på Unilever .................................40 
5.3 Konsumentundersökning..............................................................43 



Functional Food - Funktionellt för konsument eller producent? 
 
 

 3 

Sammanfattning av enkäterna............................................................................43 

6 Analys...................................................................................46 
6.1 Trender ........................................................................................46 

6.1.1 Health, Convenience and Pleasure ...........................................................47 
6.1.2 Debet och kredit konsumentbeteende .......................................................48 

6.2 Livsstilsmarknadsföring................................................................49 
6.3 Segmentering...............................................................................51 
6.4 Innovation och produktutveckling .................................................53 

7 Slutsatser och resultat........................................................56 

Källförteckning .......................................................................57 

Bilaga 1....................................................................................60 

Bilaga 2....................................................................................62 



Functional Food - Funktionellt för konsument eller producent? 
 
 

 4 

Disposition 

 

I detta kapitel beskriver vi varför vi väljer att skriva om 

funktionell mat så kallat mervärdes mat, syftet med uppsatsen 

och vilka problem vi kommer att undersöka. 

 

I metodavsnittet kommer vi att beskriva hur vi praktiskt och 

teoretiskt går tillväga i vårt arbete. Vi beskriver hur vårt arbete 

med intervjuer, marknadsundersökning och teoretiska studier 

ska genomföras. 

 

I detta kapitel förklarar vi vad begreppet functional Food står 

för och hur reglerna för marknadsföring och användandet av 

begreppet ser ut. 

 

 

Teorikapitlet består av relevanta teorier inom området för 

konsumentbeteende, segmentering och positionering. Vi 

kommer även att se på vilka trender som påverkar konsumenten 

idag. 

 

I detta kapitel sammanställs resultatet från genomförda 

kundundersökningar samt intervjuer med branschrepresentanter. 

 

 

:  

I detta avsnitt framställs de resultat som vi fått fram genom att 

samanställa och analysera det empiriska materialet tillsammans 

med valad teorier på området. 

 

:  

Här presenteras en sammanfattning och ett förtydligande av de 

resultat vi kommit fram till i analys arbetet. 

:  

Kapitel 1 
Inledning 

Kapitel 2 
Metod 

Kapitel 4 
Empiri: 

Kapitel 6 
Slutsatser 

Kapitel 5 
Analys: 

Kapitel 3 
Functional 

Food 
 

Kapitel 4 
Teori 
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1 Inledning 
 
 
I detta inledande kapitel presenteras studiens bakgrund, problemdiskussion med tillhörande 

frågeställning samt vilka problem vi kommer att undersöka. Vidare tar kapitlet upp syftet med 

uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Dagligen visar olika medier hur svenska folket blir alltmer överviktiga samtidigt som det 

flitigt debatteras kring alla möjliga hälsoråd och dieter. Få konsumenter torde ha lyckats 

undvika de rubriker som kommer från olika forskar rapporter om onyttig mat, 

livsmedelsproducenternas marknadsföring av nya nyttigare produkter, tidningarnas artiklar 

om hälsosammare livsföring och statliga larmrapporter om folkets tilltagande ohälsa. 

Exempelvis har debatten om det dolda sockret i de livsmedel som förr antogs vara nyttiga 

uppmärksammats och det senaste året har detta ämne debatterats ideligen i media. 

Medvetenheten hos folket kring dieter som GI, Montignac och Atkins ökar och den svenska 

befolkningen har aldrig varit så hälsomedveten som den är idag. Trots detta blir vi enligt 

statistiken allt fetare. Enligt aktuell statistik från Statistiska centralbyrån blir svenskar alltmer 

medvetna om livsstilens betydelse för hälsan samtidigt som vi blir alltmer överviktiga1. Hur 

går denna ekvation ihop? Generaldirektören för svenska folkhälsoinstitutet, Gunnar Ågren, 

menar att orsakerna till denna problematik handlar om att vi lever ett alltför stillasittande liv i 

kombination med att vi äter för mycket energirik mat2. Ytterligare en utredning som gjorts 

talar för att vi rör på oss betydligt mindre idag än tidigare, alltså kanske en ny livsstil torde 

bidra till ett annat slags intag av mat3. Det kan verka motsägelsefullt att sjukdomar som fetma 

och diabetes kraftigt ökar under samma period där marknadsföringen av nyttigare livsstilar 

och livsmedel är massiv. Som konsument har man under senare åren fått en mängd fettsnåla 

och sockersnåla alternativ bland livsmedelprodukterna. Vidare är det naturligtvis upp till 

konsumenten huruvida hans eller hennes konsumtionsbeteende egentligen påverkas av den 

                                                
1 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48681.asp (2006-05-22) 
2 http://www.fhi.se/templates/page____3627.aspx (2006-04-20) 
3”Fetman ökar trots hälsotrend”, Svenska Dagbladet (2006-02-10) 
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massiva marknadsföringen. Trenden som råder idag verkar handla om träning och att bry sig 

om sin kropp, men samtidigt stoppar vi i oss mer snabbmat och socker än tidigare. 

 

Dagens konsument försöker med dagens mer stillasittande livsstil anpassa sitt 

konsumtionsmönster i riktning mot nyttigare livsmedel samtidigt som producenten vill 

tillgodose efterfrågan, detta bland annat genom produkter som Functional Food. Syftet med 

dessa produkter är att ge ett mervärde för konsumenten i form av vetenskapliga 

dokumenterade effekter på individens hälsa. Functional Food ligger i ett gränsland mellan 

läkemedel och livsmedel i och med sina effekter hos individen. Eftersom det inte finns någon 

lagstiftning som reglerar marknadsföringen av Functional Food finns det risk för att oseriösa 

producenter renommé snyltar på begreppet Functional Food vilket gör att produkterna tappar i 

förtroende och nyttighet 4. Något som också gör att det idag är svårt för konsumenten att 

särskilja Funktionell Food produkter från övriga livsmedel med hälsopåståenden och att 

konsumenten idag finner hälsofrämjande påståenden på var och varannan produkt bland 

livsmedelshyllorna.5  

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Utvecklingen av Functional Food innebär ny kunskap och nya sätt att marknadsföra sig på för 

producenterna. Syftet med produkterna är att de ska konsumeras i förebyggande syfte eller för 

att lindra sjukdom men det kan även vara en del av behandlingen. Mervärdet i dessa produkter 

gynnar inte bara den enskilde konsumenten utan även samhället i stort då ohälsan hos 

befolkningen kostar samhället många miljarder varje år6. Förebyggande hälso- och sjukvård i 

form av konsumtion av hälsosamma produkter kan vara ett prisvärt alternativ till ökande 

sjukvårdskostnader. Frågan kan ställas hur dessa produkter ska användas av individen för att 

hon i själva verket ska erhålla den vetenskapliga hälsoeffekten som producenterna avser med 

produkterna.  

 

 

                                                
4 http://www.dagensps.se/article.aspx?articleid=6375&categid=237, (2006-03-22) 
5 Livsmedelsverkets Rapport nr 6 2000 
6 http://www.sweden.gov.se/sb/d/5182/a/52021/m/wai (2006-05-02) 



Functional Food - Funktionellt för konsument eller producent? 
 
 

 7 

Vetenskapligt underbyggda produkter är säkerligen positivt drag enligt konsumenten men är 

det tillräckligt för att denne ska betala mer för produkten? Är det så att produkterna dessutom 

är tänkta att ändra konsumentens långsiktiga konsumtionsmönster och bli en del av livsstilen? 

I sådana fall torde vikten av tydlighet gentemot konsumenternas öka. Modern kosthållning 

kombinerat med mer stillsittande livsstil är på väg att bli ett enormt folkhälsoproblem. Fetma, 

hjärt- och kärl sjukdomar, diabetes håller på att bli världens mest dödligaste orsak idag enligt 

världshälsoorganisationen WHO. Har mat blivit ett njutningsproblem som gör oss sjuka och 

kostar samhället pengar? 

 

Vilka trender är det som driver marknaden för Functional Food? Det är trots allt konsumenter 

som köper produkterna och utan att veta något om dem kan det bli svårt att klargöra hur 

framtiden ser ut därför är det intressant att ta reda på konsumenternas kunskap och 

värderingar kring begreppet Functional Food. Vi vill undersöka konsumenters inställning till 

Functional Food genom kvantitativa marknadsundersökningar och kvalitativa intervjuer med 

företrädare inom branschen. Detta för att få förståelse för hur dessa produkter påverkar båda 

parter på både gott och ont. Eftersom vi antar att något är konstigt i och med att produktionen 

av dessa produkter ökar men så gör även fetman? Vi vill i denna studie även beskriva nuläget 

för Functional Food och bedöma hur framtiden kan komma se ut vad det gäller utvecklingen 

av dessa produkter. I framtiden är det mycket tänkbart att även läkemedelsföretag kommer att 

agera på ”egenvårdsmarknaden”, dit Functional Food kan räknas. Läkemedelsföretag, med 

stark forskningstradition, skulle då bli tänkbara samarbetspartners för livsmedelsföretag med 

produktions- och marknadsföringskapacitet. Utmaningar för aktörer på Functional Food 

marknaden blir således att hitta strategiska partners och att marknadsföra produkternas 

mervärde inom ramarna för vad lagen tillåter. 

 

Vidare är det intressant att se om utvecklingen av Functional Food leder till svårigheter att dra 

gränser mellan vad som är livsmedel och läkemedel. Eftersom allt som förebygger, lindrar 

eller botar människans hälsa definieras som läkemedel kan gränsen för Functional Food 

produkter vara svår att dra och gränsen mellan vad som är medicin och vad som är mat blir 

allt otydligare. Frågan kan ställas om vi behöver en tydlig separation överhuvudtaget. Redan 

Hippokrates föreslog att vi skulle: ”Göra maten till vår medicin och medicinen till vår mat”7. 

Kanske kan denna nya typ av mat leda till bättre folkhälsa? 

                                                
7 http://projkat.slu.se/SafariDokument/199.htm (2006-04-10) 
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Det kan dock finnas trender som visar på en utveckling som inte främjar folkhälsan. Då 

intresset för hälsa ökar hos konsumenten och har gjort de senaste åren så torde även 

efterfrågan på hälsosamma livsmedel öka i samma takt vilket i sin tur borde göra 

befolkningen friskare, så är dock inte fallet enligt den statistik vi tagit del av. Denna 

problematik är extra intressant och vi önskar få någorlunda förklaring till hur det ser ut som 

det gör. 

 

Att hälsa är en ny och växande marknad i Sverige är som sagt inget som undgått vare sig 

producenter eller konsumenter. I fjol omsatte marknaden för hälsosamma livsmedel 675 

miljoner kronor och den beräknas öka med 15-20% per år! Och en enligt en större 

undersökning som SIFO genomfört med 16 500 intervjuer säger sig 70 % vara intresserade av 

hälsa8. Så visst är det så att producenten har mycket att vinna genom att slå sig in på denna 

marknad men hur mycket gynnar dessa functional food produkter egentligen konsumenten? 

 

Ovanstående problemdiskussion leder oss fram till följande forskningsfrågor: 

 

� Varför blir befolkningen fetare trots ett ökat intresse för hälsa och ett ökat utbud av 

hälsosamma livsmedel? 

 

→ Är begreppet hälsa bara ett i raden av marknadsföringsverktyg eller tar 
branschen sitt ansvar för konsumenten?  

 

 

1.3 Syfte  

 

Vill vi klargöra vad som driver utvecklingen av produkter som Functional Food och 

undersöka de underliggande faktorerna på marknaden. Vidare vill vi, genom de intervjuer 

som genomförts, undersöka och ta ställning till huruvida produkterna har en positiv eller 

negativ inverkan på konsument respektive producent.  

 

                                                
8 Säljtryck, Skånemejerier 2005-09/10 
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2 Metod  

 
 
I detta kapitel redogör vi för de metoder vi har använt oss av för att kunna besvara 

forskningsfrågorna och fullgöra syftet med uppsatsen. Vår intention är att klargöra och 

diskutera de steg och beslut som tagit om upplägget under arbetets gång. 

 
 

2.1 Undersökningsmetod 

 

Vi har valt att använda oss av både ett kvalitativt och ett kvantitativt angreppssätt. 

Företagsintervjuerna i den empiriska delen har kompletterats med konsumentundersökningar. 

Konsumentundersökningen i denna studie karakteriseras, till skillnad från intervjuerna, till 

stor del av en kvantitativ metod. Med den kvantitativa undersökningen innebär att vi reducerat 

ner kvalitativa storheter till siffror för att kunnat särskilja mellan undersökningsobjekten. Den 

kvantitativa delen utgår vidare från att den kunskap som baseras på en grupp av individer kan 

användas för att presentera information även om andra individer, det vill säga för vad som 

kännetecknar en population. Ett villkor för att undersökningen skall kunna ses som 

representativ för svenska konsumenter generellt är dock att urvalet avspeglar en relativt jämn 

spridning av köns - och åldersuppdelning, varför vi valt att genomföra vår enkätundersökning 

av konsumenter vid Stockholms centralstation under tre dagar i april månad. 9 Den kvalitativa 

delen som vi genomfört kan sannolikt ha påverkats något av våra egna värderingar, vilket inte 

förekommer i samma utsträckning vid tillämpningen av våra konsumentundersökningar 10.  

 

 

2.3 Datainsamling 

 

Tillvägagångssättet vid datainsamlingen har varit av sekundärdata och primärdata. 

Sekundärdata är information som vi inhämtat från dokument av olika slag, till exempel 

böcker, tidningsartiklar, forskningsrapporter, hälsopropaganda, medan primärdata inhämtats 
                                                
9 Patel R & Davidsson B s. 99. 
10 Lundahl U. & Skärvad P-H. s. 82 
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via enkäter och intervjuer. 11 I hur stor utsträckning vi använt oss av de två metoderna 

påverkas av forskningsområdets karaktär och hur lång tid vi har beräknat för att samla och 

analysera totala materialet. 12 

 

 

2.3.1 Sekundärdata och primärdata 

 

Sekundärdata är data som finns insamlat och sedan tidigare bearbetats utav andra.  

De sekundärdata vi använt oss av utgörs bland annat av de aktuella företagens kännedom och 

användning av det komplexa begreppet funktionell food. Till ytterligare hjälp har vi använt 

oss av material såsom böcker, vetenskapliga artiklar från databaser vid universitetsbiblioteket 

vid Stockholms universitet, Internetsidor samt olika rapporter inom området Functional Food. 

Till våra kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder består våra primärdata av den 

information som vi erhållit genom konsumentundersökning samt intervjuer vi genomfört med 

de aktuella företagen. Primärdata handlar om det vi ska tillföra vår undersökning på egen 

hand13.  

 

 

2.3.2 Urval 

 

Trots den kvantitativa metoden som vi använder oss av i samband med undersökningarna, ska 

vi med stöd från det kvalitativa angreppssättet valt att använda oss av ett s.k. icke-

representativt urval. Enligt detta arbetssätt behöver resultatet eller tolkningarna inte bevisas 

genom representativa eller stora urval. Det viktiga är inte skapandet av generella lagar enligt 

den kvalitativa metoden utan bidragandet till en djupare förståelse av ett mänskligt och/eller 

socialt fenomen. Vi försöker dock som tidigare nämnt i möjligaste mån, representera en jämn 

spridning av köns - och åldersfördelning. Konsumentundersökningen har bestått av att vi 

genomfört 100 stycken enkätintervjuer då vi ansett att detta antal kommer att ge en 

                                                
11 Lundahl U. & Skärvad P-H. s. 77-78 
12 Patel R. & Davidsson B. s. 56 
13 Patel R. & Davidsson B. s. 56 
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någorlunda korrekt bild av konsumenternas kunskap om Functional Food samt deras 

inställningar.14  

 

Till skillnad från de representativa urvalen är populationen ofta okänd i ett icke-representativt 

urval. Ett exempel på icke-representativa urval utgörs vanligen av kvoturval som innebär att 

man väljer ut ett antal individer med eller utan slumpens hjälp till dess att en på förhand 

definierad kvot är uppnådd. Kvoturval innebär därmed att alla individer inte har samma chans 

att komma med i undersökningen och urvalet blir således inte representativt. Resultatet från 

undersökningen i denna studie är därför inte att betrakta som statistiskt säkerställt och kan inte 

generaliseras till övriga konsumenter, utan kan enbart användas till att uttala sig om den 

undersökta gruppen. 15  

 

 

2.3.4 Val av företag  

 

Denna studie är baserad på företagen Skånemejerier och Unilever, vilka båda producerar 

Functional Food produkter på svenska marknaden. De slutsatser som vi dragit av dessa två 

företagens inställningar till Functional Food kan inte generaliseras till övriga marknaden utan 

är med större fördel att ses som referenser för denna undersökning. 

 

 

2.3.5 Intervjuer 

 

En variant av intervju är att genomföra en telefonintervju. Denna undersökning bestod av två 

stycken kvalitativa telefonintervjuer.16. Det blev som en lösning eftersom samtliga 

respondenter var placerade på kontor utanför Stockholm och vi lyckades inte erhålla ett 

personligt möte med respondenten. Under telefonintervjuns gång spelade vi in allt som sades 

via en mp3 spelare, för att försäkra oss om att inget som sades missades.  

 

                                                
14 Gustavsson (2004) 
15 Ibid. 
16 Hansagi H. & Allebeck P. s. 31-34 
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Intervjufrågorna valde vi att på förhand skicka till samtliga respondenter. Anledningen till att 

vi även erbjöd att sända intervjufrågorna i förväg till respondenterna var att samtliga företag 

önskade förbereda sig inför intervjun. Vi såg också fördelen i att skicka dem i förväg, 

eftersom respondenten i fråga kunde då lättare avgöra att denne var rätt person för att besvara 

just våra frågor och vi får den mest kompetenta personen på området Functional Food. 17  

 

Det finns olika typer av intervjuer, standardiserade och Ostandardiserade. Vid standardiserade 

intervjuer är intervjufrågorna och ordningsföljden av de bestämd i förväg, samt att denna 

ordning följs under hela undersökningen. Ostandardiserade intervjuer är mer flexibla och 

tillåter att frågeformuleringen och ordningsföljden är mera fritt. Vi har valt en blandning av 

dessa intervjuformer, semistandardiserade intervjuer för att ha utrymme för frågor av 

uppföljningskaraktär av typ ”vill du utveckla det?”, ”berätta mer” och så vidare. Alternativ till 

intervjuformen med dess frågetyper kan vara öppna eller slutna frågor. Det vill säga att 

respondenten får svara fritt med egna ord eller får välja utifrån färdigformulerade 

svarsalternativ. Fördelen med att arbeta med öppna frågor ligger i den stora variation som kan 

komma av svaren18. Vi valde att främst arbeta med öppna frågor för att inte på något sätt styra 

respondenternas svar, och eftersom ämnet Functional Food av sin natur har spår av 

värderingar så är det önskvärt att få till stånd en diskussion. 

 

 

2.3.6 Metod- och källkritik 

 

Här ifrågasätts om huruvida vår undersökning är tillförlitlig genom att tillsammans med den 

insamlade information diskutera begreppen validitet och reliabilitet. 

 

Validitet handlar om förmågan i vilken utsträckning vi mäter det som vi ämnar ta reda på19. 

Vi har utvecklat intervjufrågorna till företagen på bästa sätt genom att noggrant gått igenom 

vårt syfte och frågeställningar, för att vara helt säkra på att få de svar vi ämnat få. Vidare har 

vi gått igenom teorin väldigt utförligt för att på så sätt utveckla de frågor som ska spegla 

teorin. För att öka validiteten har vi varit noga med att intervjua signifikanta personer med rätt 

                                                
17 Lundahl U. & Skärvad P-H. s. 91-92 
18 Hansagi H. & Allebeck P. (1994), s. 41-42 
19 Gustavsson B. 2004. Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 62 
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kunskap inom ämnet hos båda företagen. Under intervjuerna har vi försökt att i största mån 

styra intervjun för att få den respons som motsvarar det vi avsett att ta reda på i vår 

undersökning.  

 

Innehållsvaliditet uppnås genom en logisk analys av innehållet i instrumentet. Eftersom det är 

vi själva som konstruerar intervjufrågorna kan det vara svårt för oss att se om frågorna kan 

besvara det vi avser att mäta. För att undkomma detta problem, låter vi våra opponenter och 

handledare vara till hjälp för utföra den logiska analysen för att säkerställa 

innehållsvaliditeten.20 För att öka validiteten ytterligare har vi skickat frågorna till våra 

respondenter i förväg, så att de har en chans att återkomma om det är någon fråga de inte 

förstår. 

 

Reliabilitet anger i hur hög grad vi använt oss av tillförlitliga mått och hur dessa påverkats av 

tillfälligheter21. En hög reliabilitet uppnås då olika analyser som är ihopkopplade av en och 

samma företeelse leder till liknade resultat22. För att vår undersökning ska ha fått så hög 

reliabilitet som möjligt har vi använt oss av en handbok för forskningsfrågor och vi har varit 

så tydliga som möjligt i våra formuleringar. Genom att ställa så tydliga frågor som möjligt, 

har vi säkerligen utökat undersökningens reliabilitet. 

 

Då vi använt oss av telefonintervjuer är undersökningens tillförlitlighet i hög grad relaterad 

till våra och respondentens förmåga att tolka samtalet, eftersom både intervjuare och 

respondenten gör tolkningar när de registrerar svar. Detta kan leda till att olika typer av 

bedömnings fel uppstår. För att kontrollera reliabiliteten har vi varit två personer vid båda 

intervjutillfällen. Vi har även använt oss av en bandspelare för att på bästa sätt kunna återge 

de svar vi fått och för att försäkra oss om att vi inte missat viktiga resonemang samt att vi 

uppfattat allt korrekt från respondenten.  

 

Syftet med källkritik handlar om att kritiskt granska våra källor till information och detta görs 

för att få en trovärdig och användbar uppfattning av studien. Vi har under arbetets gång i 

källkritiken bedömt vårt material och rensat bort det som vi inte ansett vara relevant eller 

acceptabelt och behållit det som passat in på vårt område. 

                                                
20 Patel R & Davidson B. s 84-89 
21 Gustavsson B. s. 55 
22 Gustavsson B. s 47-48 
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Ett exempel på krav inom klassisk källkritik handlar om samtidskrav, att källan som används 

är aktuell vilket innebär att det inte var alltför länge sedan som den noterades23. I det material 

vi införskaffat har vi alltid i största möjliga mån renast bort sådant som varit gammal fakta 

och ersatts med nyare rön. På så sätt har vi hållit oss till så aktuell information som möjligt 

om Functional Food. Ett annat krav handlar om ifall det finns tendenser i materialet som gör 

att man har anledning att misstänkta att författar har vinklat informationen till egen fördel24. 

Då uppsatsens primärdata erhålls genom konsumentundersökningar och företagsintervjuer har 

risken varit stor att dessa består av en del subjektiv fakta. Eftersom vår undersökning till viss 

del bygger på värderingar har vi tagit hänsyn till detta och varit mycket kritiska i vår 

granskning av detta material. Det finns även risk att dessa källor kan ha givit oss en mer 

fördelaktig bild av Functional Food än hur verkligheten egentligen är. Givetvis gäller detta 

även sekundärdata som insamlats på olika sätt. 

 

                                                
23 Gustavsson B. s. 85 
24 Gustavsson B. s. 85 
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3. Functional food 

 

 

Syftet med detta kapitel är att ge en kort historisk tillbakablick beträffande Functional Food 

samt förklara för läsaren innebörden av begreppet och därtill beskriva vilka kännetecken som 

måste vara uppfyllda för att en produkt ska klassas som Functional Food enligt SNF:s 

bestämmelser.  

 

 

3.1 Historia 

 

Då Functional Food blev ett populärt begrepp i Sverige i början på 1990-talet prövade man att 

översätta termen Functional Food direkt till svenska - funktionella livsmedel, funktionell mat, 

funktionell föda och funktionella ingredienser. Dock används inte dessa termer alltför ofta 

utan den engelska benämningen är den som brukas även här i Sverige 25. 

 

Japan är det land som anses vara föregångslandet till Functional Food. Begreppet skapades 

1980 och den första produkten var ”Fiber Mini”, en dryck innehållande fiber som verkar 

positivt för magen. Benämningen för japanerna är ”Food for Specified health uses” (FOSHU). 

Produkterna innehåller vitaminer eller mineraler men även produkter i form av kosttillskott 

som pulver eller piller. Produkter som uppnår FOSHU - status genomgår en stor mängd 

stränga kontroller, vilket tar cirka ett år att genomföra. Det innebär att Japan tillskillnad från 

Sverige har en vagare gräns mellan läkemedel och livsmedel26. I USA skapade Food and 

Drug Administration (FDA) år 1990 en lag kallad Nutrition Labelling Education Act (NLEA). 

Uppkomsten till denna reglering var de debatter och tvister som uppstått mellan olika 

intressenter. De uttalade ambitionerna var att lära konsumenterna mer om nyttiga livsmedel 

via t ex märkning på förpackningar. I mitten av 1990 talet ökade produktutvecklingen av 

Functional Food internationellt och marknadsföringen av hälsoeffekter för olika produkter 

avspeglades alltmer i texter och i bilder både på förpackningar, i annonser och i TV- reklam. 

                                                
25 Blucher Anna, s 150, (2005) 
26 Blucher Anna, s 151, (2005) 
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Den första produkten som gick under benämningen Functional Food på den europeiska 

marknaden var det finska företaget Valios produkter Gefilac som hade probiotisk karaktär. 27. 

 

Den europeiska livsmedelsindustrin har sedan mer än ett decennium tillbaka agerat genom 

starka påtryckningar för att skapa ett gemensamt regelverk för livsmedelsgruppen Functional 

Food. Det efterfrågas en skarp avgränsning mot läkemedel och man vill kunna använda 

hälsopåståenden om till exempel kostrelaterade tillstånd och sjukdomar när man marknadsför 

livsmedel. Funktionell Food utvecklas främst av stora, multinationella företag och 

produkterna säljs i många länder, främst i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. 

Det anses att Functional Food, det vill säga produkter med så kallade hälsomervärden, är en 

mycket intressant produktutveckling för framtidens livsmedel.28 

 

 

3.2 Vad betyder Functional food? 

 

Funktionell Food är ett livsmedel som produceras för att ge en särskild och vetenskapligt 

bevisad hälsoeffekt och som ska konsumeras som en del av en hälsosam och balanserad diet. 

Närmare bestämt så är det mat som på ett fysiskt sätt påverkar oss och därför får 

marknadsföras med ett produktspecifikt påstående om hälsoeffekt.29 Produkter som går under 

Functional Food har vetenskapligt dokumenterade hälsoeffekter. Dessa produkter är riktade åt 

en bred massa människor och är alltså inte enbart tänkta för behandling av en viss grupp. 

Functional Food ska vara livsmedelsprodukter och skilja sig från kosttillskott och 

naturläkemedel, som ofta är i form av piller eller pulver. Det är just denna egenskap som gör 

Functional Food så attraktiva. Trots att det inte finns en helt tydlig definition av begreppet 

finns det flera produkter på marknaden som ändå klassificeras som Functional Food.  

 

 

 

 

                                                
27 Blucher Anna, s 152, (2005) 
28 Ibid. 
29 http://www.snf.ideon.se (2006-03-23) 
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3.4 Det svenska regelverket 

 

Dagens expanderade och globala marknad erbjuder ett stort utbud gör att det kan finnas 

svårigheter i att avgöra huruvida ett påstående om en produkt är sanningsenligt eller inte. 

Konsumenterna i dag kräver kvalitet och tillförlitlighet i de livsmedel som de stoppar i sig. 

Därför har den svenska livsmedelsbranschen utvecklat enhetliga riktlinjer för hälsopåståenden 

om livsmedel, det så kallade Egenåtgärdsprogrammet. Livsmedelsproducenter som 

marknadsför att en viss produkt har hälsofrämjande effekter och vill använda sig av hp(hälso 

påståenden)-märkning måste få det vetenskapligt bevisade påståendet granskat. 

Egenåtgärdsprogrammet är något som livsmedelsproducenter, svensk dagligvaruhandel och 

Swedish Nutrition Foundation (SNF) ansvara för. SNF:s syfte är att främja vetenskaplig 

forskning inom näringslära och närbelägna områden och främja praktisk utnyttjandet av 

framsteg som sker inom forskningen. 

 

Sedan 1989 har det i Sverige varit möjligt att marknadsföra livsmedel med hälsouttalanden i 

och med att Läkemedelsverket fattade ett beslut att inte längre tillämpa 

läkemedelslagstiftningen på livsmedel. EU arbetar med att fastställa gemensamma 

förordningar när det gäller användningen av hälsopåståenden vid marknadsföring av 

livsmedel. Det finns dock ännu inge lagstiftning som reglerar markandsföring på området. 

Fram till slutet av år 2001 omfattades Egenåtgärdsprogrammet endast av allmänna 

hälsopåståenden men i november 2001 utökades programmet med möjlighet till att även 

marknadsföra produkter med produktspecifika fysiologiska uttalanden, så kallade PFP – 

produkter 30.  

 

3.5 Allmänna hälsopåståenden 

 

Generella hälsopåståenden är tvungna att ske i enlighet med den så kallade 

”tvåstegsprincipen”. Detta innebär att man måste upplysa om ett allmänt erkänt samband 

mellan kost och hälsa (steg 1) och därmed sammankopplar det med produktens 

                                                
30 http://www.hp-info.nu/Egprog_2004_2.pdf (2006-03-23) 



Functional Food - Funktionellt för konsument eller producent? 
 
 

 18 

näringsinnehåll (steg 2). Vidare får allmänna hälsopåståenden endast användas för livsmedel 

som ingår i vanlig kost och som bidrar till en näringsriktig kost31. 

 

Följande samband mellan kostrelaterade sjukdomar respektive riskfaktorer för dessa och kost 

kan idag anses väl belagda och skall därför utgöra grunden för vilka allmänna påståenden om 

minskad risk för sjukdom som kan accepteras vid marknadsföring av livsmedel (steg 1)32 

 

 

• Övervikt – energiinnehåll 

• Kolesterolinnehåll – mättat fett (låg halt) och vissa lösliga fibrer 

• Blodtryck – salt 

• Ateroskleros (åldersförkalkning) – faktorer som påverkar kolesterolnivå och blodtryck 

samt omega 3 – fettsyror i fet fisk 

• Förstoppning – kostfiber 

• Benskörhet – kalcium 

• Karies – frånvaro av fermenterade kolhydrater 

• Järnbrist – järn 

• Hjärtinfarkt/hjärtsjukdom – fullkorn 

 

Ett allmänt hälsopåstående kan enligt tvåstegsprincipen formuleras enligt följande: 

”Att äta tillräckligt med kostfibrer är viktigt för att hålla magen igång (steg 1). Produkten 

har hög fiberhalt (steg 2).
33 

 

Idag kan vi se fem produkter som har godkänts på den svenska livsmedelsmarknaden och 

dessa får märkas med hp-info-märkningen och klassificeras som funktionell food. Dessa 

produkter är: Unilevers Becel pro.activ margarin, Becel pro.activ mjölkdryck, Skåne 

Mejeriers Primaliv yoghurt, Proviva fruktdryck samt Hjärtans Lust ost. Samtliga produkters 

vetenskapliga dokumentation har granskats i enlighet med livsmedelsbranschens kriterier34. 

                                                
31 http://www.snf.ideon.se/snf/hp_ff/allmanna.htm (2006-03-23) 
32 http://www.hp-info.nu/Egprog_2004_2.pdf (2006-05-25) 
33 http://www.hp-info.nu/Egprog_2004_2.pdf (2006-04-16) 
34 Ibid. 
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4. Teori 

 

 

I detta kapitel redogörs för vilka omväldstrender som påverkar livsmedelsmarknaden idag. 

Därefter presenteras Penders segmenterings modell för människor som är benägna att utföra 

hälsofrämjande åtgärder. Vi kommer även att presentera begreppet livsstilsmarknadsföring 

som används flitigt idag samt presentera hur en lyckad innovation och 

produktutvecklingsprocess bör gå till. 

 
 
 
Inledningsvis har vi diskuterat den nya hälsotrenden som gör befolkningen mer medveten om 

sin hälsa och som bidrar till att skapar nya mer hälsosamma livsstilar. Nedan skall vi 

undersöka vilka trender som påverkar olika livsstilar samt hur man skall gå till väga för att 

identifiera och sedermera marknadsföra sig till olika människor som har olika livsstilar. 

Således kommer vi att studera ett antal exempel där livsstilen varit grunden för segmentering 

och positionering. Förutom marknadsföringen av nya produkter är steget innan 

marknadsföringen, själva innovationsprocessen en viktig del av produktutvecklingen. Därför 

kommer vi även att belysa hur en sådan process bör gå till. 

 

 

4.1 Makrotrender nu och i framtiden 

4.1.2 Health, Convenience and Pleasure 

 

För att förstå hur en marknad utvecklas är det viktigt att förstå de underliggande trenderna 

som är dominerande i branschen. Nedan presenteras en figur som visar på hur trenderna 

påverkar valet av livsmedel och formar livsmedelsindustrin på tvåtusentalet. 
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35 Business Insights (2000) 

 

 

Demografiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringar i konsumentens livsstil har 

stor betydelse för hur konsumentens attityder och efterfrågan av livsmedel påverkas. 

Konsumentens efterfrågan påverkas av tre huvudsakliga megatrender nämligen 

Lättillgänglighet, Hälsa och Tillfredsställelse.36 

 

 

 

 

 

                                                
35 Jones, Rhodri, (2000), Sid. 36 
36 Longman, Ben (2001) 
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Hälsa (Health) 

 
I detta globala kunskapssamhälle överöses vi konstant med ny information och inte minst om 

vår hälsa. Ett ökat förstående för kopplingen mellan mat och hälsa har skapat en stor 

efterfrågan på produkter som ger hälsofördelar utöver de basala näringsbehoven.37 

Hälsotrenden innebär en ökad efterfrågan på produkter med lågt fett innehåll samt produkter 

med lågt kolhydrat innehåll, mervärdes produkter med få tillsatser och naturliga ingredienser. 

I denna trend ingår även begreppet välmående vilket inte är lika lätt att definiera. Det är mer 

ett sinnetillstånd än en längta efter vissa produkter. Välmående kan lättare appliceras på 

naturligt mineralvatten eller nybakat bröd eller delikatessost från en mindre producent.38 

Hälsa är också något som på senare tid fått större plats på regerings nivå där Jordbruks- och 

konsument minister Ann-Christin Nykvist påpekar att ohälsa inte är en privat sak och att ”Det 

övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är skapa samhälleliga förutsättningar för god 

hälsa för hela befolkningen”.39 

 

Ett högre hälsomedvetande och att människor i större utsträckning bryr sig om vad maten 

innehåller samt att de bryr sig om miljön tillsammans med en ökad utseendefixering driver 

utvecklingen av food plus and food minus, naturliga råvaror. Trenden ställer även högre krav 

på användarvänlig näringsinformation på förpackningarna och större krav på bevis som 

stödjer hälsopåståenden.40 

 

Lättillgänglighet (Convenient) 

 
Har alltid haft en betydande roll i den utvecklade västvärlden, då vi blir allt mer tidspressade, 

äter färre måltider hemma vid köksbordet och intar fler och fler måltider under dagen ”to go”. 

Tillgänglighet kan upplevas olika av olika personer. Då det gäller drycker blir t.ex. flaskans 

utformning och material allt viktigare, att använda sig av plast istället för glas flaskor, 

användning av skruvkork etc. Lättillgänglighet kan även vara att kunna äta något ”på väg” 

(Skånemejeriers proviva shot). I Japan distribueras t.ex. många av de Functional Food 

produkter som finns på marknaden via automater istället för i affär.41 

                                                
37 Gray, J., Armstrong, G., Farley, H (2003) 
38 Moore, Lisa, (2004) 
39 http://www.sweden.gov.se/sb/d/5182/a/52021/m/wai, (05-10-20) 
40 Ehrnereich, S. Hugo,(1999) 
41 Longman, Ben (2001) 
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Pleasure (Tillfredställelse/Njutning) 

 
Konsumenten är mer krävande vad det gäller njutning och upplevelse vid måltidsupplevelsen. 

Det finns en efterfrågan på mer exotiska smaker och konsumenten är mindre villig att 

acceptera standard smaker, standard produkter och standard recept.42 

 

 Studier visar att konsumenten inte är redo att ge avkall på smak bara för att produkten är 

hälsosam. Attribut så som utseende och konsistens har också visat sig vara viktiga för 

konsumenten43. Linda Gilbert, vd för det amerikanska marknadsunderökningsföretaget Health 

Focus, menar att ”Taste is king, pleasure is Queen”, vilket innebär att maten både måste 

smaka bra och ge välbefinnande annars litar inte folk på effekterna. Hon menar att skönhet är 

välbefinnande och upplever vi att vi ser bra ut så mår vi bra.44 Studier visa att man börjar 

tröttna på ”non fat”- och ”low carb”-produkter eftersom de ofta påverkar smaken negativt och 

kan även ha oönskade tankar till bantning.45 

 

Faktorer som högre inkomst, att se mat som en upplevelse och att vi reser mer internationellt 

idag gör att konsumenten ser sig om efter så kallade premium produkter, mat som tillför ett 

extra värde för konsumenten, för att tillfredställa sitt behov av pleasure. Media har även stor 

påverkan i form av tv-kockar som mer eller mindre fått kändisstatus på senare år46, ex Jamie 

Oliver och Mat-Tina. Nya matmagasin lanseras ständigt och brer på pleasure trenden. För 

producenten innebär det en möjlighet att skapa nya produktkategorier, att höja lönsamheten 

och komma bort från lågpriskiget efter som konsumenten är villig att betala mer för en 

premiumprodukt.47 

 

Hur som helst är det viktigt att förstå att relationen mellan de olika trenderna pleasure, health 

och convenience finns i en helhet och att ingen av dem är ömsesidigt exklusiv. Konsumenten 

vill ha det optimala även om det kan låta orimligt. Det optimala livsmedlet är det som kan 

uppfylla motsatser som till exempel; Smak- Näring, Lyx- Överkomligt pris, Naturlighet - 

Enkelt, Färskt - Snabbt, Fett- Ej viktökande.48 Eftersom dagens konsument äter en otroligt 

                                                
42 Jones, Rhodri, (2000) 
43 Hill et al., (2002) 
44 ”Liknöjda svenskar prioriterar smaken”, Näringsliv (2005-09-05) 
45 Longman, Ben (2001) 
46 Jones, Rhodri, (2000) 
47 Ibid. 
48 Linda Gilbert, Säljtryck Skånemejerier. (2005) 
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varierad kost där vi hittar både hälsa, lättillgänglighet och tillfredsställelse Leder detta i sin tur 

en utveckling av en ”debet och kredit konsument” som kanske nöjer sig med en hälsosam 

sallad till lunch för att sedan till middag frossa i något med betydligt högre fett och socker 

halt. Något som för konsumenten kan upplevas både tillfredsställande och lättillgängligt.49 

 

 

4.1.3 Konsumtionssamhället 

 
Det pågår ständigt en debatt kring den ökade konsumtionen i samhället och inte sällan är det 

marknadsföringen som får skulden för denna. En ökad konsumtion bidrar till ett ständigt 

behov av nya produkter och innovationer samtidigt som marknadsföring skapar nya behov 

som kanske inte fanns förut genom att förändra konsumentens värderingar. Som alla typer av 

samhället medför även konsumtionssamhället nackdelar. I USA deklarerar en förening kallad 

BND (Buy nothing day) att överkonsumtionen förstör miljön och minskar livskvaliteten. 

 

Marknadsföringen försöker sällan försöka att förändra värderingar totalt men man kan komma 

att förändra bedömningen av vad som är värdefullt genom att ändra på människors perspektiv 

av vad som står i linje med deras värderingar. Marknadsföring kan även komma att bli 

tvungen att upphäva de vanor och beroenden som de anklagats för att skapa. I The Economist 

kunde man läsa om den enorma succén som reklamkampanjen som skulle få unga människor i 

Kalifornien att sluta röka skapat. Exemplet talar sitt tydliga språk då en av de tyngsta 

anklagelserna mot reklamvärlden är just dess delaktighet i ett ökat nikotin beroende. På detta 

sätt fungerar reklamen som en legosoldat, redo att användas för den som kan betala.50 

 

                                                
49 Jones, Rhodri, (2000) 
50 O’Shaughnessy &O’Shaughnessy (2002) 



Functional Food - Funktionellt för konsument eller producent? 
 
 

 24 

4.2 Segmentering 
 

Marknadssegmentering innebär att man delar in marknaden och därmed konsumenterna i 

olika segment eller delar. Konsumenterna inom var och en av segmenten liknar varandra 

medan de skiljer sig från konsumenterna i de övriga segmenten. Segmentering av marknaden 

görs i syfte att kunna beskriva samt få en övergripande bild av den målgrupp som företaget 

riktar sig mot. Segmentering är endast möjlig om; (1) viktiga skillnader mellan segmenten kan 

bli definierade, (2) segmentet är tillräckligt stort, (3) konsumenterna inom det valda segmentet 

kan nås samt att (4) konsumenterna i det valda segmentet responderar på önskvärt sätt.51  

 

Svårigheten med att använda sig av traditionella segmenteringsmetoder när det gäller 

hälsorelaterade produkter har ofta påpekats.52 Att använda sig av enbart en segmenterings 

modell kan också medföra svårigheter då relevanta attityder och beteenden hos konsument 

kan förbises. Därför bör en relevant segmenterings modell bestå av flera olika komponenter 

för att maximera effekten av segmenteringen och därefter skapa riktade marknadsförings 

insatser.53 Pender har skapat en segmenterings modell där hänsyn tagits till tidigare studier på 

området och där man använt sig av en mängd olika variabler som kan påverka konsumenten. 

 

 

4.2.1 Pender’s Health Promotion Model (HPM) 54 

 

Modellen avgör sannolikheten att en konsument engagerar sig i hälsofrämjande åtgärder eller 

har ett så kallat health promotion behaviour, HPB. Dessa åtgärder kan vara att till exempel äta 

nyttigt eller motionera regelbundet. Genom att presentera tre olika grund faktorer som 

påverkar konsumenten kan man lättare avgöra vilka attityder som påverkar konsumentens 

beteende. I modellen framkommer att det är fyra av de sex framkomna segmenten som lämpar 

sig för marknadsföring av hälsorelaterade produkter. 

 

                                                
51 Solomon et al. (2002) 
52 Granzin, K.L., Olsen, J.E, Painter, J.J. (1998). Sid. 132 
53 Solomon et al. (2002) 
54 Granzin, K.L., Olsen, J.E, Painter, J.J. (1998) 
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Olika konsument grupper har skilda motiv för sitt val av livsmedel och är således ingen 

homogen grupp. Ett valigt sätt att gruppera konsumenter är att göra det utifrån demografiska 

variabler så som kön ålder och utbildningsnivå, men skillnader i konsumentbeteendet mellan 

olika grupper kan även bero på andra faktorer så som livsstil och värderingar. Pender har 

konstruerat en modell som tar hänsyn till de olika faktorer som påverkar konsumenten vid val 

av hälsorelaterade produkter för att sedan kunna segmentera marknaden. Nedan presenteras 

ett antal faktorer som kan komma att forma och påverka individen.55 

 

 

                                                
55 Granzin, Olsen, Painter, (1998) 

Personliga faktorer 
1. Demografi 
2. Personlighet 
3. Omgivningens påverkan 
4. Situations faktorer 
5. Biologiska förutsättningar 

Kognitiva faktorer 
1. Värdet av hälsa 
2. Uppfattad möjlighet att 

påverka sin hälsa 
3. Uppfattade förhinder för 

HPB 
4. Uppfattade fördelar med 

HPB 
5. Uppfattad 

handlingskraftighet 
6. Definition av hälsa 
7. Uppfattat hälsotillstånd 

Externa faktorer 
1. Word-of-mouth 
2. Massmedia 
3. övriga informationskällor 
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Personliga faktorer 

 

 Modellen ger fem olika ”modifying factors” som antas påverka beteendet indirekt genom de 

kognitiva faktorerna. Demografi är en valnigt använd variabel i marknadsförings 

sammanhang. Undersökningar har till exempel gjorts som visar på att kön kan 

sammankopplas med till exempel mat-relaterade aktiviteter56 och matvanor57Biologiska 

faktorer kan även påverka graden av ett så kallat health promotion behaviour. Personlighet så 

som grundläggande beteenden präglade av uppväxten. Konsumentens självständighet och 

beslutsamhet innefattas även i detta område. Omgivningens påverkan, så som vänner, familj, 

arbetskamrater, läkare och dietister. Studier har visat på att stöd från omgivningen kan 

påverka en persons viktminskning58 Situations faktorer kan till exempel vara en 

viktminsknings tävling på jobbet.59 

 
 

Kognitiva faktorer 

 

Sju faktorer som reflekterar inflytandet av de personliga faktorerna och som direkt påverkar 

en persons sannolikhet till HPB. Betydelsen av hälsa, hur värdesätter konsumenten hälsa 

jämfört med andra konsumenter. Uppfattad möjlighet att påverka sin hälsa berör personens 

förmåga att själv påverka sin hälsa i den riktning man vill. Uppfattade förhinder för HPB 

sammanfattar de hinder som kan finnas för att utöva en hälsosamlivsstil. Kan till exempel 

vara tidsbrist, familj eller arbete. Upplevda fördelar med HPB till exempel mer ork, bättre 

kost vanor etc. Uppfattad handlingskraftighet (självuppfyllelse) visar personens tro på 

förmågan att utföra ett hälsosamt beteende som leder till ett läge som personen värdesätter. 

Definition av hälsa ger en differentierad bild av uppfattningen av hälsa. Studier visar på att de 

som ser hälsa som något som medför välmående och optimistisk tro på livet deltar i större 

utsträckning i hälsofrämjande åtgärder60 än de som enbart ser hälsa som ett tillstånd av 

sjukdomsfrånvaro.61 

 
                                                
56 Scahfer och Scahfer, (1989) 
57 Hayes och Ross, (1987) 
58 Perri et al., (1984,1986) 
59 Granzin, Olsen, Painter, Services (1998) 
60 Pender et al., 1990; Stuifbergen and Becker, (1994) 
61 Laffrey, (1982) 
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Externa Faktorer 

 
Externa faktorer beskrivs i modellen som all kommunikation från omgivningen så som 

massmedia, företag, intresseorganisationer och ”word of mouth”. Undersökningar har visat på 

att intresset för hälsa ökar om informationen kring hälsa ökar i media.62  

 

Genom att undersöka dessa tre faktorer kan man identifiera en relativt homogen grupp av 

konsumenter baserade på deras hälsorelaterade beteenden. Dessa grupper kan sedan 

segmenteras ytterligare genom att använda variablerna som presenteras nedan. 

 

De olika segmenten i Penders modell 
 

MOTIONÄREN (EXERCISES) 

 

Motionerar regelbundet och väljer sin mat ur ett näringsriktigt perspektiv och läser gärna 

innehållsförteckningen. Saknar dock förmåga eller intresse för matlagning vilket gör att 

han/hon gärna äter ute eller prefabricerad mat vilket kan ses som lite motsägelsefullt. 

Segmentet består oftast av yngre, välutbildade ogifta män. 

 

 

DEN OFÖRSIKTIGA RÖKAREN (IMPRUDENT SMOKERS) 

 

Har en osund livsstil och är en stor konsument av inte bara tobak utan även skräpmat och 

snacks. Denna konsument känner inga fördelar av att vida hälsoförebyggande åtgärder. 

Demografiskt sett består detta segment av yngre lågutbildade. 

 

 

DEN NYLIGEN FRÄLSTA (RECENTLY REFORMED) 

 

Försöker att förbättra sin fysiska hälsa genom att ändra sina matvanor oftast efter nedslag i en 

genomgången hälsoundersökning. Ser ett samband mellan hälsa och välmående. De känner att 

de har ansvaret för sin egen hälsa men att de ibland kan finnas svårigheter till att motionera. 

Detta segment består av något äldre stadgade gifta kvinnor. Möjligt att den fas de befinner sig 

i livet har påverkat deras ökade medvetenhet för en hälsosam livsstil. 
                                                
62 Moorman and Matulich, (1993) 



Functional Food - Funktionellt för konsument eller producent? 
 
 

 28 

 

DEN OINTRESSERADE (THE UNINTERESTED) 

 

Skapar en referens grund för att förstå de övrig segmenten. Generellt så skyr dessa alla 

aktiviteter som uttryckligen är till för att främja den fysiska hälsan samt mat som medför ett 

ökat näringsintag. Dessa personer saknar helt intresse för hälsorelaterade frågor. Saknar även 

personliga egenskaper för att stimulera och upprätthålla en hälsosamlivsstil. Avsaknaden av 

intresse för hälsofrågor överrensstämmer dåligt med deras högre utbildning men kanske 

förklaras av att de fortfarande är relativt unga och ostadgade. 

 

SUPPORT SÖKAREN (SUPPORT SEEKERS) 

 

Har nyligen tagit del av någon form av hälsorådgivning som medverkat till viktnedgång, 

träning eller andra hälsorelaterade metoder. Trots stora möjligheter till att utföra fysiska 

aktiviteter hittar man hinder för att göra det, delvis på grund av ett svagt intresse. Misslyckas 

ofta med olika dieter och gillar skräpmat. Kanske är ansvaret för sysslorna i hemmet större än 

för en hälsosamlivsstil hos dessa gifta lågutbildade kvinnor. Dessa personer har 

uppmärksammat ett hälsoproblem och är mottagliga för olika promotion åtgärder men har 

ännu inte tagit steget fullt ut. 

 

DEN NÄRINGSFOKUSERADE HÄLSOENTUSIASTEN (THE NUTRITION FOCUSED 

HEALTH ENTHUSIAST) 

 

Lever en sund och hälsosam livsstil. Köper alltid hälsosam och vitaminrik mat och undviker 

snabbmatskedjor. Motionerar regelbundet samt köper motionskläder och träningsredskap. 

Hälsoentusiasten motionerar ofta i hemmet tillskillnad från motionären som ofta besöker en 

träningsanläggning. 
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4.2.1.2 Marknadsstrategier efter Penders modell 

 

Efter genomförd segmentering föreslås ett antal olika marknadsstrategier för fyra av de olika 

segmenten. 

 

För segmentet ”motionären” bör man rikta sig till behovet av fysisk hälsa som finns i detta 

segment. Reklamen kan visa på människor som lever ett tillfredställande hälsosamt liv där 

sportkläder och tränings anläggningar blir viktiga attribut för att segmentet skall kunna 

identifiera sig. Öppningen för marknadsförare som vill rikta sig till detta segment ligger i att 

visa på att deras liv skulle kunna bli ännu mera hälsosamt om de även kompletterade den 

fysiska aktiviteten och köpen av sportartiklar med näringsrik mat. Detta skulle ge 

”motionären” en helhetslösning, ett helt paket med hjälpmedel för en bättre hälsa.  

 

Den nyligen frälsta skulle kunna närmas genom en mellanhand, läkare eller dietister eller 

annan person som kan ge ett professionellt utlåtande om konsumentens hälsa. Genom att ge 

den nyligen frälsta ett speciellt utformat program av träning eller kostråd skulle detta kunna 

ses som både en form av marknadskommunikation men även en marknadsstrategi. Detta 

bygger dock på att de råd som ges om till exempel kost och vitamin tillskott verkligen är 

nödvändiga för konsumenten. Skulle så inte vara fallet bryter man mot den etik och moral 

som förespråkas speciellt när det gäller marknadsföringen av Functional Food. Problemet med 

detta segment är att de inte kommer att söka professionell hjälp kontinuerligt i framtiden utan 

bara under en uppstarts fas. Därför bygger den initiala rådgivningen på att konsumenten har 

en egen inre motivation och vilja att fortsätta leva och äta hälsosamt även i framtiden. 

 

Strategin som riktas mot supportsökarna måste ta i beaktning att inte enbart rådgivning 

kommer att hjälpa dessa konsumenter till att leva ett hälsosamt liv eftersom dessa personers 

svårighet ligger i att kunna implementera de råd de får angående kost och träning i den 

vanliga vardagen. Marknaden måste här hitta lösningar som bryter ner konsumentens barriärer 

för träning, viktminskning och andra hälsoförknippade aktiviteter. Här måste man visa 

konsumenten att hindren oftast är minde än de tror. 

 

Till det fjärde segmentet, de näringsfokuserade hälsoentusiasterna, kan marknaden presentera 

nya produktlinjer som enkelt kan göras i ordning hemma. Det kan vara lämpligt att göra de 
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tydligt för kunden att dessa nya produktlinjer har skapats enkom för dessa hälsomedvetna 

konsumenters behov. Dess produkter skulle även kunna utvidgas med aktivitets relaterade 

produkter för att ytterligare utnyttja segmentets breda hälsointresse. 

Marknadskommunikationen skulle kunna visa på hur träning i hemmiljö kan öka fördelarna 

som kommer med nyttiga matvanor. 

 

Två segment som identifierades i modellen saknar intresse för hälsa och har även ett starkt 

mönster av osunda vanor som verkar vara svåra att bryta. Även om dessa konsumenter många 

gånger skulle tjäna på att leva ett mer hälsosamt liv så är sannolikheten liten att de skulle vara 

mottagliga för reklambudskap med hälsofrämjande åtgärder. Dessa två ”negativa” segment 

skulle dock kunna vara en utmaning för marknadsförare som vill söka vinna potentiella 

vinster ur dessa hittills, obearbetade nischerna på marknaden.63 

 

 

4.3 Livsstilsmarknadsföring 

 

Ytterligare ett segment som tillkommit på senare år är livsstil och man talar då ofta om 

"livsstilsmarknadsföring". Detta innebär att man i sin kommunikation försöker illustrerar 

miljöer, grupper av människor eller situationen som den tilltänkta kunden attraheras av. Man 

kan exempelvis låta sin produkt förekomma bland sportande människor eller affärsmän 

beroende på vilka man vill ska köpa produkten. Vad man är ute efter är att mottagaren ska 

känna samhörighet med de människor som visas och då för att få denna samhörighet 

bekräftad köper produkten.64 Att använda sig av livsstilsmarknadsföring när det gäller att 

marknadsföra hälsosamma livsmedel kan vara lönsamt. En av förklaringarna till att till 

exempel KRAV märkta produkter inte säljer lika bra i Sverige som i andra delar av välden 

kan var att man valt att fokusera på produktion och utbud och inte på konsumenten som man 

gör i till exempel USA. Ewa Bellbrant som är chef för livsmedelsavdelningen på KRAV 

menar att man även i Sverige borde satsa mer på emotionell livsstilsmarknadsföring. – Det är 

viktigt att anspela på hälsa och livsstil. Människor mår bra när de vet vad de äter. Det behövs 

både saklighet och sälj i marknadsföringen av ekologiska varor, säger hon.65 

                                                
63 Granzin, Olsen, Painter, (1998) 
64 http://www.tsp-consultancy.com/Testa_ditt_affarskoncept.htm (2006-04-24) 
65 http://www.n24.se/dynamiskt/konsumentvaror/did_12373279.asp (2006-05-02) 
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4.3.1 Livsstils segmentering och positionering 

 

Segmenteringsdiskussionen inom marknadsföringsämnet brukar vanligen handla om 

variablerna demografi, kön, utbildning och inkomstnivå. Frågan är ifall dessa klassiska 

kriterier räcker till för att förstå och möta en efterfrågan från dagens mer livsstilsorienterade 

konsumenter. Idag är konsumenter mer benägna att handla produkter som representerar deras 

livsstil, vilket understryker behovet av att föra in livsstilsbegreppet i diskussionen kring 

konsumentbeteende. Ja eller nej finns inte utan för de nya konsumenterna gäller både och. Vi 

är pluspersonligheter som kan vara bonde, tandläkare, vinkonnässör och Mc-intresserad i ett. 

Vi byter identiteter som i vilket makeoverprogram som helst. Konsumenterna är motstridiga i 

sitt köpbeteende och blir allt svårare att analysera. Allt detta ställer nya krav på hela 

livsmedelsbranschen.66 Att använda sig av livsstilsmarknadsföring kan därför vara till stor 

hjälp när det gäller marknadsföring av livsmedel.  

 

Eftersom livsstilar kan vara gränsöverstigande avseende de ovannämnda variablerna så har 

traditionella segmenteringsmetoder och variabler svårt att sortera ut olika livsstilar. 

Exempelvis har huruvida gemene man är gift, 45 år gammal och ekonom säger inget om hur 

benägen han är att köpa just ekologisk mjölk eller Functional Food.  

Frågan om olika livsstilars betydelse för konsumentbeteende behandlas återkommande inom 

marknadsföringslitteraturen. Det finns en mängd av artiklar och böcker skrivna om AIO 

(attitudes, interest, opinion) segmentering och VALS segmentering. Det gemensamma för 

samtliga forskningar är att de framhäver livsstilar, normer, kultur och värderingar som 

primära metoder för segmentering 67.  

 

 

                                                
66 http://www.tasteline.com/default.ns?strItemID=showDocument&lintDocumentID=3687 (2006-04-02) 
67 SRI Consulting Business Experience, www.sric-bi.com/VALS/ (VALS är ett marknadsföringsverktyg som 
segmenterar marknadens  konsumenters på basis av personliga drivkrafter som påverkar beteendet) 
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4.4 Innovation 

 

För att företag ska lyckas med sin differentiering på marknaden måste de vara innovativa. En 

innovation är något helt nytt och bör lanseras kommersiellt. Det kan vara en produkt, en 

service eller en kombination av båda och det är marknaden som uppskattar innovationen och 

avgör dess styrka av nyskapande enligt Lagnevik68. Således är en innovation ett resultat av en 

innovationsprocess som pågår. 

 

4.4.1 Innovationsprocessen 

 

Innovationsprocessen kan indelas i tre olika stadier, Fluid, Transitional och Specific
69

. 

Det första stadiet, Fluid, kännetecknas först och främst av hög grad av idégenerering och 

teknologisk innovation med många olika aktörer samt en bred och öppen attityd. Det råder 

stor osäkerhet inför innovationen i fråga och hård konkurrens bland existerande idéer. 

Vi detta skede är entreprenörskap samt frågor om nätverksanknytning viktiga anlag.  

I det andra stadiet, Transitional, börjar en ledande design att träda fram. Den rådande process- 

och produktinnovation börjar integreras alltmer genom att man skapar metoder och system för 

hur innovationen ska produceras. Konkurrensen bland ursprungliga idéer är lägre eller snarare 

mer eller mindre obefintlig, och en organisationsstruktur börjar ta fart runt innovationen. 

Nätverken kännetecknas av samarbeten där många olika kompetenser blandas och 

kompletterar varandra. Den sistnämnde nivån är den som når produkten i slutändan, Specific. 

I denna fas av innovationsprocessen ska produkten kommersialiseras och diversifieras och det 

krävs ny kunskap och kompetens. Konkurrensen ökar från liknande innovationer eller 

produkter och marknaden kategoriseras utifrån olika målgrupper och utmärkande användare. 

 

 

 

                                                
68 Lagnevik et al., (2003) s 25-26 
69 Lagnevik et al., (2003) s 27-30 
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Samtliga tre stadier kräver en specifik strategi som skiljer sig från de andra två stadierna. Vid 

en innovation, utvecklande av en helt ny produkt, är det osäkert att företag har förståelse för 

att det behövs ny kunskap. Den strategiska kompetensen som företaget hade tidigare som 

bland annat består av teknologi- eller marknads vetande är inte nödvändigtvis irrelevant, men 

bör enligt Lagnevik et al kombineras med ny relevant kunskap70. Företagets grundläggande 

strategi berörs i varje fall vid skapandet och kommersialiseringen av en innovation, och för att 

processen ska fungera väl bör även ledningens strategi stämma överens med innovationens. 

 

 

Enligt Lagnevik är nätverk av stor vikt, i och med att kunskap är så starkt knutet till specifika 

källor och partners utanför organisationen. I det tredje stadiet, specifika fasen, är produkten 

som erbjuds till marknaden justerad och författarna av studien menar att personer inom 

marknadsavdelningen innehar störst kunskap om kunder och de är de som bäst kan relatera till 

kundernas behov och deras inställningar till de nya produktegenskaperna. Parallellt är det 

viktigt att inte förglömma att dessa personer är kunniga och befintliga marknader och 

produkter, varför det behövs ny kunskap och kompetens när en produktinnovation ska nå nya 

kundsegment eller nya marknader.  

                                                
70 Lagnevik et al, ( 2003) s 28- 30 
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4.4.2 Produktutveckling 

 

Det som skiljer innovation från produktutveckling är nivån på befintlig och ny kunskap. Vid 

innovationsutveckling är målet odefinierat och utmaningen är att identifiera nya och unika 

möjligheter. Vid produktutveckling tillsätter företaget en grupp vars mål är definierat, vilket 

medför ramar och kännedom och kompetens och kunskapsbehov. T ex vid 

innovationsutveckling kan det innebära utvärdering av teknologier, hitta externa 

samarbetspartners eller identifiera eventuella erbjudanden på marknaden. För att stimulera 

innovation och nytänkande bör företaget vilja ändra sin vision och strategi för att bättre kunna 

utnyttja sina unika möjligheter, som kan leda till utvecklande av en ny företagsform 71. 

 

Det krävs en dynamisk integration mellan produkt development, market intelligence och 

production, för att nå framgång inom produktutveckling. Ett företags produktutveckling blir 

som mest framgångsrik då det sker en stor del integration och utbyte mellan market 

intelligence och production. Markets intelligence innebär förmågan att använda och förstå 

olika slags marknadsinformation. Nätverk ökar bredden på den marknadsinformation som 

företaget kan komma åt, genom att både bidra med relevant information från detaljister, 

konkurrenter, kunder och trender i samhället.  

                                                
71 Danneels, (2002), s 1096 - 1097 
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5. Empiri 

 
 
 
I detta kapitel har vi sammanställt det empiriska material som vi samlat in genom personliga 

intervjuer och enkäter. Vi redogör för den information som vi erhållit från våra intervjuer 

med Skåne Mejerier och Unilever samt presenterar den fakta som vi kommit fram tillgenom 

våra konsumentundersökningar. 

 
 
 
 

5.1 Skåne Mejerier 
 
Skånemejerier ägs av ca 900 mjölkleverantörer i Skåne och delar av Småland. I Skåne, men 

inte i övriga landet är företaget känt som ett stort mejeriföretag, medan varumärket Proviva är 

känt för de flesta i hela Sverige. Skånemejeriernas ambition är att vara ett livsmedels- och 

hälsoföretag som fokuserar på människors livskvalitet, och det gör de genom att hålla fast vid 

grundvärderingar god smak, god hälsa och god miljö. Skånemejerier har också varit ett av de 

företag som från början varit med att skriva "den svenska historien om Functional Food" då. 

Skånemejeriernas etablerade ProViva-produkter är ett av Functional Food-historiens första 

och mest framgångsrika exempel. 

 

Produkten Proviva fruktdryck innehåller ingredienser som syftar till att främja god hälsa, god 

smak och god miljö. Vad det gäller livsstils- och hälsobudskap kan det vara komplicerat att 

formulera endast ett budskap. Grundtanken är att ”Det ska vara bra för magen” och det är det 

Skånemejerierna vill förmedla. Proviva fruktdryck marknadsförs som ett livsmedel med 

mervärde -Functional Food, det vill säga med en dokumenterad hälsoeffekt.  
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5.1.1 Intervju med Urban Fasth produkt gruppchef på Skåne Mejerier 

 

Functional Food som livsmedel och för vem 

 

Till grund av utvecklingen av Functional Food ligger en historisk regionalisering, både av 

transport till och från mejerierna. Handeln har förändrats i sin struktur från ett rikssortiment 

till ett nordiskt sortiment. Som mejeriproducent menar Urban att man då främst måste göra 

två saker. Först måste man hålla igång den regionala produktionen efter som det är basen och 

den största volymen och därför också det stora bidraget till lönsamhet men samtidigt måste 

man kunna nå ut till fler konsumenter och ha ett trevligare, bättre och mer värdefullt sortiment 

eftersom mjölk som produkt är svår att använda som ett konkurrensmedel. Då mjölk från 

olika mejerier inte skiljer sig åt blir det enbart fråga om prissättning som konkurrensmedel. 

Istället måste man använda sig av något som man på Skåne Mejerier kallar för de tre 

”värdetrianglarna” som beskriver olika typer av värde för kunderna. Functional Food är därför 

en del av att skapa ett högre värde för kunden. Att addera Functional Food till sortimentet har 

varit en integrerad del av mejeriets strategi för att nå marknader utanför det traditionella eller 

egentliga distributionsområdet. Vi är det enda mejeri som grossistdistribuerar och det enda 

mejeri som satsat så hårt på just Functional Food produkter. Skåne Mejerier har slutat tala om 

Functional Food som begrepp för att det är ingen som känner till konceptet. De väljer i stället 

att kalla den här typen av mat för livsmedel med dokumenterade hälsoeffekter. Functional 

food konsumenten skiljer sig inte så mycket från de andra traditionella 

livsmedelskonsumenterna. Konsumenten är en vuxen kvinna rent allmänt sett då de flesta 

konsumtionsbeslut över lag tas av kvinnan. Oavsett om det gäller bilköp eller herrklädesinköp 

så är det oftast kvinnan, i en parrelation, som tar det avgörande inflytandet i en köp situation. I 

kvinnans liv finns det fyra stadier som hon är speciellt intresserad av hälsa både för sin egen 

och för de hon handlar åt. Föst när hon väntar barn, eftersom kvinnans matval även påverkar 

barnet. Det andra stadiet är när barnen växer upp och hon börjar oroa sig för om barnen får i 

sig tillräckligt med näring. Detta är dock ett tydligare mönster utanför norden där man inte i 

samma utsträckning har den skolbespisning som vi har i Sverige. Det tredje stadiet är där 

kvinnan börjar komma upp i åldern 40-45 och börjar känna att kroppen inte hänger med 

riktigt. Det sista stadiet befinner sig när kvinnan börjar känna sig gammal och känna av sina 

ålderskrämpor. I alla dessa fyra livsstadier passar livsmedel med speciella hälsopåståenden in. 
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Skåne Mejeriers produkt proviva72 som är den mest kända av deras Functional Food 

produkter anses även den passa in på dessa fyra stadier eftersom en tredjedel av befolkningen 

uppfattas ha problem från magen. 

 

 

Functional Foods utveckling 

 

Skåne Mejerier är anhängare av vetenskaplig kontroll utan tvekan men Urban antar att man 

anser att handläggningstiderna borde kortas ner men vågar ej svara på denna fråga helt då 

frågan ej ligger på hans bord. Han medger dock att man har ett antal produkter som ligger hos 

SNF för behandling som man väntar på att få bedömda. Däremot tycker han att man kan 

glädjas åt de tre produkter som har passerat SNFs oberoende vetenskapliga tester och menar 

på att det är en stor fördel att ha produkter som har blivit godkända och därmed är av 

utomordentligt god kvalitet. Han påpekar också att det inte är någon annan som har klarat 

granskningen för den bakterie som proviva drycken innehåller men säger samtidigt att. 

Annat som är av vikt uttrycker Urban är till exempel att han talat med en kirurg som berättade 

att han alltid ordinerade proviva och vatten som dropp efter sina operationer. Ett flertal 

personer som genomgått operationer under hösten har även de fått proviva på sjukhuset som 

första dryck efter operation. 

 

Angående deras förankring i den vetenskapliga världen förklarar Urban förklarar att de i sig 

inte är något jättestort företag men att man aktivt arbetar med nätverk och att underhålla 

kontakter. Skåne Mejerier får flera gånger i veckan förslag på nya ingredienser och man har 

som tradition på Skåne Mejerier att aldrig tacka nej till något som man inte vet vad det är, 

vilket innebär att varje förslag tas tillvara och undersöks innan det avskrivs. På det viset kom 

vi över Proviva och på det viset var vi först med juice till mejeridisken, först med bredbart 

smör eller Bregott som det heter idag. Skåne Mejerierna tackar aldrig nej att lyssna till nya 

förslag som kan ge framgång. 

 

 

                                                
72 Fruktdryck som med bakteriers hjälp lindrar så kallad stressmage. 
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Marknadsföring av Functional Food 

 

Man kan konstatera att föra att dessa produkter skall sälja så behöver produkterna särskild 

omsorg. Satsningen på området hälsa är kanske det viktigaste svenskhandel kan göra för att 

stå emot lågprishandeln och en fortsatt sänkt lönsamhet.73 För att satsningen skall bli 

lyckosam krävs en konsekvens i alla steg och detta illustreras genom en trestegs raket. 

Raketens tre steg är; Produkter, Kategoriarbete i butik och Utbildning. Detta innebär i sin tur 

att det behövs en intensiv och hälsoinriktad produktutveckling, ett konsekvent arbete med 

kategorin hälsa i butiken och en kvalificerad utbildning av butikens personal samt av 

konsumenten. Storsatsningen på varumärket Primaliv innebär att varumärket växer med 

ytterligare produkter. Med hjälp av ingående konsumentundersökningar har man kommit fram 

till att det går att kombinera konsumenternas hälsointresse med attraktiva produkter. De 

noggranna konsumentundersökningarna bidrar även till att efterfrågan blir stor och bestående. 

Andra delen i den så kallade trestegs raketen är kategoriarbetet i butik. Strategin innebär att 

samla hälsosamma produkter som Functional Food i en speciell hälsohylla i mejeridisken. 

Detta för att inspirera konsumenten utan pekpinnar att ta ett hälsosamt beslut men även för att 

höja lönsamheten för dessa produkter. Det slutliga steget i raketen är utbildning. Eftersom 

SNF märkningen i sig inte är någon garanti för marknadsframgång så räcker det inte med att 

enbart sätta produkterna i hyllan. Verkan av traditionella marknadsföringsmetoder där man 

köper annonsplats i medier som tidningar, radio och tv börjar gå ner direktreklam i butik 

driver inte heller försäljning i samma utsträckning som förut. Därför känner vi att det är 

nödvändigt att utveckla nya metoder och det har vi gjort genom trestegsraketen 

 

Genom att utbilda handelns personal kan företaget i breda termer pratar om och talar om vad 

hälsa är, mat, kostvanor och vad som är bra ur ett hälsoperspektiv, vilket inte enbart handlar 

om Functional Food produkter. Urban påpekar även att man ser det som positivt är att andra 

aktörer i livsmedelsbranschen som Lantmännen och Axa har intresserat sig för Skåne 

Mejeriers kategoriarbete, vilket gör att företaget har ett samarbete med dessa aktörer på en 

mycket bredfront. Samarbetet omfattar även ett par utvalde butiker där trestegsraketen testas. 

För tredje året i rad har man även arrangerat ett toppmöte för handeln på ämnet hälsa där 

frågor om bland annat ansvaret föra att hjälpa konsumenten göra hälsosamma val 

diskuterades. Vad det gäller konkurrenter till yoghurtshoten med steroler så har Becel 

(Unilever) en shot och nu även Benecol, men när det gäller proviva så anser Skåne Mejerier 
                                                
73 Säljtryck, Skånemejerier 2005 sid 4 
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att de inte har någon egentlig konkurrens. Både Ekströms och Arla har försökt sig på liknande 

produkter men Urban uppger att dessa ej tagit marknadsandelar från Skåne Mejerier 

 

 

Functional Foods framtid 

 

När proviva kom var samhällets fokus inte inställt på övervikt, fetma, dåliga motionsvanor 

samt brist på fysisk aktivitet. Om folk är mer hälsomedvetna nu än de är tidigare, det kan inte 

Urban svar på men det man kan säga är att, vi idag faktiskt har en minister för folkhälsa för 

första gången och i och med den åldrande befolkningen gör att en sådan här trend kommer att 

hålla i sig. Så länge 40-talisternas köpkraft består och det gör den, så kommer det här bara att 

öka menar man på Skåne Mejerier. Urban säger att hälsa är företagets image och att det är 

grundbulten i en riksstrategi men även en utgångspunkt i många delar av arbetet, bland annat 

för att sälja mjölk till barn i ett projekt som kallas för Kalvin. I samband med det sponsrar 

man även ett Kalvinlopp som är större än Ronald Mc Donald loppet. Urban menar att man på 

Skåne Mejerier är övertygade om att man har ett uthålligt och vinnande koncept och den 

erfarenhet man har tyder ju på det fortsätter han. 

 

 

5.2 Unilever 
 

Unilever är den främsta producenten av margarin och färskost i de flesta Europeiska länder 

och Nordamerika, med varumärken som Becel och Flora. Företaget har mött efterfrågan från 

konsumenter på hälsosamma livsmedel genom att lansera Pro.activ, ett matfett som innehåller 

växtsteroler som hjälper till att sänka kolesterolvärdet. Unilever har låtit denna produkt 

granskats av SNF och erhållit en märkning med vetenskapligt dokumenterade hälsoeffekter 

och går produkten är godkänd enligt de svenska kriterierna för Functional Food. 

 

Tidigare har Unilever inte haft någon speciell företagsprofil utan har strävat efter att 

konsumenterna enbart ska känna till företagets varumärken. Syftet med detta var för att skapa 

starka enskilda varumärken med tydliga budskap. Under de senaste åren har Unilever 

utvecklat sin företagsprofil och utvecklat en strategi för samtliga varumärken. Numera samlas 

Unilever kring en gemensam vision som bygger på ett begrepp som de kallar för ”Vitality” 
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som förmedlar budskapet att må bra, se bra ut och få ut mer av livet. Det är ett led i företagets 

"Vitality Mission". Unilever måste möta de konsumentbehov som uppstår som konsekvens av 

globala utmaningar, som en åldrande befolkning, urbanisering och förändrade livsstils- och 

konsumtionsmönster. Unilever upplever en ökad efterfrågan från konsumenter, T ex en 

hälsosam livsstil, ökad variation, bättre kvalitet, smak och glädje. Samt att konsumenten är 

angelägen om tiden, som i ökad utsträckning är en lyxvara. 

 

5.2.1 Intervju med Ulf Tyrén informationschef på Unilever 

 
 
Functional Food som livsmedel och för vem 

Ulf Tyrén anser att själva hälsobegreppet kan ha många olika betydelser för människor. För 

somliga innebär hälsa att se bra ut och för andra handlar det övergripande om att må bra och 

att vara frisk. Hälsotrenden som råder idag upplever Ulf Tyrén som en megatrend som 

troligtvis håller i sig. 

Skälet till varför Unilever har Functional Foods i sitt sortiment är i stort sett detsamma som 

för de övriga produkterna som man har, behovet av dessa produkter kommer från 

konsumenterna enligt Ulf Tyrén. Unilevers strategi gällande den dokumenterade Functional 

Food produkten Becel Pro.activ som är godkänt av SNF sedan år 2000, är att fungera som ett 

alternativ bland de produkter som konsumenten normalt använder. Unilever ser inte 

Functional Food produkterna som en egen kategori för sig utan betonar att Functional Food 

produkterna skall hittas ibland de ”vanliga” produkterna och inte på en särskild hälsohylla. 

Vidare menar Ulf Tyrén att Unilever inte upplever något problem med att begreppet 

Functional Foods inte är såvida känt bland konsumenterna. 

Ulf Tyrén säger att den typiska Funktionell Food kunden är svår att peka ut och det försvårar 

segmenteringen av konsumenterna. Enligt honom handlar det om konsumenternas olika 

perioder i livet och de särskilda behov som uppstår, och då dessa produkter efterfrågas vill 

Unilever anpassa sig efter kundens behov. I alla typer av kundgrupper finns det möjligheter 

att tillfredställa menar Ulf Tyrén, med ett mervärde i livsmedlet. 
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Functional Foods utveckling 

 

Utveckling av nya produkter ger människor möjlighet att leva som de vill, med hänsyn tagen 

till alla olika smaker, livsstilar och önskningar anser Unilever. Forskning och utveckling är 

något som anses viktigt inom företaget och man spenderar över 1 miljard Euro på detta om 

året. För Unilever är ambitionen med produktutveckling att uppnå hög tillväxt och kärnan i 

denna strävan är utveckling och forskning. Forskningsenheterna som man förfogar över 

arbetar i nära samarbete med ett nätverk av globala och regionala teknikcentra som 

tillhandahåller snabba, omfattande och spännande innovationer.74 Förutom de samarbeten 

man har med den vetenskapliga världen hjälper företaget även till att öka medvetenheten 

kring fördelarna med en hälsosam livsstil, inte bara när det gäller kosten, genom de 

samarbeten man har med sjukvården och organisationer som UNICEF och Världshälso-

organisationen (WHO). 

Enligt Ulf Tyrén är förvisso själva ”SNF märkningsprocessen” av Functional Foods produkter 

aningen tidskrävande och kostsam, men det är det värt anser han. Men man anser att det är 

värt att gå igenom processen eftersom märkningen ger ett seriöstintryck och även bekräftar att 

produkten verkligen står för vad den utsänder. Ulf Tyrén känner inte riktigt till huruvida det 

råder en skepsis hos vissa konsumenter till livsmedelsprodukter som marknadsförs med 

hälsopåståenden. Snarare upplever Ulf Tyrén att Sverige som land ändå är relativt hårt 

reglerat på detta område och om det brister i trovärdigheten, så finns det alltid olika nämnder 

som övervakar systemet och man hängs ut i press väldigt snabbt i sådana fall menar han. 

I dagens läge debatteras det för en starkare reglering av hälsopåståenden av livsmedel och vi 

verkar också gå mot en sådan reglering. Ulf Tyrén ser inte en lagstiftning som bra lösning till 

tvetydiga användanden av hälsopåståenden, utan de upplever sig nöjda med de restriktioner 

och granskningar som sker genom SNF. Det vill säga att för Unilever skulle en hårdare 

reglering inte innebära särskilt stor förändring. 

 

                                                
74 http://www.unilever.se/ourvalues/sciandtech/default.asp (2006-05-28) 
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Marknadsföring av Functional Food 

De kanaler som Unilever använder är de sedvanliga såsom TV-reklam, tidningar och diverse 

arrangemang av butiksaktiviteter. För att nå fram med budskapet handlar det om att 

konsumenten ska förstå innebörden av produkten och här har PR en stor betydelse menar Ulf 

Tyrén. Med en kombination av produktionskapacitet och skickliga marknadsförare anser 

Unilever att man kan förse konsumenter med mat som gör hälsosamt ätande bekvämt och 

gott. Genom den fokus man har på vitalitet inom organisationen anser man att man hjälper 

människor att se bra ut och må bra då hälsa och nutrition utgör hjärtat i företaget.75 

Genom att låta andra människor tala om våra goda produkter i större sammanhang, till 

exempel inom hälsovården, skapar det god hjälp att bilda allianser med andra som jobbar med 

denna typ av hälsoproblematik som exempelvis hjärt- och lung- fonden. Med dessa har 

Unilever ett nära samarbete och de gemensamma målen att upplysa konsumenter om hjärt- 

och kärlsjukdomar. De har bland annat genomfört seminarier där de bjudit in konsumenter 

som låtits testa kolesterolnivån och detta i kombination med undervisning och försäljning av 

Becel. Ulf Tyrén påpekar dock att hjärt- och lung – fondens och Unilevers syften skiljs åt, 

genom att Hjärt- och lungfonden vill samla in pengar och man på Unilever vill sälja 

produkter.  

Unilevers konkurrent till produkten Becel är enligt Ulf Tyrèn det finska margarinet Benecol 

men detta är inget som Unilever ser som hot på marknaden. Enligt honom ligger Unilever 

stegen före i både sättet att marknadsföring och inneha marknadsandelar. Men både 

produkterna Becel och Benecol innehar samma kolestolsänkande effekter. 

Functional Foods framtid 

Ulf Tyrén ser ljust på framtiden vad det gäller hälsosamma livsmedel och utvecklingen av 

mervärdes mat rent generellt. Detta menar han beror på att konsumenten har uppmärksammat 

sambanden mellan bättre hälsa och livsmedel. Ulf Tyrén medger att nya produkter på 

Functional Food marknaden är under utveckling för Unilevers räkning men är förtegen om 

vilka speciella egenskaper dess produkter skulle inneha. Ulf Tyrén är säker på att 

hälsotrenden kommer att stanna, det är trots allt konsumenten som driver utvecklingen av 

mervärdes mat avslutar han. 

                                                
75 http://www.unilever.se/ourvalues/nutritionhygienepersonalcare/default.asp (2006-05-29) 
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5.3 Konsumentundersökning 

 

Målet med enkätundersökningen var att undersöka konsumentens intresse och vilja att 

engagera sig i proaktiva hälsoaktiviteter, det vill säga äta hälsosamt och motionera. Vi har 

influerats av Penders HPM (Health promotion model) när vi utformade frågorna eftersom 

denna modell hjälper till att lättare avgöra vilka attityder som påverkar konsumentens 

beteende. Första delen av frågorna syftar till att dela in personerna i olika demografiska 

segment så som kön, ålder etc. Andra delen syftar till att segmentera olika personers attityder 

till hälsa och träning. Tredje delen är mer begreppsorienterad där vi tar reda på kännedomen 

kring functional food och dess begrepp. Fjärde delen rör marknadsföring av livsmedel och 

människors attityder där i kring samt olika konsumtionsvanor av livsmedel.  

 

Sammanfattning av enkäterna 

 

Demografi 

 

Vi har genomfört total 100 enkätundersökningar där målet var att få en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor, vilket vi i stort lyckades med då 44 % av de undersökta var män och 

56 % var kvinnor. Majoriteten av respondenterna befann sig åldersmässig i spannet mellan 

26-35 år (45 %). Minst antal respondenter fick vi i gruppen 65+. Vi valde även att fråga vad 

respondenterna hade för sysselsättning. Där blev fördelningen 25 % studerande, 32 % 

arbetande, 4 % arbetslösa och 3 % pensionärer.  

 

För att få en tydligare bild till respondenternas hälsosamma eller icke hälsosamma vanor 

frågade vi om tobaksanvändandet hos respondenterna. Där framgick att 72 % inte nyttjade 

tobaksprodukter och att 28 % nyttjade produkterna. Andel regelbundet motionerande av de 

totalt 100 respondenterna var 72 % vilket innebär att 28 % inte motionerar regelbundet. Det 

var dock inte alla som inte motionerade regelbundet som nyttjade tobaksprodukter. 
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Attityder, påverkan och beteenden kring hälsa 

 

För att få en uppfattning om respondenternas kännedom för vad som påverkar deras hälsa 

frågade vi respondenterna om de tyckte att de kunde påverka sin hälsa genom att förändra sina 

matvanor. Hela 57 % menade på att det kunde man medans enbart 2 % inte tyckte att det var 

möjligt. När det gällde att påverka sin hälsa genom motionsvanor svarade 63 % att så var 

fallet, 23 % menade att motion kunde påverka hälsan ganska mycket medans endast 1 % inte 

tycket att man kunde påverka hälsan alls. Genom att förändra sina alkoholvanor tyckte 41 % 

av respondenterna att man kunde påverka sin hälsa, 23 % tyckte dock att påverkan bara 

skedde i viss mån. Ungefär hälften av respondenterna 52 % tyckte att de kunde påverka sin 

hälsa genom sina tobaksvanor, anmärkningsvärt är dock att hela 21 % inte tyckte att tobak 

påverkade deras hälsa alls. Något som överrensstämmer med att många som svarade på att de 

motionerade regelbundet även använde tobaksprodukter. 

 

Lika många som tyckte att alkohol påverkade deras hälsa svarade att stressförhållanden starkt 

kunde påverka hälsan (41 %). Dock svarade 27 % av respondenterna att stressförhållandena 

bara påverkar hälsan i viss mån. Arbetsförhållanden var något som hela 32 % av 

respondenterna bara tyckte påverka hälsan i viss mån. En fjärdedel av de tillfrågade menade 

på att arbetsförhållandena påverkade hälsa ganska mycket. Sammanfattningsvis kan man se 

att majoriteten av respondenterna tycker att alla fem faktorer som vi tagit upp starkt påverkar 

hälsan även om matvanor(57 %) och motionsvanor (63 %) verkar vara de starkaste faktorerna 

för att kunna påverka hälsan. 

 

På frågan om vad som hindrade respondenterna från att leva hälsosamt svarade enbart 18 % 

att detta skulle vara ett problem. Att ekonomin skulle vara ett hinder var det bara 9 % som 

ansåg medan hela 46 % inte såg detta som ett problem över huvud taget. När det gällde 

huruvida respondenternas matvanor hindrade dem från att leva hälsosamt svarade 33 % att det 

gjorde dem i viss mån. 27 % tyckte dock att matvanorna inte var något problem för att leva ett 

hälsosamt liv. 

 

Ytterligare en av frågorna var hur respondenterna definierade god hälsa. På den frågan 

svarade många att det innebar att man mår bra fysiskt, att man motionerar och rör på sig men 

även att man har möjlighet att röra på sig dvs. att man har de fysiska förutsättningarna som 

krävs vad gäller vikt, kondition, rörlighet etc. Många menar även att god hälsa är synonymt 
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med att vara lycklig och ha ett gott humör. Så att må bra psykiskt och mentalt verkar vara 

minst lika viktigt som att må bra fysiskt för att uppleva god hälsa. Att äta bra verkar även vara 

något som respondenterna starkt förknippar med god hälsa men den starkaste definitionen av 

god hälsa i vår enkät tycktes ändå vara att vara fri från sjukdom, alltså frisk. Eller som de 

flesta av respondenterna svarade - ”God hälsa för mig innebär att må bra!”. 

 
Inställningen till att betala mer för livsmedel som har hälsosam effekt var en stor majoritet 

positiva till, då endast 12 % svarade nej på den frågan. Trots denna höga majoritet som vill 

betala mer för mat med hälsosamma belägg har knappt någon av de tillfrågade en aning om av 

SNF och PFP – märkning är för något. Däremot visste 98 % av konsumenterna vad Proviva 

och Becel är för slags produkter.  

 

Vidare kan vi utläsa av enkäterna att den största majoriteten (86 %) anser sig påverkas av 

medias hälsobudskap och det är TV, tidningar och vänner som framförallt gör inverkan på 

konsumenten.  

 

 

Viktigt vid köp av livsmedel 

 

Ytterligare information som vi får ut av enkäten gällande vad som är av viktigt för 

konsumenten vid köp av livsmedel. Priset ansågs som en faktor som spelade mindre roll vid 

inköpet. När det gällde märkets inverkan på livsmedels inköpet svarade ca 60 % att detta 

påverkade dem i viss mån eller ganska mycket. Att nya produkter styrde valet av livsmedel 

var det endast 14 % som ansåg att detta stämde helt eller ganska mycket.  

När det gällde produktens låga fetthalt som en faktor för livsmedels valet svarade över hälften 

av respondenterna att detta var något som påverkade dem ganska mycket. Något som 

respondenterna var helt övertygade om (79 %) var att smaken var något som helt och hållet 

styrde deras val av livsmedel. 
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6 Analys 
 
 
I analyskapitlet drar vi slutsatser och reflekterar över den information som vi sammanställt i 
teoriavsnittet tillsammans med det insamlade empiriska underlaget. 

 
 
 

6.1 Trender 
 

Genom våra enkätundersökningar tillsammans med de intervjuer vi gjort med 

företagsrepresentanter inom livsmedelsindustrin hoppas vi kunna utröna om konsumenternas 

uppfattning och beteende kring Functional Food stämmer överens med de ledande företagens 

visioner inom Functional Food. Samhället påverkas ständigt av olika typer av trender, en del 

mer långvariga än andra. Som ett resultat av teori och empiri har vi uppmärksammat tre stora 

trender, Health, Convenience och Pleasure.  

 

Undersökningar visar på att det ökade hälsomedvetandet och en större medvetenhet när det 

gäller matens näringsinnehåll påverkar konsumentens val av livsmedel. Samtidigt så visar 

våra enkätundersökningar att det största skälet till att man inte anser sig kunna leva hälsosamt 

är matvanorna. Detta måste innebära att konsumenten är medveten om produktens negativa 

effekter på hälsan men man väljer fortfarande att konsumera dessa. Denna dubbelmoral 

stämmer även överens med att den så kallade pleasure trenden även har en stark effekt på 

konsumenten. Konsumenten vill inte äta nyttigt till varje pris utan maten skall fortfarande 

vara en upplevelse, i form av till exempel smak och utseende. Dessa motsägelsefulla trender 

menar vi skapar en konsument som ökar sin konsumtion på grund av sitt dåliga samvete vilket 

i sin tur ökar lönsamheten för företagen. 
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6.1.1 Health, Convenience and Pleasure 

 
Som teorin påpekar så är hälsa en riktigt stor trend i vårt samhälle idag något som även 

uppmärksammats av producenterna, på gott och ont för konsumenten. Å ena sidan främjas 

konsumenten av ett ökat konsumentansvar från producentens sida samtidigt som hälsotrenden 

medför en ökad försäljnings möjlighet för företagen genom produktutveckling, vilket kan 

innebära att trenden utnyttjas som ett marknadsföringsverktyg. 

 

Genom våra undersökningar har vi kommit fram till att konsumenten ser ett samband mellan 

sina matvanor och hälsa något som även stöds av de undersökningar som gjorts inom ämnet. 

För livsmedelsbranschen innebär hälsotrenden och pleasure trenden en stor möjlighet till ökad 

lönsamhet. Functional Food produkterna erbjuder ett extra mervärde för konsumenten som 

gör att det är möjligt att ta ett högre pris vilket gör att man kan stå emot den ökade 

lågprishandeln. De undersökningar som vi gjort visar att konsumenten är benägen att betala 

ett högre pris för en produkt som har en dokumenterad hälsosameffekt. Genom att lansera 

produkter med mervärde kan producenten appellera både till konsumentens hälsosamma 

tänkande och samtidigt erbjuda njutning 

 
 
Enligt de vetenskapliga undersökningar som gjorts har den så kallade convenience trenden 

stort inflytande på konsumentens beteende. Detta innebär att konsumenterna vill ha produkter 

som är lätt tillgängliga då konsumentens stressiga vardag gör att vi äter mer oregelbundet 

vilket resulterar i ett småätande av oftast mindre nyttig mat. Detta är även något som styrks i 

våra enkätundersökningar där en femtedel av respondenterna anger bristen på tid som en 

orsak till varför man inte kan leva hälsosamt. Konsumenten väljer i högre grad produkter som 

passar deras stressade livsstil vilket kan resultera i att konsumenterna efterfrågan produkter 

som är enkla att hantera, smakar gott och finns lätt tillgängliga. Produkter som uppfattas som 

omständliga och svårhanterliga väljs då automatiskt bort av de grupper som tydligast påverkas 

av trenden. Enligt vår undersökning visade det sig att frågan om butikens tillgänglighet visade 

sig vara viktigare för konsumenten än betydelsen av varumärke eller butikslojalitet. Vi kan 

tolka av detta att konsumenterna inte har tid eller lust att jaga produkterna utan föredrar att de 

ska vara relativt tillgängliga. 

 

 Att convenience trenden påverkar konsumenterna är något som livsmedelsbranschen har tagit 

fasta på. På både Unilever och Skåne Mejerier har man till exempel drycker i portions 
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förpackningar. De båda företagen understryker dock att göra produkten mer lätt tillgänglig 

inte är något som utvecklats enkom för functional food utan snarare beror på en utveckling av 

förpackningar över lag som även används på kategorin functional food. Urban Fasth på 

Skånemejerier poängterar dock att enportionsförpackningar är dyrare att tillverka vilket 

naturligtvis påverkar priset. Där måste an avvägning göras så att priset inte överstiger 

konsumentens upplevda värde av produkten. 

 

 

6.1.2 Debet och kredit konsumentbeteende 

 
De motsägelsefulla i trenderna skapar även ett motsägelsefullt konsumentbeteende. Samtidigt 

som konsumenten ständigt påminns och påverkas av den pågående hälsodebatten och 

marknadsföringen kring ämnet hälsa som pågår i samhället har vi även ett stort behov av att 

skapa njutning för oss själva inte minst genom mat. Njutning från mat upplevs ofta genom 

smak och utseende men en smakrik produkt är inte alltid den mest hälsosamma. 

Konsekvensen blir att konsumenten skapar ett debet kreditsystem kring sina matvanor där vi 

menar att det finns en risk att Functional Food produkterna blir ett sätt att dämpa det dåliga 

samvetet efter att ha avnjutigt något mindre hälsosamt. 

 
Vi menar på att detta skulle kunna skapa ett scenario där den stressade (Convenience) 

konsumenten går till Mc Donalds för att på snabbaste sätt få i sig en måltid som även kan 

tillfredställa hans smakbehov (Pleasure). Senare under dagen slås han av sitt dåliga samvete 

(Health) över den kolesterolrika måltiden och efter att snabbt bläddrat igenom 

kvällstidningens hälsobilaga springer han ner till snabbköpet på hörnet och köper sig en 

kolesterolsänkande hälsoshot.  

 
Konsumentens beteende 
 
  Debet            Kredit 

 
Pommes- Functional- 
Frittes        Food  
(Pleasure) (Health) 
(Convenience) 
 
 
Risken blir således att konsumenten istället använder Functional Food som ett komplement 

till ohälsosamma produkter snarare än ett alternativ till dessa. Ett scenario beskrivet enligt 
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ovan innebär en ökad lönsamhet för företagen då konsumenten istället för att byta ut de 

ohälsosamma produkterna ökar sin totala konsumtion genom att konsumera både de 

ohälsosamma och de hälsosamma produkterna. En ökad total konsumtion är även ett fenomen 

i samhället som många skyller på den massiva marknadsföringen som finns kring livsmedel. 

Detta debet kredit tänk kan vara en av anledningarna till att ohälsan i samhället ökar trots en 

ökad hälsomedvetenhet.  

 

 

6.2 Livsstilsmarknadsföring 
 

Poängen med livsstilsmarknadsföring är att konsumenten ska känna tillhörighet med 

produkten och dess kringdetaljer, samt att få denna samhörighet bekräftad vid inhandlandet av 

varan. Det råder knappt tvivel om att konsumenten idag är benägen att handla produkter som 

gärna också ska representera deras livsstil. Eftersom potentialen hos köparna av dessa 

produkter ligger hos personer oberoende av vilken ålder de befinner sig i utan snare i vilka 

perioden i livet de befinner sig i, så använder producenterna sig av livsstilsmarknadsföring. 

Då kan man kommunicera ut en hälsosam livsstil genom att till exempel arrangerar 

tillställningar tillsammans med organisationer vars ändamål handlar om att lära ut god hälsa 

och livsstil. Båda våra undersökta företag använder sig av diverse strategier för att linda 

konsumenten runt produkten och skapa en känsla av tillhörighet till produkten. Unilevers 

samarbete med hjärt- och lungfonden som tidigare nämnts, är exempel på att nå ut till kunden 

genom kanaler som kanske inte upplevs lika kommersiella som vanlig reklam. På så sätt 

kommunicerar Unilever ut ett hälsosamt budskap och produkten Becel Pro.activ förknippas 

med något som har positiva effekter på hälsan. Konsumenten känner sig sannolikt övertygad 

att denna produkt är som handen i handsken för dennes hälsa eller vilket fall gör gott för 

samvetet. Förtroendet för produktens effekt stärks genom att företaget samarbetar med hjärt- 

och lungfonden som har gedigna kunskaper inom området hälsa. Likaväl som 

Skånemejeriernas anordnade ”Kalvin lopp”, så likställs även de sig med en sund hälsoprofil 

och kommunicerar ut en hälsosam livsstil. 

 

Det viktigast för producenterna i nu läget är att fortsätta utbilda kunderna i ämnet hälsa annars 

finns en risk för att den hälsosamma maten inte blir till nytta för konsumenten. Genom att visa 

på de trender som finns i samhället i dag ser vi att det finns en stor potential för Functional 
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Food på den svenska marknaden. Hälsa ligger rätt i tiden och genom att använda sig av 

livsstilsmarknadsföring kommer man även ha möjlighet att fånga upp de kunder som finns 

utanför nischsegmentet. Att använda sig av livsstilsmarknadsföring och appellera till 

konsumentens emotionella behov är något som man på både Unilever och Skåne Mejerier 

tagit fasta på. Hos Skåne Mejerier gör man det dels genom den så kallade trestegsraketen där 

kunskap är ett av de tre viktiga stegen. Här använder man sig av utbildning både av kunder 

och av konsumenter något som vi tror är den viktigaste satsningen för att produkterna även 

skall gynna konsumenterna. Kan man ge konsumenten en bättre grund i ämnet hälsa så kan 

missbruket av nyttiga produkter minska. Konsumenten kommer då att förstå att man inte kan 

väga upp ett ohälsosamt matintag med nyttiga Functional Food produkter. På samma sätt som 

utbildning i ämnet kan anses vara den viktigaste biten kan det också vara den svåraste. Att 

ändra konsumenters invanda beteenden och vanor kan vara svårt men som forskningen visar76 

är marknadsföringen ett starkt medel i denna process. Fortsätter livsmedelsbranschen att ta sitt 

ansvar när det gäller utbildning kan produkterna skapa mervärde för konsumenten på det sätt 

som företagen hävdar att de gör idag. 

 

En stor del av marknadsföringen av Functional Food för Skåne Mejerier ligger i att utbilda 

människor i ämnet hälsa. Detta gäller både konsumenter och kunder och anledningen till detta 

är naturligtvis att nå en högre lönsamhet genom ökad försäljning av dessa produkter men som 

även Urban på Skåne Mejerier påpekar handlar det om att ta ett konsument ansvar. Problemet 

är dock att det kan vara svårt att förändra folks attityder när det gäller hälsa och faran är att 

med den debet kredit attityd som finns hos konsumenten idag kommer konsumtionen av både 

Functional Food och ohälsosam mat att öka. Trender visar på att konsumenter tycker sig 

förtjäna något onyttigt efter att man utfört en hälsofrämjande åtgärd så som tränat eller ätit 

något nyttigt.77 

 
Att livsstilsmarknadsföring är rätt väga att gå när det gäller att marknadsföra Functional Food 

råder det ingen tvekan om efter som det handlar om att marknadsföra en hälsosamlivsstil. 

Som vi även kommer att se nedan så måste budskapet om produkternas effekter 

kommuniceras på ett mycket trovärdigt sätt vilket ytterligare talar för att man använder sig av 

ett helhetskoncept som man gör när man använder sig av en livsstil som 

marknadsföringsverktyg. 

                                                
76 O’Shaughnessy &O’Shaughnessy (2002) 
77 Band, John., Datamonitor. 
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6.3 Segmentering 
 
I teorin tar vi upp Penders HPM modell som visar hur man segmenterar en marknad för 

hälsoprodukter baserat på konsumenters livsstilar och beteenden. Vidare skapas olika 

hälsosegment som ligger till grund för en positioneringsdiskussion. Vi har försökt att 

analysera och beskriva hur den svenska marknaden ser ut för Functional Food och 

segmenteringen av kunderna är en viktig del av processen 

 
De undersökta företagen har mer eller mindre tagit avstånd från de traditionella 

segmenteringsmodellerna och större fokus läggs istället på segmentens, eller i bästa fall 

konsumenternas, individuella behov och önskemål. En demografisk segmentering av 

marknaden efter kön, ålder, utbildning med mera eller en geografisk segmentering efter kartan 

anses vara ineffektivt enligt företagen. Istället har livsmedelsföretagen lagt större vikt vid en 

psykografisk segmenteringsstrategi som innebär att man ser till konsumenternas beteende 

avseende livsstil och köpmönster, samt en behavioristisk segmenteringsmodell som utgår från 

konsumentens individuella situation. 

 

Penders indelning av konsumenterna sker genom tre variabler där de kognitiva faktorerna 

bland annat står för hur konsumenten definierar och värdesätter hälsa. Det är även de 

kognitiva faktorerna som blivit mest intressant för våra undersökta företag eftersom det är 

folks uppfattningar och värderingar kring hälsa man hoppas kunna påverka bland annat 

genom den typ av marknadsföring där utbildning och kunskap i ämnet hälsa är centralt. På 

Skånemejerier arbetar man till exempel intensivt med kunskapsspridning genom att ta fram 

kommunikationspaket med information till butikerna som de i sin tur kan använda mot sina 

kunder för att hjälpa konsumenten att gör hälsosamma val. De personliga faktorerna i Penders 

modell blir således mindre viktiga i segmenteringsprocessen. Då inställningen till hälsa 

varierar mellan jämnåriga och det faktum att man bor i en storstad inte behöver betyda att 

man har samma inställning till hälsa som andra storstadsbor medför detta att de personliga 

faktorerna inte är lika avgörande för det hälsosamma livsmedelsinköpet. Den tredje variabeln 

som Pender segmenterar efter är vilka externa faktorer som kunden påverkas av. Detta är 

naturligtvis mycket viktigt att veta för att företagen skall kunna använda sig av rätt kanaler. 

Enligt våra enkätundersökningar så påverkas vi främst av vänner. Detta anser vi bero på att vi 

har ett större förtroende för våra vänner än för det budskap som förs fram i media. Detta 

innebär i sin tur att hälsobudskapet måste kommuniceras med stor tillit och det blir därför av 
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stor vikt att företagen även i framtiden kan bevisa livsmedlets hälsosamma effekter på 

vetenskaplig väg. Så även om de undersökta företagen inte använder sig av en specifik 

segmenteringsmodell så kan man ändå se att det är de kognitivafaktorerna som företagen ser 

mest till. 

 

Även om en tydlig segmentering inte sker menar Urban Fasth på Skåne Mejerier att den 

typiska kunden är en kvinna och detta därför att det oftast är kvinnan som står för inköpen i 

hushållet. Så förutom att det oftast är en kvinna så varierar kundernas profil på ett otal punkter 

och han menar på att Functional Food kunden inte skiljer sig från en vanlig livsmedelskund 

och att alla livsmedelskunder är potentiella kunder av Functional Food produkter. Vid 

Unilevers lansering av Becel Pro.activ segmenterades inte heller marknaden eftersom man ser 

en potential hos samtliga segment på marknaden.  

 

I Penders modell kommer man fram till två segment, ”den okloke rökare” och ”den 

ointresserade”, som man menar inte är intresserade av hälsofrämjande åtgärder. Modellen 

menar på att dessa segment kan bli en verklig utmaning att marknadsföra sig mot och att man 

kanske helst bör avstå att rikta sig till dessa segment. Enligt de intervjuer vi har haft anser vi 

dock att våra intervjupersoner ser potentialen även i dessa segment och att den form av 

livsstilsmarknadsföring man bedriver för Functional Food produkterna även appellerar på de 

som Penders modell kallar ointresserade. Eftersom både Skånemejerier och Unilever anser att 

alla kunder som köper livsmedel är potentiella Functional Food kunder förstår man att den 

tydliga segment indelningen inte används.  

 

Urban Fasth påpekar i intervjun att gamla traditionella marknadsföringsmetoder som 

direktreklam och rabattkuponger i butik inte längre fungerar för att öka 

livsmedelsförsäljningen. Vetenskapliga studier visar även på att sedvanliga 

segmenteringsmodeller inte heller fungerar på området hälsa. Detta beror på att hälsa 

definieras på många olika sätt för olika människor vilket innebär att segmenteringen snarare 

sker utefter konsumentens värderingar och inställning till hälsa istället för hennes fysiska och 

mer påtagliga beteenden. En utveckling av detta slag innebär, vilket även Skånemejeriers 

representant påpekar, att man måste hitta nya grepp inom marknadsföringen och utvecklingen 

av livsmedel om man skall använda sig av begreppet hälsa. 
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Ett sätt att nå nya kunder är genom utbildning. Både Skånemejerier och Unilever arbetar med 

att skapa kunskap kring ämnet hälsa och i Skånemejeriers tre stegs raket mot bättre lönsamhet 

finns även utbildning med. Genom att utbilda människor inom ämnet skapar man nya 

potentiella kunder. De segment som i Penders modell kallas för ointresserade kan genom 

information och kunskap kring ämnet ”klättra” i de olika segmenten vilket innebär att the 

uninterested skulle kunna bli en recently reformed och the recently reformed skulle kunna bli 

en motionär. Detta innebär i sin tur att marknaden för hälsosamma livsmedel bara växer. 

 

6.4 Innovation och produktutveckling 
 

Producenterna måste vara innovativa för att lyckas med sin differentiering av hälsosamma 

livsmedel på marknaden. Funktionell Food med sina medföljande belägg måste enligt den 

praxis som finns idag grunda sig i innovation och forskning men det är trots allt marknaden 

som uppskattar innovationen och avgör dess styrka. Däremot verkar Unilever som arbetar 

med flertal varumärken, nyttiga som onyttiga, se adderingen av Funktionell Food som vilken 

produkt som helst. Både Skåne Mejerier och Unilever understryker att det är konsumenternas 

efterfrågan av hälsosamma produkter som bidrar till utvecklingen av Funktionell Food 

produkter.  

 

Båda producenterna talar för konsumentens perioder i livet som bidrar till mer eller mindre 

behov av mervärdesmat. Givetvis råder det en megatrend för hälsoprodukter erkänner båda 

men produkterna är till för alla slags kundgrupper och inte endast en specifik. Däremot ser 

båda sannolikt att det är kvinnan i hushållet som är den största konsumenten, eftersom det 

ändå är hon som ingår i de påtagliga stadierna i livet, som t ex under graviditeten. Eftersom 

det är upp till konsumenterna att avgöra huruvida styrkan i dessa produkter håller i sig, ligger 

det i producenternas intresse att undersöka lojaliteten och drivkraften till produkter som 

Functional Food.  

 

Unilevers och Skåne Mejeriers intention är att lansera ytterligare hälsosamma produkter som 

är framtagna på vetenskaplig grundad forskning. Unilever har precis som Skåne Mejerier ett 

väl etablerat nätverk med olika forsknings och utvecklingscentra som bidrar till utvecklingen 

av nya produkter. Enligt Lagnevik är företagens nätverk av stor vikt, i och med att kunskap är 

så starkt knutet till specifika källor och partners utanför organisationen. Ny kunskap och 
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kompetens behövs när ny produktinnovation ska nå nya kundsegment eller nya marknader. 

Nätverk som skapas ökar i bredden av den marknadsinformation som företaget kan komma åt, 

genom att både bidra med relevant information från detaljister, konkurrenter, kunder och 

trender i samhället.  

 

 I teorin påpekas att företagets grundläggande strategi berörs i varje led av skapandet och 

kommersialiseringen av en innovation, och för att processen ska fungera väl bör även 

ledningens strategi stämma överens med innovationen. Genom att addera Proviva till sitt 

sortiment följer Skåne Mejerier sin hälsosamma strategi vilket innebär att utvecklingen av 

Functional Food inom mejeriet ligger helt i linje med företagets strategi. Skåne Mejerier har 

även ett starkt innovationstänkande när det gäller utveckling av nya produkter. Genom att 

företaget har som policy att inte tacka nej till nya produktidéer skapar man konkurrensfördelar 

och ligger hela tiden i framkant av den nya utvecklingen inom området. Samtidigt kan detta 

ses som en mycket tidskrävande strategi som i sin tur kan leda till att man hamnar på 

efterkälken. 

 

På Unilever tar man konsumentens hälsa på största allvar, något som även är en prioritet när 

det gäller strategierna inom företaget. Det omfattande samarbetet med exempelvis UNICEF 

och Världshälsorganisationen (WHO) visar på att man har tagit ett helhets grepp när det gäller 

att informera konsumenten om fördelarna med att ha en hälsosam livsstil. Lanseringen av 

företagets Functional Food produkt Becel Pro.activ stämmer väl överrens med det hälso- och 

nutritionstänk som anses vara hjärtat i företaget 

 

Skånemejerierna anser att dessa mervärdes produkter skall säljas med särskild omsorg. Enligt 

dem är satsningen på området hälsa kanske det viktigaste svenskhandel kan göra för att stå 

emot lågprishandeln och en fortsatt sänkt lönsamhet. Frågan är vad omsorgen egentligen står 

för och ska verka? Om innovationen och utvecklingen av Functional Food följs åt med 

utbildning inom ämnet hälsa så är detta gynnsamt för konsumenten. På så sätt kan 

konsumenten dra nytta av de fördelar som faktiskt finns med de nya Functional Food 

produkterna och förhoppningsvis kan en ökad kunskap kring produkterna förhindra en sådan 

utveckling som beskrivs ovan av den så kallade kredit debet konsumenten. För att satsningen 

skall bli lyckosam krävs en konsekvens i alla steg och detta illustreras genom Skåne Mejeriers 

trestegs raket. Raketens tre steg är Utbildning, kategoriarbete i butik och produkter. Detta 

innebär i sin tur att det behövs en intensiv och hälsoinriktad produktutveckling, ett konsekvent 
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arbete med kategorin hälsa i butiken och en kvalificerad utbildning av butikens personal och 

inte minst konsumenten. 

 

Även Unilever har genom sitt samarbete med hjärt- och lungfonden, genomfört gemensamma 

kampanjer. Genom att samarbeta med hjärt-lung- fonden skapar man dels ett förtroende för 

sina produkter men man får även möjlighet att förklara för folk att Functional Food 

produkterna faktiskt har vetenskaplig bevisad effekt och kan hjälpa till att bota ohälsa. 

Unilever har dock inga andra samarbeten med andra företag inom livsmedelsbranschen, 

tillskillnad från Skåne Mejerier som vid olika tillfällen samarbetat med Axa i gemensamma 

kampanjer för att öka kunskapen kring hälsa.  

 

Functional Food är således en produkt som tillkommit för att skapa ett större mervärde för 

kunden. Att addera Functional Food till sortimentet har varit en integrerad del av företagens 

strategier för att nå marknader utanför det traditionella eller egentliga distributionsområdena. 
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7 Slutsatser och resultat 
 
Inledningsvis diskuterar vi den ökande fetman och ohälsan i samhället. Detta är ett stort 

problem inte bara i Sverige och kostar samhället många miljarder varje år i form av direkta 

sjukvårdskostnader men även indirekt på grund av sjukfrånvaro och förtidspensioner. 

Samtidigt utvecklas marknaden för hälsosamma produkter starkt och begreppet hälsa är en 

mega trend som flitigt används av livsmedelsindustrin. Satsningen som handel gör på området 

hälsa är i första hand för att öka lönsamheten och i andra hand för att ta ett konsumentansvar 

vilket gör att begreppet hälsa blir ett i raden marknadsföringsverktyg. Det ökade 

konsumentansvaret som producenterna tar är dock fördelaktigt för konsumenterna liksom den 

produktutveckling som sker inom området Functional Food. Vi ser dock en fara i hur 

konsumenten kan komma att konsumera dessa produkter. Vi har uppmärksammat tre tydliga 

trender som påverkar den enskilde individen och således även dess köpbeslut. De tre 

trenderna, Health, Convenience och Pleasure skapar ett motsägelsefullt konsumentbeteende. 

Kunden vill ha en optimal produkt som kan uppfylla smakbehovet samtidigt som den är 

näringsrik, fet men ej viktökande, färsk men lättillgänglig. Konsekvensen blir att 

konsumenten skapar ett debet och kredit beteende kring sina matvanor för att både uppfylla 

det njutningsfulla och det hälsosamma. Risken finns att konsumenten använder Functional 

Food produkterna för att dämpa sitt dåliga samvete efter en onyttig måltid och använder 

produkterna som ett komplement istället för ett hälsosamt alternativt. Detta bidrar till en ökad 

total konsumtion av livsmedel och ökar således lönsamheten för producenterna, inte minst för 

ett varumärkeshus som Unilever som innehar både nyttiga och onyttiga produkter. Vi anser att 

så länge konsumenten använder sig av ett debet och kredit beteende spelar vi ett ”noll 

summespel” där konsumentens hälsa varken kommer förbättras eller försämras. Därför menar 

vi att den nya produktutvecklingen av hälsosamma produkter tillsammans med de rådande 

trenderna av lättillgänglighet och njutning kan vara en bidragande orsak till att den ökade 

ohälsan inte avtar.  
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Bilaga 1 
Enkätundersökning för magisteruppsats vid Stockholms Universitet VT-2006 
 
1.___Man  ___Kvinna 
 
2.___Singel  ___gift eller sambo 
 
 
3. Ålder (Sätt kryss) 
____18-25 
____26-35 
____36-50 
____51-65 
____65> 
 
 
4. Användare av tobak? (Ringa in) 
JA  NEJ 
 
5. Motionerar du regelbundet idag? (Ringa in) 
JA  NEJ 
 
6. Vad innebär god hälsa för dig? 
 
 
 
7. Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? (Ringa in det påstående som 
stämmer med din uppfattning) 
 
Jag kan påverka min hälsa genom att ändra mina… 
             Stämmer inte alls   I viss mån     Ganska mycket     Stämmer helt     Vet ej/Ingen åsikt 
Matvanor   1 2 3 4 0 
Motionsvanor 1 2 3 4 0 
Alkoholvanor  1 2 3 4 0 
Tobaksvanor  1 2 3 4 0 
Stressförhållanden 1 2 3 4 0 
Arbetsförhållanden 1 2 3 4 0 
 
 
8. Vad tycker du hindrar dig från att leva hälsosamt? (Ringa in det påstående som stämmer med 
din uppfattning) 
        Stämmer inte alls   I viss mån     Ganska mycket     Stämmer helt     Vet ej/Ingen åsikt 
Tid   1 2 3 4 0 
Ekonomi  1 2 3 4 0 
Matvanor   1 2 3 4 0 
9. Vad är Functional Food för dig? (Skriv vad du tror om du inte vet) 
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10. Känner du till begreppet Functional Food och vad det står för? 
 
JA  NEJ 
 
Om JA 
11. Har du hört talas om SNF? PFP-märkning av funktionell food? 
JA  NEJ 
 
12. Känner du till någon av följande produkter?(Ringa in de produkter du känner till) 
 
Proviva 
Magiform 
Becel 
 
13. Vad är viktigt för dig vid köp av livsmedel? (Ringa in det påstående som stämmer med din 
uppfattning) 
        Stämmer inte alls   I viss mån     Ganska mycket     Stämmer helt     Vet ej/Ingen åsikt 
pris   1 2 3 4 0 
märket   1 2 3 4 0 
låg fetthalt  1 2 3 4 0 
marknadsföring av produkten  2 3 4 0 
specifika egenskaper 1 2 3 4 0 
smak  1 2 3 4 0 
 
14. Kan du tänka dig att betala mer för ett livsmedel som har dokumenterad hälsosam 
effekt? 
JA  NEJ 
 
15. Vilka medier/kanaler påverkar dig? (Ringa in det påstående som stämmer med din uppfattning) 
 
                Inte alls          I viss mån     Ganska mycket     Stämmer helt     Vet ej/Ingen åsikt 
Radio   1 2 3 4 0 
TV  1 2 3 4 0 
Internet  1 2 3 4 0 
Tidningar  1 2 3 4 0 
Vänner  1 2 3 4 0 
Reklam på stan 1 2 3 4 0 
 
16. Jag påverkas av medias hälsobudskap (Ringa in det påstående som stämmer med din 
uppfattning) 
  
JA  NEJ 
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Bilaga 2 
 

1. Av vilka/vilket skäl har ni Functional foods i ert sortiment? 
 

2. Enligt vår enkätundersökning är begreppet functional food ej allmänt känt. Ser ni detta 
som ett problem? 

 
3. Ser ni den tidskrävande processen, som godkända functional food livsmedel måste gå 

igenom, som ett hinder för utveckling av dessa produkter? 
 

4. Vilka är de typiska Functional Food kunderna, dvs. vilket/vilka segment riktar sig 
produkterna till? 

 
5. Vad baserar sig dessa segments konsumtionsval på? Anpassar ni era produkter efter 

konsumentens beteende och i så fall hur?  
 

6. Hur har ni gått till väga för att identifiera dessa segment? 
 

7. Hur riktas marknadsföringen till dessa? Vilka kanaler använder man sig av? 
 

8. Det finns ofta en viss skepsis hos konsumenter till påståenden som mindre fett och 
mer fibrer. Vad kan ni göra för att stärka konsumentens förtroende för produkter med 
hälsobudskap? 

 
9. Finns det ytterligare segment på marknaden som skulle vara aktuella i framtiden? 

 
10. På vilket sätt och hur ofta följer ni upp och utvärderar era marknadsföringsinsatser? 

 
11. Hur positionerar ni er gentemot era konsumenter när det gäller hälsa och 

näringsinnehåll? 
 

12. Planerar ni att utvidga er Functional Food sortiment? 
 

13. Hur ser ni på utvecklingen av Functional Food i framtiden? 


