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Om SodaStream: 
SodaStream®, verdens ledende produsent og distributør av kullsyremaskiner, er virksom i 46 land og tilgjengelig i mer enn 80 000 
butikker på fem kontinenter. SodaStream gjør det mulig for forbrukere å gjøre vanlig vann fra springen til kullsyreholdig og smaksatt 
vann enkelt i løpet av sekunder. Ved å gjøre vanlig vann fra springen morsommere og mer spennende hjelper SodaStream 
forbrukerne å drikke mer vann. SodaStreams kullsyremaskiner byr på et innovativt alternativ til forbrukere som ønsker å slutte å 
kjøpe brus eller kullsyreholdig vann på flaske.  SodaStream fremmer menneskers helse og velvære, beskytter miljøet, er 
kostnadseffektiv, tilpasningsdyktig og morsom å bruke. For å lese mer om hvordan SodaStream gjør vann mer spennende, følg 
SodaStream på Facebook, Instagram og YouTube. Besøk gjerne: www.sodastream.no 
 
 
 

 

Smak, pris og avkjølt: 

Slik vil nordmenn drikke boblevannet sitt  
 
Det at nordmenn liker smaksatt boblevann, er ikke en overdrivelse. En ny undersøkelse 
fra SodaStream viser at hver femte nordmann drikker smaksatt boblevann så ofte som 
hver uke. Når det gjelder spørsmålet om hva som er viktigst når det kommer til smaksatt 
vann, er nordmenn veldig enige. Smak, pris og god avkjøling er det som avgjør kjøpet i 
butikken.   
 
SodaStream, som har vært eid av PepsiCo siden 2019, har sammen med det amerikanske 
drikkevaremerket bubly™ nylig lansert bubly drops™, som gjør det mulig å lage smaksatt 
boblevann hjemme. I forbindelse med lanseringen tok produsenten av kullsyremaskinen pulsen 
på nordmenn når det gjaldt vanene deres rundt smaksatt vann. Undersøkelsen viser at 23 
prosent drikker smaksatt boblevann hver uke. De vanligste årsakene til å drikke smaksatt 
boblevann er at det smaker bedre enn vanlig vann, lettere å variere og sunnere enn brus. På 
spørsmål om hva som er viktigst ved kjøpet, svarer nordmennene smak etterfulgt av pris og god 
avkjøling.  
 
– Vi vet allerede at nordmenn er gale etter smaksatt boblevann, og med lanseringen av bubly 
drops™ gir vi alle muligheten til å benytte seg av vannet direkte fra springen. Smakene fra bubly 
drops™ i kombinasjon med verdens beste springvann vil score høyt på alle parameterne som 
nordmenn verdsetter. Smak og pris.  Vi tror også at produktet vil komme godt med da mange har 
uttalt at de rett og slett mangler et alternativ – som vi nå kan tilby, sier Mats Ajpe, Marketing 
Director i SodaStream Nordics.  
 
Undersøkelsen viser også at det finnes en viss misnøye blant nordmenn når det kommer til 
tilbudet av smaksatt boblevann på markedet. Hele fire av ti svarer at de ikke er fornøyd med 
tilbudet. Den vanligste årsaken til dette er at det er for dyrt, etterfulgt av mangel på gode 
alternativer i dagligvarebutikkene. 
 
Sitron på topp 
Hvilket smaksatt boblevann foretrekker nordmennene aller helst? Da SodaStream stilte 
spørsmålet i undersøkelsen, havnet sitron, lime og fersken på topp, tett etterfulgt av klassikere 
som bringebær, granateple og pære.  
 
Her er smakene nordmenn foretrekker i sitt smaksatte boblevann:  

1. Sitron  32 % 
2. Lime  26 % 
3. Fersken  16 % 
4. Bringebær 16 % 
5. Granateple 12 % 
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Om undersøkelsen 
Undersøkelsen ble gjennomført av undersøkelsesfirmaet YouGov, og har et nasjonalt representativt utvalg 
på 1000 respondenter.  
 
Om bubly 
bubly frisker opp boblevann-kategorien med forfriskende og deilige smaker, en positiv og leken sans for 
humor samtidig som den holdes ekte uten kunstige smaker, ingen søtningsmidler og ingen kalorier. Hver 
smak av bubly boblevann har lyse, spennende emballasjer, unike smil for enhver smak, og kommer med 
sine egne morsomme hilsener på etikettene samt personlige meldinger på boksen for maksimal nytelse og 
smil.  bubly boblevann er tilgjengelig i fjorten lyse smaker: 
 
kiresbærbubly, appelsinbubly, mangobubly, ananasbubly, limebubly, eplebubly, vannmelonbubly, 
bjørnebærbubly, grapefruktbubly, jordbærbubly, bringebærbubly, ferskenbubly, tranebærbubly, 
sitronbubly. ingen kalorier. ingen søtningsmidler. bare smil. For mer informasjon, sjekk bubly på 
Instagram,FacebookogTwitter, samtwww.bubly.com. 
 
Om PepsiCo 
Forbrukerne nyter PepsiCo-produkter mer enn en milliard ganger om dagen i mer enn 200 land og 
områder rundt om i verden. PepsiCo genererte mer enn 67 milliarder dollar i nettoinntekt i 2019, drevet 
av en komplementær mat- og drikkeportefølje som inkluderer Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker og 
Tropicana. PepsiCos produktportefølje inkluderer et bredt spekter av deilige mat- og drikkevarer, 
inkludert 23 merker som genererer mer enn 1 milliard dollar hver i estimert årlig detaljhandel. Det som 
styrer PepsiCo er visjonen om å være verdensledende innen praktisk mat og drikke ved å vinne med 
hensikt. «Vinne med hensikt» gjenspeiler vår ambisjon om å vinne bærekraftig på markedet og integrere 
formål i alle aspekter av virksomheten. For mer informasjon, besøkwww.pepsico.com. 
 
PepsiCo advarsel 
Uttalelser i denne utgivelsen angående PepsiCo som er «fremtidsrettede uttalelser» er basert på 
tilgjengelig informasjon, driftsplaner og anslag om fremtidige hendelser og trender. Fremtidsrettede 
utsagn innebærer iboende risiko og usikkerhet. For informasjon om visse faktorer som kan føre til at 
faktiske hendelser eller resultater avviker vesentlig fra forventningene, se PepsiCos søknader til Securities 
and Exchange Commission, inkludert den siste årsrapporten om skjema 10-K og påfølgende rapporter om 
skjemaer 10-Q og 8 -K. Investorer advares mot å stole unødig på slike fremtidsrettede uttalelser som bare 
taler fra datoen de ble fremsatt. PepsiCo forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede 
uttalelser, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller noe lignende. 
 
 
For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Peter Larsson, pressekontakt 
Tel: +46 (0)736 64 04 48 
E-post: peter@agency.se  
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Vedlegg  

 
Hvor ofte drikker du smaksatt boblevann? 

 Totalt 
Aldri 27 % 
Sjeldnere enn en gang i måneden 26 % 
Hver uke 15 % 
Et par ganger i måneden 13 % 
Hver dag 8 % 
En gang i måneden 6 % 
Vet ikke  3 % 

 
Hvorfor drikker du smaksatt boblevann? Flersvarsalternativ 

 Totalt 
Fordi det er bedre enn boblevann uten smak 42 % 
Fordi det er sunnere enn brus 32 % 
Fordi det er lettere å variere sammenlignet med boblevann uten smak 18 % 
Fordi det føles/er sunt 14 % 
Fordi det er billig 10 % 
Annet, nærmere bestemt 10 % 
Vet ikke  14 % 

 
Hvilken/hvilke av de følgende smakene foretrekker du på smaksatt boblevann? 

 Totalt 
Sitron 32 % 
Lime 26 % 
Jeg liker ikke smaksatt vann 23 % 
Fersken 16 % 
Bringebær 16 % 
Granateple  12 % 
Pære 10 % 
Jordbær 10 % 
Appelsin 9 % 
Pasjonsfrukt 9 % 
Grapefrukt 6 % 
Melon 5 % 
Agurk 2 % 
Annen smak, nærmere bestemt  2 % 
Vet ikke  8 % 

 
Hva er viktigst for deg når du kjøper smaksatt boblevann? 

 Totalt 
Smaken 31 % 
Prisen 19 % 
Ingen av de ovennevnte  19 % 
At den er avkjølt 9 % 
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Boblene/mengden av kullsyre 6 % 
Merket 3 % 
Annet, nærmere bestemt: 3 % 
Opprinnelsesland 2 % 
Vet ikke  9 % 

 
 
Hvilket av de følgende utsagnene beskriver best hvordan du mener tilbudet av smaksatt 
boblevann er i dagligvarebutikkene?  
 

 Totalt 
Det finnes mange bra alternativer å velge mellom 27 % 
Det er altfor dyrt 16 % 
Det finnes mange bra alternativer, men det kan bli bedre 11 % 
Jeg savner alternativer som gjør det mulig å smaksette vann fra springen selv 4 % 
Det er altfor få smaker 3 % 
Jeg savner alternativer som ikke selges på plastflasker 3 % 
Det er altfor få merker å velge mellom 3 % 
Vet ikke  33 % 
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