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Sammanfattning 

 
Hälsa är idag ett hett samtalsämne. Intresset syns inte bara i olika sociala medier utan 

numera även tydligt i dagligvaruhandelns hyllor bland all vanlig mat. Vad vi handlar, lagar 

och äter har blivit allt tydligare markörer för vilka vi är och vi vill vara. Att äta hälsosamt 

idag är därför inte bara förknippat med fräscha sallader utan kan också innebära att man 

äter ekologiskt, vegetarisk eller livsmedel tillsatta med extra protein. I samband med att 

intresset för hälsa ökar skapas trender förknippade med livsmedel och olika kosthållningar. 

Trots att begreppet hälsa inte anses vara en trend kan det ses som ett paraplybegrepp för 

olika trender inom hälsa. Det kan således tänkas vara utmanande för livsmedelsaktörer att 

skapa ett utbud som ska besvara konsumenternas fragmenterade efterfrågan när synen på 

vad hälsa är så pass individuell. Syftet med studien är därför att skapa förståelse för vilka 

faktorer som bidrar till att utbudet av livsmedel ser ut som det gör och hur det bidrar till 

förändrade konsumtionsbeteenden. De frågeställningar arbetet baseras på är: 1. Hur har en 

ökad medvetenhet om hälsa påverkat dagens livsmedelskonsumtion? och 2. Hur upplever 

aktörer inom livsmedelsbranschen ett ökat fokus på hälsa? Baserat studiens syfte och 

frågeställningar genomfördes djupintervjuer med personer som arbetar inom olika 

livsmedelsföretag. Utöver en utgångspunkt i teoretiska resonemang kring hälsa, 

konsumtion, trender och marknadsföring samt kunskap från intervjurespondenterna 

användes utredningar och rapporter kring livsmedel, kost och hälsa som kompletterande 

empiriskt material. Utifrån analysen har vi således kunnat konstatera att olika synsätt om 

vad som är hälsa har bidragit till flera olika kostpreferenser, något som livsmedelsaktörer 

upplever som både utmanande och möjliggörande. På så sätt har inte bara slutsatser kring 

studiens frågeställningar kunnat dras utan även genererat ett vetenskapligt bidrag till 

forskningsområdet för konsumtion kopplat livsmedel utifrån ett hälsoperspektiv. Slutligen 

har analysen bidragit till intresseväckande insikter om bland annat kunskap och utbildning 

som tas upp i uppsatsens avsnitt om diskussion. 

 

Nyckelord 
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Förord 
 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra intervjurespondenter som tagit sig tid att 

medverka i våra intervjuer. Ni har inte bara bidragit till ett intressant empiriskt material 

och värdefulla insikter om livsmedelsbranschen utan även visat engagemang och välvilja 

att dela ert relevanta material. Vi vill också tacka Elisabeth Rytter på Livsmedelsföretagen 

som gav oss tips på sekundärt empiriskt material som vi har haft stor användning för. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Henrik Loodin som med positiv anda har motiverat 

oss att utveckla arbetet.  

 

Tack! 

Elisabeth Holmström & Julia Stövander 
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1.	  Inledning	  

För att skapa en förståelse för intresset till ämnet kommer först bakgrunden till det som 

kan anses vara ett problem beskrivas. Därefter diskuteras problemet följt av syftet med 

studien och de frågeställningar som behandlas i kapitel 5. Inledningen avslutas med att 

beskriva de avgränsningar studien utgår från samt en disposition för att göra arbetet mer 

lättöverskådligt för läsaren.    

1.1	  Problembakgrund	  	  

Dags för mellanmål! Titta vad vi har dukat fram: en pinfärsk källarfranska med smör och 

salami, ett glas iskall mjölk och ett skinande grönt äpple. En riktigt trevlig liten måltid - för 

dig som inte känner tvekan eller motvilja vid tanken på att äta animaliska födoämnen, 

kolhydrater, gluten, mättade fettsyror, konserveringsmedel, charkuterier, griskött, tillsatser, 

hästkött eller laktos. Och om du inte har problem med frukt som är söt, kan vara besprutad 

eller har fraktats hit från andra sidan jordklotet. Hur många blir kvar som äter allt? Troligen 

färre än någonsin (Rydén 2017: 5).  
 

Som det inledande citatet beskriver är människor idag väldigt medvetna om vad de stoppar 

i sig, grundat i att de tror att de gör kroppen, eller - hälsan gott. Med rubriker som Nyttigt 

och gott är årets mattrender och Så bränner du fett snabbt i dagens nyhetstidningar är det 

svårt att undvika budskapen om hälsans betydelse. I dagens medier synliggörs hälsa ofta 

relaterat till olika dieter och nya träningsformer och kan därför förknippas med 

uppfattningen om att hälsa är en trend. Samtidigt är tanken på vad man äter egentligen inte 

något nytt (Rydén 2017: 5). Bantning och kroppsideal har funnits sedan långt tillbaka där 

olika trender och flugor har kopplats till livsmedel, som exempelvis att det ska vara 

sockerfritt, låg fetthalt, mycket protein och lågt GI-värde (ibid.). Ridderheimsrapporten 

(2015: 11, 15f) beskriver samtidigt att det har skett en förflyttning i matkulturen, ett 

paradigmskifte, där fokus har gått från att maten ska smaka gott till att göra gott.  

 

Idag finns en medvetenhet kring konsumtion av mat och dess påverkan på både omgivning 

och individen. Svensson och Hallberg (2011: 4) belyser att värderingarna kring människors 

välbefinnande, hälsa och livsstil har förändrats i samhället. Människor tar ansvar för sin 

egen hälsa och välmående, samt är aktivt sökande efter information om hur den kan 

förbättras. Samtidigt menar Cederström och Spicer (2015: 12f) att ansvar och kunskap över 
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sin egen hälsa idag har lett till att välmående är något ofrånkomligt. Ellegård et al. (2003: 

216ff) menar att konsumtion av livsmedel sedan länge haft en betydande roll för hälsa och 

välmående, men att medvetenheten hos dagens konsumenter har skapat nya och förändrade 

begär som livsmedelsföretagen måste anpassa sig till (ibid.). Ett ökat fokus på hälsa syns 

tydligt i ett bredare utbud av hälsorelaterade böcker och tidningar, i sociala medier, 

mängden kosthållningar samt i statistik för livsmedelsförsäljning. Hälsorelaterade 

livsmedelsprodukter är dessutom idag så pass vanligt förekommande att 

livsmedelsbutikerna inte längre har en separat hylla för dem. Ett hälsosamt val finns alltid 

tillgängligt vid de “vanliga” produkterna.  

 

I en värld där människor präglas av diverse teknologier och informationsflöden ges 

individer möjlighet att själva finna information, vilket har skapat förutsättningar för en 

snabbrörlig och flexibel omvärld med i många fall väl informerade konsumenter. Vidare 

beskriver Ridderheimsrapporten (2015: 18) att dagens konsument inte längre litar på 

tidigare auktoriteter utan går sin egen väg, vilket skapar en utmaning för dem som har 

intresse att förstå konsumenter. Bilden av framtidens konsumenter är därmed fragmenterad 

(ibid.). Tidigare har konsumenter setts som passiva mottagare av marknadsföringsbudskap 

och erbjudanden. På senare år har den synen förändrats och konsumenter kan idag snarare 

ses som medskapare av värdet på produkter och tjänster (Prahalad & Ramaswamy 2004: 

6). Med möjligheterna till lättillgänglig information som internet och sociala medier bidrar 

till, blir det dessutom lättare för konsumenter att ställa krav på organisationer. 

Konsumenter är idag enligt Prahalad och Ramaswamy (ibid.) därför inte längre beroende 

av företagen för att få information.  

 

Trots att hälsa varit något som mer eller mindre alltid setts som viktigt, har ämnet fått ett 

uppsving de senaste åren och således fått en ny betydelse i människors liv. Även om hälsa 

kan anses vara ett diffust begrepp som innefattar olika synsätt, har det bland annat bidragit 

till en marknad av hälsofrämjande produkter. Utbudet av livsmedel idag kompletteras 

ständigt med nya hälsofrämjande livsmedel vilket i sin tur kan tänkas generera nya 

konsumtionsmönster. Det skapas således utrymme för en diskussion om konsumtion i 

förhållande till hälsa och olika trender inom området. 
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1.2	  Problemdiskussion	  	  

Att ha förståelse för att konsumenter har differentierade behov och olika ändamål med sin 

konsumtion, öppnar upp till nya diskussioner kring hur samhällsförändringar påverkar 

människors förhållningssätt och syn på livsmedel. Det gör att ämnet konsumtion blir 

fortsatt intressant att studera och skapa förståelse för, men med utgångspunkt i företagens 

synvinkel. Utöver det som formulerats i problembakgrunden finns det fler faktorer som 

bidrar till intresse att studera konsumtion kopplat till hälsa och livsmedel. Helsingborgs 

Dagblad redogör exempelvis i en artikel (hd.se) om problematiken med att var femte 

skolbarn idag äter specialkost trots att de inte behöver det och att allt fler föräldrar kräver 

särskilda kostpreferenser till sina barn.  

 
Trots att läkare och andra kostexperter varnar oss för att utesluta födoämnen utan 

en medicinsk undersökning, är det många som ändrar sin egen eller sina barns 

diet utan att rådfråga någon sakkunnig. (hd.se) 

 

Artikeln tyder på att förhållningssättet till konsumtionen av livsmedel har förändrats, något 

som påverkar konsumenters efterfrågan. Genom att konsumenter är olika individer med 

olika preferenser, skapas nya önskemål och begär om produkter som ska tillfredsställa 

behoven. Utöver konsumenters individuella preferenser kan trender och det som 

kommuniceras i media också tänkas påverka livsmedelsföretag. Loodin och Nordgren 

(2014: 14) beskriver att det länge har pågått en diskussion om vad hälsa är och hur den ska 

definieras. Det kan således bli problematiskt för livsmedelsaktörer att skapa ett utbud som 

ska besvara konsumenternas fragmenterade efterfrågan när synen på vad hälsa är så pass 

individuell. 

1.3	  Syftesformulering	  

Med utgångspunkt i hur livsmedelsföretag upplever att dagens samhälle speglar ett ökat 

intresse för hälsa, är syftet med denna uppsats att skapa förståelse för vilka faktorer som 

bidrar till att utbudet av livsmedel ser ut som det gör och hur det bidrar till förändrade 

konsumtionsbeteenden.  
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1.4	  Frågeställning	  	  

För att skapa en djupare förståelse för vad en ökad medvetenhet kring hälsa har bidragit till 

inom livsmedelsbranschen, har vi valt att utgå från följande frågeställningar: 

 

1.   Hur har en ökad medvetenhet om hälsa påverkat dagens livsmedelskonsumtion?  

2.   Hur upplever aktörer inom livsmedelsbranschen ett ökat fokus på hälsa? 

1.5	  Avgränsningar	  

Konsumtion är ett komplext och brett ämne vilket skapar en svårighet i att beakta samtliga 

dimensioner och synsätt. För att begränsa arbetet har vi valt att utgå från hur aktörer inom 

livsmedelsbranschen upplever och förhåller sig till en mer medveten syn på hälsa. Vi 

kommer därför att bortse från konsumentens perspektiv vilket det annars finns mycket 

tidigare forskning om. Det finns dock relevanta områden inom konsumtionsforskning som 

beaktas för att inte undgå grundläggande teoretiska resonemang. Beskrivningar om 

konsumenter kommer därför att baseras på tidigare forskning och de medverkande 

aktörernas kunskap. Vidare kommer livsmedelsaktörernas slutkonsument benämnas som 

konsument medan begreppet kund främst kommer syfta på företagens kunder såsom 

livsmedelsbutiker och distributörer. Aktörer inom livsmedelsbranschen kommer benämnas 

synonymt som aktör och företag. Slutligen vidtar studien ett västerländskt perspektiv med 

inriktning på den svenska marknaden och verksamma aktörer i Sverige. 

1.6	  Disposition	  

Uppsatsens inledande del beskriver problematiken för företagen att skapa ett utbud baserat 

på människors individuella preferenser gällande livsmedel. Därefter följer ett metodavsnitt 

där studiens ansats beskrivs, val av studieobjekt samt tillvägagångssätt. Slutligen beskrivs 

etiska hänsynstaganden. Vidare presenteras ett teoriavsnitt med relevanta teoretiska 

resonemang för att studera området. Fortsättningsvis avhandlas uppsatsens största del, 

analysen, där det empiriska materialet analyseras med hjälp av teori för att skapa djupare 

förståelse för ämnet. I uppsatsens avslutande del besvaras frågeställningarna i slutsatsen, 

följt av en diskussion kring intressanta och anmärkningsvärda insikter. Slutligen 

presenteras vidare forskning för ämnet. 
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2.	  Metod	  

I följande del beskrivs vårt metodologiska tillvägagångssätt och vilken teoretisk ansats 

arbetet utgår från. Därefter presenteras insamling av empiri, teori och urval av 

intervjurespondenter samt sekundära källor. Slutligen beskrivs vårt förhållningssätt till 

kritik för ett kvalitativt tillvägagångssätt samt etiska och moraliska aspekter. 

2.1	  Vetenskapligt	  förhållningssätt	   

Det finns olika metoder och kunskapssyner att använda sig inom samhällsvetenskaplig 

forskning. I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för 

att skapa förståelse för hur ökad medvetenhet för hälsa påverkar utbudet i 

livsmedelsbranschen. Utifrån intresset att skapa en djupare mening snarare än verifierbara 

samband, något som förknippas med kvalitativ forskning, (Alvehus 2013: 20), blev valet 

av en kvalitativ metod naturligt för studien. Vidare används ett induktivt förhållningssätt 

mellan teori och empiri som baseras på att studien utgår från empiriskt material med syfte 

att kunna dra rimliga slutsatser. Bryman (2014: 42) beskriver att den induktiva inriktningen 

innebär generering och utveckling av idéer av teorier.  

 

Det finns olika synsätt på kunskap och hur verkligheten är konstruerad inom 

samhällsvetenskaplig forskning (Alvehus 2013: 121). I studien utgår vi från en 

interpretativistisk syn på kunskap vilket Bryman (2014: 32ff) beskriver som tolkning och 

förståelse snarare än förklaring. Vidare utgår vi från att verkligheten är socialt konstruerad, 

en ontologisk ståndpunkt som Bryman (2014: 32ff) beskriver som konstruktionistisk. Då 

intresset har varit att utgå från intervjupersonernas insikter har de valda synsätten på 

kunskap och verklighet varit väsentliga för studiens tillvägagångssätt. Avslutningsvis 

ansåg vi det viktigt att utgå från respondenternas synvinklar vid tolkning och analys av 

deras svar. Något som Alvehus (2013: 1ff) beskriver som centralt inom kvalitativ 

forskning och därmed bidrar till en nyanserad förståelse av sammanhanget.  

2.2	  Insamling	  och	  urval	  

För att skapa förståelse för hur en ökad medvetenhet har påverkat livsmedelsbranschen 

ansåg vi det relevant att utgå från företagens perspektiv. Vi tog därför kontakt med aktörer 

inom livsmedelsbranschen som verkar på den svenska marknaden baserat på tillgänglighet. 
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Urvalet av intervjurespondenter är därför ett målinriktat urval av strategiskt slag, vilket 

Bryman (2014: 434) beskriver är för att skapa överensstämmelse med forskningsfrågor och 

urval. Utifrån studiens syfte genomfördes semistrukturerade djupintervjuer med 

nyckelpersoner inom området för produktutveckling och marknadskunskap. Med en lägre 

grad av strukturering menar Ryen (2011: 44f) att det motverkar subjektivitet i forskarens 

förhållningssätt till området. Intervjuerna kunde på så sätt bidra till ett utökat djup i studien 

trots ett strategiskt urval. Urvalet av aktörer baserades på strävan om att skapa en bred 

förståelse för hur olika typer av företag upplever det valda forskningsområdet. 

 

Utöver empiriskt material i form av intervjuer gjordes en kvalitativ innehållsanalys av en 

tongivande mattidning. Analysen bestod av en dokumentanalys på utgåvor av tidningar 

från olika årtal i syfte att komplettera studien genom att skildra förändringar i samhället. 

Bryman (2014: 300f) beskriver att utöver en primär datainsamling kan sekundära data 

användas för att skapa en bredare tolkning och utökad förståelse för ett forskningsområde. 

Under analysprocessen upplevde vi dock att det befintliga empiriska materialet, skapade en 

mättnadskänsla vilket medförde att dokumentanalysen inte tillförde något som inte redan 

tydliggjorts i intervjuerna. Dokumentanalysen förkastades därför. Vi kom dock över annat 

material som använts som sekundär data. Materialet utgjordes av Ridderheims 

trendspaningsrapporter, Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten samt Fazers 

Lunchrapport, vilka samtliga kan anses ha stor insikt i dagens utbud, trender och 

konsumtion av livsmedel. Materialet har således berikat studien genom att ge oss 

möjligheten att illustrera respondenternas upplevelser. En analys av sekundärdata innebär 

att man använder sig av data genererat av andra forskare (Bryman 2014: 300f). Den 

sekundära datan utgörs vanligtvis av omfattande urval vilket gör det representativt och 

bidrar därmed till ett tillförlitligt material (ibid.). Användning av sekundärdata har därmed 

givit oss möjlighet till ökat fokus på det egna insamlade empiriska materialet samtidigt 

som det givit oss nya tolkningar grundat i data av god kvalitet.  

2.2.1	  Djupintervjuer	  	  

Med intresse för att förstå hur livsmedelsföretag upplever en ökad medvetenhet i samhället 

var det viktigt att intervjuerna skulle skapa en nyanserad bild av livsmedelsbranschen. 

Därav valde vi att ta kontakt med företag som täcker hela svenska marknaden för 

livsmedel, inte enbart de med produkter associerade till hälsa. Respondenterna utgjordes av 
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personer på olika livsmedelsföretag med olika roller vilket medförde att vi vid ett fåtal 

intervjuer justerade eller tog bort vissa frågor för att matcha respondenternas 

kunskapsområde. Samtliga intervjurespondenter gav sitt godkännande att använda deras 

riktiga namn i arbetet, men för att värna om deras integritet har vi ändå valt att enbart 

benämna dem via deras titlar. När möjlighet fanns besökte vi respondenterna på deras 

kontor men då några av företagen var lokaliserade på annan ort genomfördes en del av 

intervjuer via telefon, Skype och tele precense. Längden på intervjuerna varade mellan 1–

1,5 timme som spelades in för att därefter transkriberas och kodas. 

 

Respondenternas företag samt titlar:  

 

Axfood    Assortment Manager   

Axfood   Marknad- och kommunikation  

Everfresh   Livsmedelstekniker  

Foodmark   Senior brand manager    

ICA   Dietist och brand manager   

Lindahls (Skånemejerier)   Marketing manager   

Lindahls (Skånemejerier)   Head of label    

Midsona   Business team manager, Health  

Nestlé Health and Science  Nutritionist     

Nestlé   Category manager     

Pågen   Innovationschef    

2.2.2	  Sekundära	  källor	  

Som komplement till intervjuerna användes Ridderheimsrapporten skapad av 

livsmedelsföretaget Ridderheim och konsult- och analysföretaget Kairos future. 

Ridderheimsrapporterna är trendrapporter som bygger på omvärldsanalys och kunskap 

med syfte att bidra till både kunskap och information om samtid och framtid inom mat och 

livsmedel (Ridderheimsrapporten 2012, 2015). Utifrån rapporternas syfte att fungera som 

en milstolpe på en ständigt föränderlig matarena har de använts i studien för att skapa 

djupare insikt om trender och konsumtionsbeteenden inom mat och livsmedel. Den andra 

sekundärdatan är Riksmaten från 2012, vilket är en undersökning genomfört av 

Livsmedelsverket 2010–2011 om svenskarnas matvanor. Riksmaten skapar uppfattningar 
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om vilka trender inom mat och livsmedel som råder och hur matvanorna förändras. 

Ytterligare en rapport som har använts är Jordbruksverkets rapport om förändrade 

konsumtionsmönster i Sverige. Rapporten behandlar frågan om hur livsmedelskonsumtion 

har förändrats under den tid Sverige har varit medlem i EU utifrån statistik från 

Jordbruksverket. Slutligen användes livsmedelsföretaget Fazers lunchrapport från 2017. 

Lunchrapporten handlar om hur konsumenter kommer att köpa, äta och uppleva lunchen i 

framtiden. Lunchens status och framtid beskrivs och det redogörs för dagens trender och 

kommande riktningar inom matvärlden. Rapporten baseras på bland annat omfattande 

researcharbete, djupintervjuer med externa experter och en konsumentundersökning. 

2.3	  Analysprocess	  

Utöver djupare förståelse och insikter som kommer med ett kvalitativt tillvägagångssätt 

kan vissa svårigheter uppstå. Fejes et al. (2014: 35) nämner exempelvis utmaningarna med 

att urskilja vad som är betydelsefullt och trivialt i materialet. För att klargöra och 

strukturera det empiriska materialet valde vi att utgå från Rennstam och Wästerfors (2015: 

67ff) metod för analys av kvalitativt material. Det innebär att det empiriska materialet först 

sorteras för att lära känna det och få en god översikt. Vidare reduceras materialet för att 

lyfta ut och detaljgranska en mer behändig mängd data (Rennstam & Wästerfors 2015: 

135). Genom att använda oss av färgkodning kunde vi lättare sortera materialet för att 

sedan lyfta in olika delar och ämnen som därefter kunde analyserades tillsammans med 

teorin. Vidare kunde analysen därmed genomföras på ett följsamt sätt. 	  

2.4	  Metodkritik	  och	  förförståelse	  

Enligt Bryman (2014: 368) är en svårighet med ett kvalitativt forskningssätt att kunna 

generalisera forskningsresultaten. Kvalitativa forskare brukar vanligtvis kritiseras för att 

vara för subjektiva och ge lite information om varför vissa ämnen eller områden väljs att ta 

upp. För att tydliggöra om befintliga ingångsvärden och skapa transparens vill vi därför 

informera om våra ingångsvärden. Med en utbildning som berört studiens ämnen och ett 

genuint intresse för hälsa i kombination med livsmedel, är vi medvetna om att vi innehar 

en viss förförståelse som kan påverka tolkningen av materialet. Enligt Fejes et al. (2014: 

81) gör ett sådant tydliggörande att författare ska kunna bli mer uppmärksamma på hur 

ingångsvärdena kan spela med i tolkningsprocessen. Vi har därför varit medvetna om att 

det kan få betydelse för val av frågor och följdfrågor vilket gör antal intervjuer och urval 
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viktigt. Kombinationen av intervjurespondenter från olika typer av företag och position har 

också genererat omfattande kunskap, vilket Bryman (2014: 354) beskriver som ett 

kriterium för trovärdighet. Till följd av den ökade förståelsen och djupare intresset för 

livsmedelsbranschen under studiens gång har det påverkat studiens riktning som därför 

reviderats från den ursprungliga. Även intervjuguiden har omformulerats till viss del 

eftersom respondenterna kommer från olika typer av livsmedelsföretag med varierad 

kunskap inom studiens huvudämnen. Vi ser dock positivt på de insikter som har fört 

arbetet till nya riktningar eftersom det har bidragit till ökad förståelse och ett djup i 

analysen. Vidare beskriver Bryman (2014: 197) att det finns vissa svårigheter att utforma 

en kodningsmanual utan att ta med viss del av kodarnas egen kunskap och tolkning, något 

vi under arbetets gång varit medvetna om och försökt undvika för att minimera ogrundade 

slutsatser. 

2.5	  Etiska	  aspekter	  

Inom samhällsvetenskaplig forskning menar Bryman (2014: 131f) att det finns fyra 

grundläggande etiska principer för samtliga inblandade. De etiska principerna innehåller 

krav på information, konfidentialitet, samtycke och användning av materialet. Samtliga 

aspekter har vi förhållit oss till genom att vi redan innan intervjuerna skickat ut ett 

missivbrev innehållandes vår intervjuguide (se bilaga 1). Vi har innan intervjuerna 

informerat om samtycke för inspelning, anonymitet samt deras rättigheter att ångra eller ta 

tillbaka något som sagts under intervjun. I syfte att både skapa en kvalitativ studie samt att 

värna om respondenternas bästa, har frågorna berört ett generellt företagsperspektiv och 

därmed inga frågor som kan skada organisationen. För att försäkra oss om att vi uppfattat 

respondenterna korrekt och att våra beskrivningar av det empiriska materialet 

överensstämmer med respondenternas upplevelse, har vi därför använt oss av 

respondentvalidering. Respondentvalidering innebär att forskare förmedlar sina resultat till 

de som deltagit i studien (Bryman 2014: 353). Samtliga respondenter har därför givits 

möjlighet att läsa sina citat innan publicering för att skapa en korrekt och tillförlitlig 

tolkning.  
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3.	  Teoriavsnitt	  

I följande kapitel kommer läsaren ges möjlighet att skapa sig en bild av studiens centrala 

utgångspunkter: hälsa, trender, konsumtion och marknadsföring. Inledningsvis beskrivs 

hur en ökad medvetenhet för hälsans roll i dagens samhälle har fått en annan betydelse än 

tidigare för individer och således livsmedelsbranschen. Därefter definieras begreppet 

trend vilket har betydelse för hur utbudet av livsmedel ser ut. Fortsättningsvis beskrivs 

teoretiska resonemang om konsumentens motiv till konsumtion. Slutligen redogörs 

betydelsen av marknadsföring och nya kommunikationsmöjligheter för företag.  

3.1	  Hälsa	  -‐	  Mer	  än	  ett	  tillstånd	  

Utifrån World Health Organization (WHO) beskrivs hälsa “som ett tillstånd av fullständigt 

psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och 

funktionsnedsättning” (WHO.com). Denna definition etablerades år 1946 av WHO och 

består än idag. Definitionen gäller samtliga individer och handlar mer om ett tillstånd 

snarare än frånvaro av sjukdom, vilket tidigare definierade hälsa. Vidare menar Loodin 

(2014: 77) att ett ytterligare sätt att se på hälsa är som förmågan att anpassa sig till 

situationens förutsättningar och för att förstå vad hälsa är krävs det att även sammanhanget 

tas i beaktning.  

 

Idag är livsmedelskonsumtionen och energitillförseln generellt sett är högre än för femtio 

år sedan samtidigt som människor rör på sig för lite. Som svar på människors förändrade 

livsstil och konsumtion upprättade Livsmedelsverket en kompletterande variant år 2016 till 

deras första tallriksmodell från 1976. Den första modellen består av tre lika delar av 

kolhydrater, grönsaker samt proteiner. Numera finns två varianter av tallriksmodellen, den 

ursprungliga varianten som är för den som rör sig regelbundet, samt en mer modern 

version för den som rör sig mindre (livsmedelsverket.se). 

3.1.1	  Wellness	  och	  wellnesssyndromet	  

Konsumenter lägger idag större vikt på mat som bidrar med fördelar för hälsan än tidigare. 

Den mat konsumenten uppfattar som hälsosam har fått ett ökat intresse och skapat tillväxt i 

livsmedelsindustrin runt om i världen (Goetzke & Spiller 2014: 510ff). Fortsättningsvis 

menar Goetzke och Spiller (ibid.) att wellness, tillika välmående, tidigare har stått för att 
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aktiviteter och beteendemönster för att förbättra livskvaliteten men att det idag är en direkt 

översättning för en positiv syn på hälsa och ett hälsosamt beteende i vardagen. Cederström 

och Spicer (2015: 13f) menar att betydelsen av sundhet har omvandlats från att vara något 

valbart till moraliska krav som formuleras i medier och livsstilsmagasin. Vidare beskrivs 

kraven ha lett till ett wellnesssyndrom bland människor som framkallar ångest, 

skuldkänslor och dåligt samvete utifrån antagande om att människan är stark och ständigt 

strävar efter att förbättra sig.  

3.1.2	  Mat	  som	  funktion	  

Under mitten av 90-talet kom trenden functional foods (funktionell mat) till Europa vilket 

innebar livsmedel, inte endast avsedda att tillfredsställa hunger utan också ge människor 

nödvändiga näringsämnen. Vanlig funktionell mat är mejeriprodukter, alkoholfri dryck, 

barnmat, konfektyr och bakverk som exempelvis kan ha reducerad sockerhalt, tillsatta 

vitaminer eller goda bakterier (Menrad 2003: 181f). Funktionell mat kan beskrivas som 

produkter som ligger mellan vanliga livsmedel och naturläkemedel (Ridderheimsrapporten 

2015: 25). Trots likande svenska benämningar på funktionell mat såsom mervärdesmat, 

nyttomat, smart mat eller funktionell mat används begreppet i praktiken som ett 

paraplybegrepp för olika hälsomässigt optimerade livsmedel (Asp 2002: 55). Att mat är en 

nödvändighet är det inga tvivel om, Granfeldt (2014: 301) beskriver dock att det inte är 

givet för alla att vad vi äter har så stor påverkan på individers hälsa. Vad vi väljer att äta 

utgörs utav av ett flertal olika faktorer där tre av de avgörande faktorerna är tillgång, 

förutsättningar att införskaffa mat samt kunskap (ibid.).  

3.2	  Trender	  	  

Nationalencyklopedin (ne.se) definierar en trend kortfattat som en “stabil, långsiktig 

förändring” till skillnad från en modefluga, det vill säga något som kan betraktas som 

tillfälligt. Ridderheimsrapporten (2012: 124f) beskriver att trender ofta lever i ett komplext 

system av olika krafter där det finns motkrafter som bromsar trendens huvudriktning. För 

att trender ska få definieras som trender måste de därför ha en viss kraft och medföra en 

förändring som går att beskrivas. Fortsättningsvis har dagens teknologi lett till ökade 

möjligheter att sprida tankar, idéer, produkter och ett allt mer homogent utbud, världen 

över (ibid.). Lindkvist (2010: 10f) menar att trender är ett av många sätt att beskriva de 

förändringar som syns eller inte syns omkring oss. Exempel på kortsiktiga trender är 
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mikrotrender eller modetrender vilka varar mellan ett till fem år. Denna typen av trender 

kan beskrivas som det människor har på sig, språkbruk och vilka elektroniska apparater de 

använder. Trender som har en längre livslängd syns ofta om man lyfter blicken mot 

husfasader där logotyper över vilka branscher eller industrier som frodas. Dessa 

makrotrender har en livslängd på cirka ett till två årtionden och innefattar ekonomiska 

cykler och förändringar, politik samt nyheter i den tekniska utvecklingen (ibid.).  

 

Mode kan beskrivas som det snabbrörliga uttrycket av en trend, medan trender förändras 

mer långsamt, ibland bara några gånger varje århundrade (Tellström 2015: 144). För att 

tydliggöra skillnaderna mellan hur tillfälliga modeflugor, trender och paradigm kan se ut 

illustreras dem i följande bild: 

 

 
 

(Tellström 2015: 146) 

 

Slutligen beskriver Ridderheimsrapporten (2008: 9f) att begreppet trend delas in i två olika 

definitioner beroende på sammanhang: en allmän och vanligtvis större förändring eller 

kortsiktiga förändringar som exempelvis många lättrörliga konsumentprodukter. 

 

3.3	  Konsumtion	  idag	  	  

Inom konsumentbeteende studeras individers enskilda beslutsfattande vilket innebär att 

man som konsument antas gå igenom vissa steg som leder fram till ett köpbeslut. Kortfattat 

innefattar det först att behov uppstår, för att sedan leda till ett begär och därefter fattas ett 

beslut som slutligen resulterar i ett köp (Östberg & Kaijser 2010: 38). Konsumtion 

beskrivs vanligen som själva köpet av en tjänst eller vara. Detta kan dock anses vara ett 
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förenklat synsätt och Ellegård et al. (2003: 9ff) menar att det istället kan ses som antingen 

en process eller som en del i olika system. Att se på konsumtion som en del i ett antal 

system innebär istället att konsumenten kan ingå i bland annat ekonomiska, ekologiska och 

sociala system. När konsumenten konsumerar en tjänst eller vara ingår denne helt enkelt i 

olika system och spelar en stor roll i dem (Ellegård et al. 2003: 9ff).   

 

Konsumtion sker idag både utifrån individuella och sociala behov som tillfredsställs 

genom materiella ting (Ellegård et al. 2003: 216ff). Identiteten kan alltså kopplas till hur 

individer konsumerar vilket innebär ett snabbombytligt och flexibelt sätt att förändra sin 

identitet. Marknadskommunikation handlar dessutom i hög grad om att påminna 

konsumenter om att de kan bli vilka de vill vid köp av specifika produkter eller tjänster 

(Östberg & Kaijser 2010: 72). Vidare är identitetsarbetet alltid en social process, det är i 

relationen till andra som vi definierar vilka vi är (Kaijser & Östberg 2010: 78). Alvesson 

(2011: 16f) menar att den status köpet av en viss vara utstrålar är förankrat i att den 

särskiljer sig eller överglänser andra varor. Att äga något unik och överglänser andra 

människors ägodelar ger således ett förhöjt värde.  

 

3.3.1	  Konsumentens	  roll	  för	  utbudet	  

Fölster och Bergström (2001: 28) beskriver att det som styr och driver konsumtion utifrån 

ett nationalekonomiskt perspektiv är utbud och efterfrågan. Fortsättningsvis bidrar en 

växande ekonomi och högre inkomster till att nya former av konsumtion kan växa fram, 

som inte enbart handlar om konsumtionen av basala varor (Fölster & Bergström 2001: 37). 

Garcia Haro et al. (2014: 1) benämner förhållandet mellan företag och konsument som ett 

aktivt samarbete i frågan om produktutveckling och innovation. Fortsättningsvis har 

konsumenters deltagande och engagemang kommit att bli en nyckelfunktion för företag vid 

utveckling av framgångsrika produkter och tjänster eftersom de har kommit att förlita sig 

mer och mer på konsumenters åsikt som en källa till innovativa idéer och varumärkens 

betydelse (ibid.). Alvesson (2011: 212) menar dock att det finns en motsägelse i synen på 

konsumenten som makthavande eftersom det är vanligt förekommande att de omedvetet 

blir styrda av organisationer genom exempelvis reklam. 
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I en värld där globalisering har skapat hög konkurrens har även kundkraven ökat (Parment 

2015: 21). Dagens konsumenter kräver god information om produktens egenskaper för att 

skydda sig mot undermåliga produkter. Konsumenter är dessutom mindre toleranta än 

tidigare och kan ta del av granskning av produkter och tjänster i media (ibid.). Ellegård et 

al. (2003: 9ff, 143f) menar att konsumtionen av livsmedel har förändrats från det att 

människor tidigare till stor del köpte baslivsmedel på torget. På senare tid har 

livsmedelsindustrin förändrats och blivit allt mer komplex. Internationaliseringen av 

livsmedelsmarknaden har bidragit till längre transporter, ändrad lagerteknik, nya 

ambitioner och farhågor om hygien samt en komplicerad näringsstruktur för uppgiften att 

få mat till det svenska folket. Konsumtionen är idag på så sätt i hög grad strukturellt 

bestämd med regelverk och politiska regleringar som påverkar systemets aktörer (ibid.).  

 

3.4	  Marknadsföring	  och	  kommunikation	  	  

Marknadsföring kan i sin enkelhet beskrivas med två syften, att attrahera nya kunder 

genom att skapa överlägset kundvärde och att behålla och utveckla befintliga 

kundrelationer genom att leverera kundtillfredsställelse (Kotler et al. 2013: 9). 

Marknadsföring handlar om att förstå vad konsumenter vill ha, ta fram en produkt med 

konkurrensfördelar, paketera produkt och tilläggstjänster som ett attraktivt erbjudande för 

att sälja till rätt kunder, samt bygga långsiktiga kundrelationer (Parment 2015: 14ff). 

Tidigare sågs konsumenter som passiva mottagare av marknadsföring men ses nu med en 

förändrad syn då de inte längre är lika beroende av information från företag (Prahalad & 

Ramaswamy 2004: 6). Marknadsföring sker omkring oss hela tiden, på vägen till jobbet, 

och på sociala medier. Under det senaste decenniet har marknadsförare därmed fått en ny 

uppsättning verktyg som syftar till att nå konsumenter med ett direkt och personligt tilltal 

(ibid.). Marknadsföringsbudskap placeras även direkt på produkter som meddelanden till 

konsumenter vilket har visat sig vara effektfullt på konsumenters känslor och beteenden. 

Meddelanden har dock störst betydelse då konsumenten redan tidigare har ett intresse för 

budskapet (Pechmann & Catlin 2016: 44ff).  

 

Marknadsföring handlar idag om mer än att sälja, det handlar om att tillfredsställa 

kundbehov och en enkel definition på marknadsföring innebär att utveckla lönsamma 

kundrelationer (Kotler et al. 2013: 9f). Parallellt med att det sker samhällsförändringar och 



 19 

teknisk utveckling skapas en större betydelse kring människors identitet. Många 

organisationer strävar därför att nå ut till konsumenterna med individuella budskap istället 

för homogeniserade budskap till flera (Mossberg & Sundström 2011: 17f). Då 

konsumenterna har olika intressen och preferenser om vad som är viktigt menar Parment 

(2015: 99f, 119ff) att det kan vara en god idé att skapa sig ett transparent varumärke för att 

minska risken för missnöjdhet. Ett annat sätt för företag att tillfredsställa och attrahera 

vissa konsumentgrupper är genom exempelvis olika certifieringar som sänder ut budskap 

om det samhällsansvar man tar (ibid.). 

 

3.4.1	  Nya	  marknadsföringskanaler	  

Internet har blivit en allt viktigare plattform för reklammarknadens utveckling och ett 

redskap för att samla nya former av reklam med olika innehåll samt nischer till låga priser. 

Exempel på nya former av marknadsföring än den traditionella tv-reklamen och 

papperstidningen är sökord, direkt marknadsföring och evenemang (Broberg et al. 2016: 

35f, 83ff). Det har alltså skett genomgående förändringar i 

marknadskommunikationslandskapet där kommunikationsteknologi har förändrat 

förutsättningarna för företag och konsumenter gällande möjligheter att kommunicera. 

Konsumenter har nu mer kontroll över var, hur och när budskap når dem (Kotler et al. 

2013: 357). Samtidigt som det har skett en utveckling inom marknadsföring har det blivit 

svårare att nå kunder på grund av den mängd information som konsumenter idag nås av 

(Söderlund 2003: 15f, 49). Vidare har det omfattande informationsflödet gjort att 

människor har blivit bättre på att filtrera bort kommersiella meddelanden och budskap 

(Söderlund 2003: 73f). Inom marknadsföring betonar Parment (2015: 99) därför vikten av 

att använda sig av segmentering samt positionering för att kategorisera konsumenterna och 

således utmärka sig från konkurrenter (ibid.). För att förstå konsumenten bättre och hur de 

ser på ett företag eller deras budskap kan företag använda sig av sociala medier. Där kan de 

ha uppsikt över konsumenternas konversationer (Felix et al. 2017: 119f). Att använda 

sociala medier som marknadsföring tillhandahåller företag möjligheten att bygga relationer 

med konsumenter, anställda, samhällen och andra möjliga intressenter (Felix et al. 2017: 

123ff). I sociala medier skapas även utrymme för många nya experter än de som 

traditionellt sett är sakkunniga såsom företag eller personer med specifika professioner. 
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Experterna är personer som har stor påverkan på konsumenter och kan vara allt från 

bloggare till idrottsstjärnor (Rydén 2017: 161f).  
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4.	  Analys	  

Hälsa blir det första temat i analysen då det är ett övergripande ämne i studien. Därefter 

analyseras resterande teman i logisk följd vilka är trender, konsumtion och 

marknadsföring. Genomgående i analysen kommer empiri ställas mot teoretiska 

resonemang för att skapa förståelse för den effekt som en ökad medvetenhet och fokus på 

hälsa har fått inom livsmedelsbranschen.  

 

4.1	  Livsmedels	  roll	  för	  hälsa	  

I Riksmaten (2012) framhålls det att Sveriges befolkning förbättrat sina matvanor samt att 

konsumtion av socker och fett minskat, något som ses som positivt ur ett 

folkhälsoperspektiv. Det är idag större fokus än någonsin på vad vi i västvärlden stoppar i 

oss. Samtidigt visar rapporten att många individer äter för lite fullkorn, kostfiber samt 

förhållandevis för hög andel mättat fett och socker (livsmedelsverket.se). Nestlés Category 

manager menar att vi generellt sett lever längre än tidigare och att hälsa och näring ligger 

nära våra hjärtan. Hen menar att en anledning till att vi försöker minska på sockret idag är 

att vi vill se bra ut, leva längre samt att vi är mer upplysta när det kommer till näring. Med 

ett ökat fokus på hälsa och insikt i hur våra dagliga val påverkar vårt välmående har det 

medfört ett djupare intresse för bland annat mat, kosthållningar och ekologi. Inom 

matvärlden har det skett många förändringar men något som ansetts vara konstant är att 

maten ska smaka bra för att bli uppskattad. Det har nu skett ett skifte i att mat inte bara ska 

smaka gott, utan även göra gott, få människan att må bättre och bidra till något mer 

(Ridderheimsrapporten 2015: 11). Samtidigt menar Cederström och Spicer (2015: 15f) att 

konsumtion av mat har fått en större betydelse, där hur och vad vi äter anses vara 

förknippat med hur lyckligt, stressfritt och framgångsrikt vi lever. Det har således blivit 

mer en livsstil och sätter identiteten på prov. Granfeldt (2014: 301) menar att det finns 

många olika råd om vad man bör äta för att må bra som förmedlas frekvent i dagens 

medier. Samtidigt avgörs vad vi väljer att äta utav av ett flertal olika faktorer där tre av de 

avgörande faktorerna är tillgång, förutsättningar att införskaffa mat samt kunskap (ibid.). 

Vi är numera också mer medvetna och intresserade för vad livsmedel innehåller, vilket det 

inledande citatet i problembakgrunden om matpreferenser redogör för. 
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Livsmedelsverket belyser att ökade hälsoskillnader i samhället är relaterat till personer 

med låg utbildningsnivå och att dessa i större omfattning har ohälsa, lider av fetma samt 

har kortare livslängd (livsmedelsverket.se). Loodin (2014: 65) menar att dagens 

hälsoproblem utgörs av en ”riskfylld livsstil” relaterad till exempelvis kost, motion och 

vardagsbalans medan gårdagens hälsoproblem kanske snarare hade sin grund i geopolitiska 

och demografiska förhållanden. I Jordbruksverket senaste rapport om 

konsumtionsbeteenden beskrivs förändringarna i livsmedelskonsumtion delvis att bero på 

icke-ekonomiska faktorer såsom befolkningsstruktur, inställning till närings-

rekommendationer och hälsa, livsstil, teknologi och reklam (Jordbruksverket 2012: 16ff). 

Head of label på Lindahls beskriver att intresset för hälsa är relaterat till att människor idag 

rör på sig mer och att det är en trend som har ökat extremt de senaste fem åren. Vidare 

menar hen att intresset för vad individer stoppar i sig kan vara en följd av ett ökat intresse 

för aktiviteter. Everfresh Livsmedelstekniker menar dock att många har blivit mycket mer 

medvetna medan vissa inte alls har det. Hen beskriver att samhället är polariserat vilket till 

stor del har med kunskap och ålder att göra. Midsonas Business team manager beskriver 

också att skillnaderna i vilka som är intresserade för hälsosamma produkter kan ha att göra 

med demografi och socioekonomiska skillnader. 
 

/.../ det är fler och fler i det övre skiktet som har blivit hälsosammare. Samtidigt blir de 

som är ohälsosamma ännu fler. Det är det större mellanskiktet som antingen har blivit mer 

hälsosam eller halkat ner, men jag har ingen aning om det stämmer eller inte. (Business 

team manager, Midsona) 

 

Förändrade konsumtionsbeteenden kan enligt citatet alltså bero på andra faktorer än 

kunskap och icke-ekonomiska. Medan många blir mer hälsosamma finns det fortfarande 

många som går i motsatt riktning. Det skapar därför olika förutsättningar för individer att 

nås av information relaterat till kost och hälsa.  

4.1.1	  En	  individbaserad	  tallriksmodell	  

Ett sätt att sprida mer generell kunskap om mat i förhållande till hälsa är livsmedelsverkets 

tallriksmodell. Då människor rör på sig mindre idag och äter generellt mer utvecklades 

ytterligare en tallriksmodell som på ett pedagogiskt sätt ska visa på vilka proportioner av 

livsmedel tallriken bör bestå av för de som har en mindre aktiv livsstil 

(livsmedelsverket.se). 
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(Tallriksmodellen, Livsmedelsverket.se) 

 

Genom att det idag finns två varianter av tallriksmodellen, skapar dessa nya generella 

riktlinjer för vilka proportioner och vad för mat gemene man bör äta. Den klassiska 

modellen har under många år visat hur maten ska fördelas men på senare år kritiserats för 

mängden kolhydrater. Samtidigt beskriver Everfresh livsmedelstekniker att det finns en 

anledning till varför de generella livsmedelsrekommendationerna ser ut som de gör, trots 

att de kanske inte är optimala för alla individer: 

 
 /…/ jag förstår att fram till ett år sedan har alla sagt att livsmedelsverket är så förlegade, 

gammalmodiga och tråkiga. Att 6 skivor bröd, det kan inte vara bra för någon. Nej, det 

kanske det inte är heller men hade man sett det till en hel folkgrupp så hade alla tjänat/mått 

bättre av att äta på vad livsmedelsverket säger… Sen kan du ha specifika saker, som att tar 

du bort brödet så mår din mage bättre, fine, men om man ska titta på världen generellt så ska 

man äta mer grönsaker, baljväxter och spannmål för både hälsans och miljöns skull. 

(Livsmedelstekniker, Everfresh) 

 

Citatet beskriver att även om tallriksmodellens riktlinjer inte är optimala för alla, finns det 

en anledning till att rekommendationerna har sett ut som de gör. Idag ställs det andra krav 

på hur tallriken ska vara utformad och att ha matpreferenser är snarare vanligare än att inte 

ha det. Vidare menar Livsmedelsteknikern att många individer endast rör sig bland vissa 

grupper och digitala kanaler vilket resulterar i en snäv bild av hur verkligheten ser ut. 

Rydén (2017: 164) beskriver all information som når oss ställer stora krav på kunskap. 

Resonemanget om kunskap skapar tankar om ett behov av utbildning för att kunna bedöma 

och navigera mellan debatter om mjölk, enskilda näringsämnen, dieter och vitaminer. 

ICA:s brand manager menar dock att det är svårare att få ut information och kunskap som 
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är vetenskapligt baserad, då det inte är lika attraktivt för konsumenter att läsa om och att 

det därmed skapar svårigheter i att nå ut till en stor mängd människor. Tallriksmodellen 

kan då vara en god vägledning för de som inte nås av korrekt information och kunskap om 

vad som är bra att äta och inte. I anknytning till livsmedelsverkets tallriksmodell menar 

Everfresh livsmedelstekniker visserligen att vad som är bäst för världen inte behöver vara 

bäst för individen. Hen menar att de som har individuella behov såsom laktosintolerans, 

glutenintolerans, känslig mage med mera kanske besitter tillräcklig kompetens kring 

livsmedel och behöver därför inte utgå från tallriksmodellens rekommendationer. 

 

Idag utmanas de traditionella auktoriteterna av nya experter såsom “/.../ lobbyister, 

personliga tränare, kostrådgivare och livsstilscoacher till idrottsstjärnor och kändisar – och 

inte minst bloggare” (Rydén 2017: 161f). Vidare menar Rydén (ibid.) att vad dessa 

experter tycker och tänker får stort genomslag i sociala medier. ICA:s Brand manager 

beskriver att med tanke på hur mycket information och råd vi får idag, är det inte konstigt 

att människor upplever det som svårt att veta vad som faktiskt är hälsosamt. Granfeldt 

(2014: 301) beskriver att vad individer faktiskt bör äta är det egentligen inte så delade 

meningar om som det ibland framställs, vilket ICA:s brand manager även belyser: 

 
Människor upplever ofta att det svänger vad det är som gäller. Att ena dagen är det här 

nyttigt och andra dagen är det där nyttigt och sen tredje dagen är det där livsfarligt osv... Så 

svänger det egentligen inte när det gäller vad som faktiskt är en hälsosam kost, för det 

baseras ju på det vetenskapliga stödet i form av den forskning som genomförs när det 

samlas hundratals forskare som tittar igenom all forskning som görs inom det här området. 

(Brand manager ICA)  

 

Citatet tydliggör utmaningen både för konsumenter att sortera ut all information som finns 

tillgänglig idag. En utmaning även för aktörerna är att det finns flera så kallade experter 

som yttrar sig fritt på internet om erfarenheter, åsikter och kunskap om vad som bör 

konsumeras eller inte. Granfeldt (2014: 301) argumenterar för att det inte är självklart för 

alla individer att vad vi stoppar i oss påverkar hälsan. Samtidigt får det betydelse för det 

som Midsonas Business team manager tog upp om ett samhälle med olika skikt där 

kunskapsnivå och informationstillgång skiljer sig. Genom de sociala mediernas framväxt 

blir det ytterligare skillnad eftersom människor får olika flöden baserat på demografi, 

sökval och grupperingar.  
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4.1.2	  Mer	  än	  personlig	  hälsa	  

Trots att den nya tallriksmodellen kan anses vara mer hälsosam, beskriver 

Ridderheimsrapporten (2015: 69) att vi idag snarare ratar tallriksmodellen för ett istället 

helt nytt system av matkonstruktion. Det kan innefatta att identifiera de byggstenar 

kroppen behöver idag och därefter mixa dem till en smoothie för att snabbt och smidigt få i 

sig en komplett måltid.	  Cederström och Spicer (2015: 56f) menar att besattheten över mat 

har gett uppkomst till flera olika dieter vilka är relaterade till ett samhälle där det råder ett 

överskott av kalorier. Tellström (2015: 115f) menar att en diet ursprungligen betydde olika 

levnadssätt anknutet till idéer om hälsa och sundhet, utan några andra krav än att uppleva 

välbefinnande. Det skulle kunna innebära att äta och dricka rikligt med kött och vin, eller 

omvänt: sparsmakat och återhållet. Idag betyder en diet kanske mest en bestämd och 

uttänkt struktur i syfte att uppnå kroppsminskande mål eller upplevd kroppslig hälsa 

(ibid.). Everfresh Livsmedelstekniker beskriver att det ökade fokus på hälsa som är idag 

inte en trend utan att det snarare handlar om ökad medvetenhet. Många vill idag äta mer 

grönsaker och vegetariskt men det har inte bara med den egna hälsan att göra utan även av 

miljömässiga skäl. Medvetenhet kan ha bidragit till att fler väljer bort det animaliska 

proteinet och söker sig till alternativa proteinkällor.  

 

Under intervjun med Pågens Innovationschef framhävde hen att strävan efter att finna 

alternativa proteinkällor är idag något som benämns som ett proteinskifte, vilket är ett 

återkommande ämne. Proteinskiftet uppmärksammas även i Ridderheimsrapporten (2015: 

71) där det beskrivs att köttkonsumtionen minskat i Sverige sedan 2014. Det kommer fler 

sofistikerade metoder att ersätta köttet och allt fler produkter som ska efterlikna animaliskt 

protein. Även Fazer lunchrapport (2017) menar att fler och fler producenter ställer om från 

att skapa recept med kött som utgångspunkt till att använda grönsaker som 

huvudingrediens. Rapporten beskriver att anledningen framförallt att beror på “/.../ en 

insikt om att vi måste minska vår köttkonsumtion och öka vårt intag av grönsaker för att vi 

och vår värld ska må bra”. Lindahls Head of label berättade även att ordet vegan, som 

innebär att man inte äter något animaliskt, förr ansågs vara ett skällsord för annorlunda 

människor, men att det nu sker en revolution som inspirerar till olika maträtter. Senior 

brand manager på Foodmark menar att veganerna äntligen fått sin renässans och beskriver 

att: 
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/.../ veganerna äntligen får fler produkter. Det är roligt. Det var precis likadant som med 

laktos- och alternativa mejerihyllan, den så kallade ‘skämshyllan’. Den var alltid gömd 

bakom något hörn och man hade svårt att hitta den, idag är det en hur stor sektion som 

helst. Den är en hälsohylla snarare än ‘skämshylla’.” (Senior brand manager Foodmark) 

 

Trots att grunderna till valet av en vegetarisk kost kan anses vara positiv förknippas antalet 

ökade veganer och vegetarianer många gånger som en strävan efter att vara trendig. Den 

vegetariska kostens utbredning kan dock snarare utgöra ett kausalt samband med en ökad 

medvetenhet, vilket intygas av att ICA:s utbud av vegetariska produkter och alternativ har 

utökats just för att det efterfrågats av konsumenten (Brand manager ICA). Utifrån 

konsumentens begär och pågående trend utökas sortimentet och nya produkter tas fram 

vilket tyder på att konsumenten har en betydande roll när det gäller produktutbudet. 

4.1.3	  Mervärdesmat	  	  

Enligt Asp (2002: 55f) beskrivs livsmedel med utökade funktioner som funktionell mat, 

vilka är livsmedel som framställs som nya produkter med utökade mervärden eller nytta. 

En kritik mot funktionell mat är att det kan vara kontroversiellt att framställa nya produkter 

som ska vara bättre än de egenskaper vanlig mat har, exempelvis frukt och grönt. Dock 

förtydligar Menrad (2003: 181ff) att den funktionella maten inte bara ska ge människor 

nödvändiga näringsämnen utan även bidra med att förhindra näringsrelaterade sjukdomar 

och öka konsumenternas fysiska och mentala välbefinnande. Head of label på Lindahls 

förklarar fenomenet med funktionell mat genom att exemplifiera konsumtionen av 

vitaminberikad dryck. Hen menar att det inte bara har att göra med att det ska vara bra och 

hälsosamt utan också för att människor vill profilera sig. Konsumenters vilja att profilera 

sig skulle även kunna tänkas bidra till att de är villiga att betala mer. Pågens 

Innovationschef beskriver att dessa typer av förändrade konsumtionsmönster handlar om 

att konsumenten vill åt nyttan av produkten samtidigt som det ska smaka gott och vara 

smidigt att äta. Nestlés Category manager menar att även pris har stor betydelse och att 

konsumenter kan vara mer eller mindre priskänsliga. Hen menar att en produkt som anses 

vara premium, exempelvis en hälsosam produkt som har ett högre immateriellt värde än en 

liknande produkt, betalar många konsumenter gärna extra för. Samtidigt menar hen att pris 

är en primär faktor till köp, precis som smak, vilket gör att vissa konsumenter ändå köper 

exempelvis ett mindre nyttigt alternativ av kostnadsskäl. Utifrån förståelsen för 

konsumentens efterfrågan på funktionell mat trots att det kan vara dyrare än annan mat är 
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det ett sätt för aktörerna att skapa nya innovationer. Det kan också tyda på att vissa 

konsumenter är mindre priskänsliga än andra, har mer kunskap eller som Lindahls Head of 

label förklarade det, att individer vill positionera sig.  

 

4.2	  Hur	  trender	  påverkar	  livsmedelskonsumtionen	  

I ett samhälle som präglas av snabbhet och teknologisk utveckling menar Lindkvist (2010: 

20ff) att en förändring som har skett är synen på status. Förr innebar status att vara 

förmögen, vilket i sin tur var förknippat med lyx och flärd, gärna form av mat och alkohol. 

Idag präglas västvärlden av välfärd och massproduktion där pengar och övervikt som 

tidigare ansågs vara statushöjande har sjunkit i värde. Lindkvist (2010: 115) beskriver att 

det som istället ger status idag är “/.../ att vi ägnar oss en del av vår värdefulla tid åt att ta 

hand om våra kroppar”. Det senaste decenniet har tiden blivit en status som människor vill 

visa att de själva bestämmer över. Status i form av tid kan exempelvis ses genom att flera 

reser på semester som upplevs med stillhet och enkelhet eller genom att visa kunskap om 

exempelvis mat. Everfresh livsmedelstekniker beskriver att: 

 
För 10 år sedan var det svårt med färdigskurna produkter och man kan säga både det 

ena eller andra om färdigskurna produkter. Det finns ju debatter som kommer i 

tidningen om färdigskuret och färdiga måltidslösningar men man kan se att 

konsumenten i storstäderna vill att det ska gå snabbt och enkelt. Du köper inte en 

isbergssallad med dig på lunchen. Men om du kan köpa den som färdig sallad med kål 

och rotfrukter och lite dressing så gör du det. Vårt främsta mål är att hjälpa alla att äta 

mer hälsosamt och nyttigare. (Livsmedelstekniker Everfresh) 

 

Citatet speglar tidsbristen som upplevs idag vilket har gjort det möjligt att uppvisa status 

genom att ha tid till att äta hälsosamt samtidigt som det visar en ökande marknad för denna 

form av livsmedel. Genom att vi lägger mer tid på arbete, träning och annat tidskrävande 

har dessa typer av produkter skapat en ny efterfrågan. Det ska alltså gå snabbt, det ska vara 

smidigt, smaka gott och gärna vara hälsosamt. Konsumenter vill följaktligen hinna med så 

mycket som möjligt under dygnets alla timmar vilket därmed bidrar till en förändrad 

efterfrågan livsmedelsaktörer måste ta hänsyn till.  
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Ridderheimsrapporten (2008: 14ff) beskriver ett antal bakomliggande drivkrafter som 

bidrar till att vårt samhälle ser ut som det gör idag, med andra prioriteringar och 

värderingar än för 100 år sedan innan tv, telefon och internet fanns. Hos den postmoderna 

konsumenten ses materiell välfärd inte längre som ett mål utan snarare en förutsättning. Vi 

vill bli framgångsrika i karriären, i privatlivet och uppleva det bästa så ofta som det bara 

går. Priset vi får betala för det är att allt större del av vår tid är uppbokad. 

Ridderheimsrapporten (2008: 17) beskriver dagens konsument som att “den postmoderna 

konsumenten är rik på pengar men fattig på tid”. Några andra drivkrafter som beskrivs är 

större frihet att välja själv, viljan att må bättre än bara bra, en ökad insikt i 

miljöproblematiken samt livsmedelsindustrins förändring och utveckling. Utifrån dessa 

faktorer som kan ses som långsiktiga mål beskriver Ridderheimsrapporten (2008: 4, 33) att 

det har gett upphov till trender såsom nyttigare snabbmat när tiden inte räcker till och 

begreppet flexitarian. Att kalla sig för flexitarian speglar den medvetne konsumenten, en 

flexibel ideologist, som innebär att man är vegetarian fullt ut under vissa dagar i veckan 

(ibid.). Dagens överflöd och mångfald av matutbud och information driver både 

konsumenter och företag till ifrågasättande om tidigare normativa beteenden inom 

livsmedelskonsumtion. Pågens Innovationschef beskriver förflyttningarna av 

konsumtionsmönster: 
 

Det handlar om att äta vitaminer, mindre kolhydrater. Det handlar om att äta glutenfritt 

trots att man är tolerant men man tror att man mår bättre utan gluten. Att äta 

flexitarianskt inte bara för att man tycker synd om hönsen och kossorna utan för att 

man tycker att man mår bättre. (Innovationschef Pågen) 

 

Det skapar således högre krav på företag att leverera och tillgodose konsumentens behov 

för att inte riskera att mista de lojala och även framtida konsumenter. Samtidigt finns det 

fortfarande tydliga motpoler av konsumenter som inte bryr sig eller har tid och de som vill 

ha all bakgrundsinformation om produkterna.  

 

En trend inom livsmedelsbranschen är ”snacking” eller ”on-the-go” som enligt Fazers 

lunchrapport (2017) ökar i samhället. Vad den exakta orsaken till fenomenet beror på är 

svårt att säga men hur människor äter sin lunch har förändrats. Det är inte alltid säkert att 

man äter sin lunch, utan nästan en tredjedel av svenskarna hoppar över lunchen minst en 

gång i veckan och det utspridda ätandet har gett mellanmålet en större betydelse. 
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Rapporten tar upp att mellanmålen kommer bli viktigare vilket bland annat restauranger 

kommer får anpassa sig efter. Innovationschefen på Pågen menar att uppkomsten av att äta 

sin mat i farten och äta mer små måltider har att göra med konsumenternas livsstil och 

vilka timmar man är aktiv under dygnet. Arbetstiderna är väldigt varierande idag vilket gör 

att man är hungrig under olika tider på dygnet och måste därmed anpassa sina måltider 

efter dem. Everfresh Livsmedelstekniker beskriver att utöver grönsakerna som går under 

kategorin “ready-to-go” och “convenience” (bekvämlighet), ser de att konsumenten även 

vill ha produkter och hela historien bakom samt en hög transparens. Hen menar att:  
 

/.../ det finns både den snabba konsumenten som vill ha det färdigskuret, tvättat och 

redo att ätas men man vill också veta varifrån rödbetan kommer ifrån, vad odlaren heter 

och var är den är producerad. (Livsmedelstekniker, Everfresh) 

 

Den medvetne konsumenten ställer således krav på livsmedelsaktörer att leverera 

produkter som kräver mindre tid att förtära. Aktörerna inom livsmedelsbranschen måste 

även ta ställning till önskan om utökad information om produkter. Emellertid kan det 

upplevas som något givet att företagen anpassar utbudet till vad konsumenter efterfråga. 

Dock kan det kräva stora omställningar hos aktörerna både praktiskt och baserat på 

företagets värderingar. Anpassning kan därför bli en till synes krävande och omständlig 

process vilket även gör det till en fråga om resurser och kostnader. 

4.2.1	  Hälsa	  är	  ingen	  trend	  

Innebörden av ordet trend beskriver Lindkvist (2010: 145) som ett fenomen som tidigare 

funnits men som exponerats för en ny grupp eller fått ett uppsving. Några exempel på 

tidigare företeelser och fenomen som har framställts som något nytt och revolutionerande 

är hälsa och bekvämlighet som i början av 2000-talet återuppstod som bland annat 

wellness. Att se på hälsa som en ny trend menar Lindkvist (2010: 150) istället kan ses som 

en evig trend. ICA:s Brand manager menar att hälsa inte alls är en trend utan istället kan 

ses som ett paraplybegrepp som fångar upp olika synsätt. Vidare beskriver hen att hälsa 

kommer att vara fortsatt viktigt framöver och menar fortsättningsvis att det är när hälsa 

fylls med olika värden som det börjar bli svårt.  
 

Hälsa, när människor definierar det så kommer det ta väldigt olika uttryck. Och det är 

där det kan finnas trender. Vi ser exempelvis att medan en viss grupp tror att hälsa är 
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att äta LCHF så anser någon annan att hälsa är att äta veganskt. Så jag tror att det finns 

trender i det, men inte i hälsa som ett övergripande begrepp. (Brand manager ICA) 

 

Vidare beskriver Head of label på Lindahls att “/.../ hälsa är olika beroende på vilken 

period samhället befinner sig i. Jag tror vi är inne i en sådan tränings-hälsa period och då 

kommer det något annat efter det”. Hen menar låg-fettprodukter som tidigare var populärt 

inte syns så mycket längre och att trender inom hälsa således går i vågor. Hälsa kan 

därmed förstås som ett övergripande ämne som fått uppmärksamhet genom intresse och 

utvecklingen av olika grenar inom det. Vad som är hälsa kan vara svårdefinierat eftersom 

det är individuellt beroende på intresse, kunskap, synsätt. Hälsobegreppet blir därför en 

utmaning för livsmedelsföretag att tillämpa och behöver därför själva definiera begreppet 

så att det ska passa de olika konsumenternas synsätt.  

4.2.2	  Trender	  inom	  livsmedel	  

Att köpa ekologisk mat kan hävdas vara för hälsan eller miljöns skull, men Lindkvist 

(2010: 115) påpekar att det kan handla om att uppvisa kunskap och medvetenhet. I 

anslutning menar Goetzke och Spiller (2014: 510) att de som konsumerar ekologiska och 

funktionella livsmedel ofta är de som är mer måna om sin hälsa. Category manager på 

Nestlé menar att det är lättare att få in en ekologisk produkt på marknaden än exempelvis 

en produkt med socker i då många svenska företag vill profilera sig som hälsosamma. 

Fortsättningsvis beskriver Midsonas Business team manager att de senaste åren har 

dominerats av fyra stora trender som kan kopplas till hälsa även om det har kommit andra 

strömningar av mindre trender. De trender hen syftar på är ekologiska produkter, produkter 

fria från exempelvis gluten eller laktos, naturliga produkter samt produkter som ska utgöra 

någon funktion, som att addera exempelvis ett “superfrö” i en produkt. Trenderna som 

beskrivs skapar alltså nya behov och begär hos konsumenter som i sin tur även påverkar 

produktutbudet. Utöver utveckling blir därför avveckling av produkter en viktig faktor att 

ta i beaktning i frågan om aktörernas överlevnad. Assortment manager på Axfood 

beskriver avvägningen mellan att ta fram nya produkter och avveckla dem: 
 

Och ska man ta in en ny produkt i sortimentet så måste man ta ut något annat, vilket 

kan vara en klart lönsam produkt. Med nya innovativa produkter vet man inte alltid ifall 

konsumenter förstår eller ”hittar” i hyllan. Vilket genererar negativ intjäning. Det är 

alltid en avvägning med att ta in innovationer och ta ut något som fungerar. 

 (Assortment manager, Axfood) 
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Att följa trender och möta konsumenternas efterfrågan handlar alltså i hög grad om 

kostnader och resurser. Det kan därför vara en avgörande faktor om hur pass betrodd en 

viss trend eller ett visst produktsortiment anses vara för att livsmedelsaktörerna ska kunna 

möta efterfrågan och göra sig delaktiga i trender. Fazers lunchrapport (2017) förklarar det 

som att i mat- och livsmedelsbranschen under de senaste åren har ett distributionskrig 

blossat upp, där medverkande tävlar om den bästa och snabbaste lösningen. Samtidigt 

måste aktörerna förhålla sig till ökade kostnader och mindre marginaler. Produkternas plats 

i hyllan är därför ofta en mycket mer komplex process än att produkterna finns där för att 

konsumenten begärt dem eller för att företagen “hoppat på trenden”. 

 

Ellegård et al. (2003: 143f) beskriver att dagens konsumtion i hög grad är avhängigt olika 

regelverk vilket påverkar aktörerna i systemet. Utvecklingen av regelverk och teknik har 

även gjort att maten har blivit billigare, generellt sett bättre och mer lättillgänglig för 

låginkomsttagare. Axfoods Assortment manager beskriver att de självklart måste förhålla 

sig till livsmedelsverkets regler vilket bidrar till att de inte tar in något nytt eller ändrar 

produkter bara för att det anses vara trendigt. Axfoods Marknad- och 

kommunikationsansvarig exemplifierar att “/.../ när det var trendigt med stevia så är det 

inte så att vi använde stevia i allt”. ICA:s brand manager beskriver också att det finns andra 

anledningar till att ibland avstå vissa trender: 

 
/.../ ibland kan det vara bra att vara tidig och ibland kan det vara bra att ligga lite lågt en 

stund och se vilken riktning debatten går. Och en del saker hakar vi ju inte på alls. För 

att vi inte tycker att det är viktigt att prata om. Det kan ju finnas en trend som inte går i 

linje för vad vi betraktar som hälsa, utifrån vårt vetenskapliga perspektiv. Men ibland 

kan också en trend som inte faller inom ramarna för vårt vetenskapliga sätt att betrakta 

hälsa vara intressant att lyfta för oss. Vi gör alltid en noga bedömning från fall till fall.	  

(Brand manager ICA) 

 

Utvecklingen av regelverk har medfört alltså medfört högre kvalitet och mer krav på 

information om produkterna vilket kan tänkas gynna både konsument och företagen så 

länge dem följs. Samtidigt får det stor betydelse för vilka trender aktörer väljer att följa 

även om de har hög efterfrågan vilket betonas i citatet.  
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4.2.3	  Trenders	  spridning	  inom	  livsmedelsbranschen 

Fazers lunchrapport (2017) beskriver i deras rapport från 2012, att människor redan då 

tänkte på att äta mer vegetariskt, minska svinnet och dra ner på köttkonsumtionen. Genom 

en snabb överblick på trendiga matprofiler på sociala medier och reportage i mat-och 

livsstilsmagasin beskriver rapporten att pokébowls, veganska rätter och raw food kan 

tänkas dominera vår lunchmat. Men när det klargörs vad som faktiskt konsumeras visar det 

sig att konsumtionen av den typen av kost som nämns ovan faktiskt kommer långt ner på 

listan, utom i ett litet kluster i Stockholm (ibid.). Brand manager på ICA menar att det som 

driver på trender i dagsläget till stor del har att göra med: 

 
De vi kallar för influencers, bloggare till exempel, kända personer. Det är ju alla de här 

extremt snabba kanalerna där en trend kan få fäste så otroligt fort och en fråga kan bli 

så otroligt stor på bara några timmar eller några dagar. Det är ju väldigt nytt, alltså nytt 

utifrån att det fanns ju inte för tio år sedan i princip. (Brand manager ICA) 

 

Fortsättningsvis belyser hen att trender ofta kommer från USA och England innan de 

kommer till Sverige men att de kortsiktiga trenderna kan blossa upp tidigare på grund av 

exempelvis inflytelserika personer eller en debattartikel. Samtidigt menar Assortment 

manager på Axfood att det är viktigt att rikta sig till alla konsumenter för att inte exkludera 

någon. Hen menar att trenderna först kommer till Stockholm och att det sedan tar lång tid 

för trenderna att sprida sig till mindre städer, vilket utgör en viss hierarki där Stockholm 

sitter på toppen. Nya möjligheter till spridning som sociala medier och att människor i stort 

reser mer gör dock att det blir lättare och processen går snabbare för trender inom 

livsmedel att nå Sverige. Fortsättningsvis förklarar Axfoods Assortment manager att det 

emellertid inte alltid behöver ta lång tid, för framförallt kortsiktiga trender att sprida sig, 

vilket aktörer inom livsmedelsbranschen måste vara beredda på. Något att ha i åtanke är att 

även om trender kan komma snabbt till Stockholm tar det vanligtvis längre tid innan de 

sprids i övriga Sverige, vilket således skapar betydelse för hur aktörerna ska förhålla sig till 

konsumenter i olika städer. 

 

4.3	  Konsumtionens	  roll	  

Parallellt med ett ökande intresse för hälsa har wellness blivit ett begrepp nära förknippat 

med att ha en hälsomedveten livsstil som ska bidra med just ökat välmående och förbättrad 
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hälsa. Cederström och Spicer (2015: 14) beskriver att människor idag har en ökad 

möjlighet att bestämma över sina liv och sitt öde vilket de menar är positivt. 

Fortsättningsvis menar Cederström och Spicer (ibid.) att med en ökad möjlighet att 

bestämma över sitt eget liv skapas krav om att må så bra som möjligt, vilket kan leda till 

orimliga krav på sundhet (ibid.). Dessa krav kan tänkas leda till svårigheter i att finna 

balans då konsumenter många gånger vill säga sig vara hälsosamma men ändå inte är det. 

Nestlés Category manager beskriver att det finns två extrema tendenser i 

livsmedelskonsumtion:  

 
 /.../ vi är rätt schizofrena i Sverige om man tänker efter. Antingen vill vi ha något som 

är jättenyttigt, eller så vill vi ha något som är riktigt, riktigt gott och inte alls nyttigt. 

(Category manager Nestlé) 

 

Utifrån både positiva och negativa följder av begreppet wellness samt Nestlés Category 

managers beskrivning om människors livsmedelskonsumtion kan det tolkas som att det 

finns svårigheter för konsumenten att hitta en harmoni mellan gott och ont, nyttigt och 

onyttigt. ICA:s Brand manager betonar att det kan vara svårt att finna en bra balans bland 

allt som cirkulerar på internet och poängterar “/.../ att vi har en önskan om att vara sunda 

och en strävan att även kunna visa den bilden, men att vi har svårt att leva upp till den”. 

Category manager på Nestlé påpekar i anslutning att: 

 
/.../ att det är mycket snack och inte så mycket verkstad. För vi ser ju fortfarande att 

folk äter ju mer godis än någonsin idag. De dricker ju fortfarande läsk, man röker 

fortfarande, man köper fortfarande de mer söta alternativen i vår portfölj. Ofta i större 

mängd än de nyttiga. Folk säger en sak men gör en annan. Vi har mycket 

konsumentdata på det och därför drar vi oss för att ändra oss lite. (Category manager 

Nestlé) 

 

Det innebär att även om utbudet av hälsosamma livsmedel har slagit igenom, konsumeras 

det fortfarande i stor omfattning produkter som klassas som mindre hälsosamma. Även om 

dessa gränsdragningar hör till konsumentens egna preferenser får det betydelse för 

livsmedelsföretag och hur de måste förhålla sig till konsumenternas behov och begär. 

Konsumenten efterfrågar fortfarande mindre hälsosamma livsmedel och aktörerna vill 

därför inte förkasta sina produkter som är av den typen.  
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4.3.1	  Livsmedelskonsumtion	  som	  identitet	  

I dagen samhälle har värdet och status av vissa produkter stor betydelse. Värdet 

uppkommer till stor del genom särskiljning eller i produkter som överglänser andra 

produkter (Alvesson 2011: 16f). Konsumtion anses generellt sett ske utifrån individens 

tillfredsställelse av egna preferenser men är även socialt styrd (Alvesson 2011: 16f). På 

mikronivån finns de sociala sammanhangen och hur individer förhåller sig till dessa beror 

på vilken social kontext de befinner sig (Östberg & Kaijser 2010: 64). Den individuella 

nivån utgörs av de enskilda konsumenterna som positionerar sig i relation till de olika 

normativa budskapen för att skapa en personlig mening. Vidare menar Östberg och Kaijser 

(2010: 7ff) att det inte bara handlar om konsumtion av lyxvaror utan vad själva 

konsumtionen kommunicerar. ICA:s Brand manager beskriver att: 

 
Mat är nuförtiden ett sätt att skapa sig en identitet, så var det ju inte riktigt när jag var 

ung… Då var det mycket att man skapade en identitet kring sig själv baserat på musik 

eller kläder. Det är det inte riktigt idag på samma sätt. Det påverkar naturligtvis också 

och kan ju också vara ett sätt att skapa en image om man säger så. Men mat i sig är ett 

sätt att skapa sig en image också. ‘Jag är en sådan, som äter si eller så, ni vet’. (Brand 

manager ICA) 

 

Utifrån det ICA:s Brand manager porträtterar har konsumtion av mat således blivit ett sätt 

att uttrycka sin identitet även om det är beroende av kontexten. Vidare finns det olika 

nivåer för på vilka normativa budskap som konsumtion existerar. Ridderheimsrapporten 

beskriver (2015: 79) att “oavsett om det handlar om pasta med falukorv eller en rätt med 

nyfångad abborre säger det något om individen och sammanhanget”. Så oavsett vad för 

mat som konsumeras vill konsumenter visa upp vad dem äter idag i större mån. På så sätt 

är själva konsumtionen på individnivå men blir samtidigt en fråga om individuell 

profilering och därmed socialt betingat. Fortsättningsvis betonar Ridderheimsrapporten 

(2015: 79) att matens kulturstatus växer och blir allt viktigare på fler arenor. Detta 

fenomen skapar därför tankar om ett nytt normativt beteende för identitetsskapande. 

Lindahls Head of label förstärker argumentet om livsmedel som profilering: 

 
Det är dyrare att köpa en flaska vatten på Pressbyrån än det kan man få ur kranen men 

så gör man det ändå för att det är också ett sätt att profilera sig själv vad man köper. 

(Head of label Lindahls) 
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Citatet förklarar att de livsmedlen vi konsumerar handlar om att uttrycka vår identitet. 

Tellström (2015: 185) framhåller att vi idag inte äter vare sig för näringens eller kroppens 

skull. En av de starkast påverkande faktorerna för vår individuella matkultur är hur vi 

tolkar vår klasstillhörighet och socioekonomisk status (Tellström 2015: 131). 

Fortsättningsvis belyser Tellström (ibid.) att individer skapar värde genom att ständigt söka 

nya uttryck som ska verka statushöjande, men att det ändå ska vara något som redan är 

trendigt eller ännu längre taget, något normativt. Människor är sociala varelser som härmar 

varandra mer eller mindre omedvetet i allt från klädstil och åsikter till konsumtion av 

livsmedel. Vi äter mer av irrationella faktorer som att bygga en gemenskap med andra och 

för att vara en del av såväl familj såsom det stora samhället. 

4.3.2	  Hur	  konkurrensen	  påverkar	  utbudet	  

Det finns olika synsätt på vad som är bäst för konsument och producent när det gäller 

konkurrens. Vissa hävdar att ett fåtal starka producenter är bättre för samtliga inblandade 

medan andra hävdar det motsatta (Ellegård et al 2003: 146ff). En tredje part handlar om att 

en lagom mängd producenter leder till nyskapande och effektivitet på grund av bättre för 

konkurrens om pris och kunder. De större företagen har större påverkan på marknaden än 

mindre företag och ju större de blir desto större övertag får de (ibid.). När det handlar om 

maktfördelning mellan aktör och konsument, har konsumenterna med en enad efterfrågan å 

ena sidan förhandlingskraft. Är de å andra sidan splittrade får aktörerna en ökad makt för 

vad som produceras (Ellegård et al. 2003: 146ff). Pågens Innovationschef beskriver att 

konkurrens kan vara positivt och att mindre, mer dynamiska företag kan svara på 

efterfrågan eller trender snabbt och kompletterar därför de större aktörerna. Utifrån 

Innovationschefens syn på deras konkurrenter förstås det att en viss konkurrens kan 

fördelaktigt. Samtidigt beskriver Nestlés Category manager att det är en tuff bransch med 

hård konkurrens om konsumenterna genom märkesvaror och positionering:  
 

Framförallt med private label som växer som bara den. Så våra kunder har ju också 

blivit konkurrenter till oss på många sätt. Vi ser att de växer och hela 

dagligvaruhandeln präglas ju i mångt och mycket av röda lappar och lågpris hela tiden. 

Man letar efter kampanjvaror och man vill göra klipp eftersom man handlar de här 

varorna så pass ofta. Då står private label ofta sig väldigt bra eftersom de är det 

billigaste alternativet. (Category Manager Nestlé) 
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Nestlés Category manager beskriver att det är hård konkurrens om konsumenterna och att 

konkurrens idag även finns mellan producenten och deras kunder, det vill säga 

livsmedelsaffärerna. Denna form av konkurrens har att göra med uppkomsten av egna 

märkesvaror, alltså produkter producerade av leverantörer som säljer under butikens egna 

varumärke. Midsonas Business team manager poängterar också den höga konkurrensen då 

livsmedelsaffärerna eftersträvar att ha ett fåtal varumärken inom vissa kategorier som utgör 

utbudet, inklusive de egna märkesvarorna. Det kan därför vara en utmaning att ta sig in i 

en redan konkurrenskraftig kategori. Konkurrens kan samtidigt anses vara positivt för både 

producent och konsument eftersom ett fåtal stora företag skulle kunna få svårt att täcka 

hela marknaden.  

4.3.3	  Vem	  bestämmer	  utbud	  och	  efterfrågan?	  

Ellegård et al. (2003: 143f) argumenterar för att nya produkter och innovationer har fått 

framfart av nya produktionstekniker som har gjort mat billigare, mer lättillgänglig och 

bättre förmånligt ur producenternas synvinkel. Det resonemanget innebär därmed att 

utvecklingen av livsmedelsutbudet snarare har skett från produktionssidan och inte på 

grund av en förändrad efterfrågan från konsumenternas håll. Samtidigt har producenterna 

inte alltid förhandlingskraft då nya produkter inte alltid går hem hos konsumenten även om 

det finns ett grundmönster som visar på att nya produkter skapar nya behov (ibid.). Nestlés 

nutritionist menar att det är produkten som avgör att de agerar mer eller mindre utifrån 

konsumentens efterfrågan. Hen berättar att vissa produkter tas fram baserat på studier 

medan andra inte behöver samma tunga bevisning då det redan är fördelaktigt känt. 
 

/.../ har vi en näringsdryck så handlar det om vad patienterna efterfrågar, vad är det för 

faktorer som gör så att de får i sig den på bästa sätt? Är det smak eller texturen? Så dels 

jobbar dem så och dels är det feedback från patienter och dels är det feedback från hälso- 

och sjukvårdspersonal som dietister, sjuksköterskor, läkare. Vad ser dom som jobbar 

kliniskt? Vad ser dom som den viktigaste faktorn för återhämtning? (Nutritionist, Nestlé) 

 

Utifrån det Nestlés Nutrionist berättar har konsumenten viss betydelse för hur 

livsmedelsföretag arbetar med framtagning av produkter. Även om efterfrågan inte är den 

enda faktorn till att produkter förbättras eller utvecklas går det att förstå att det ändå en 

primär faktor för att varan ska konsumeras. Det kan samtidigt som ovan nämndes stämma 
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att nya produkter skapar nya behov vilket kommer att skapa en efterfrågan. En förståelse 

för konsumentens behov och begär blir således viktigt för aktörerna inom 

livsmedelsbranschen att ta hänsyn till vid utveckling av nya produkter. Fortsättningsvis 

beskriver Marketing manager på Lindahls beskriver utbud och efterfrågan: 

 
/.../ i och med att konsumenterna är mer intresserade nu och medvetna gör det nog att 

de kan ha större påverkan, kan jag tänka mig. Folk är väldigt medvetna och vet vad de 

vill ha. (Marketing manager Lindahls) 

 

Lindahls Marketing manager belyser alltså att konsumenter har ökat sin möjlighet att 

påverka livsmedelsaktörerna på grund av deras ökade medvetenhet. Samtidigt menar hen 

att konsumenten inte alltid vet vad dem efterfrågar förrän det uppmärksammas i hyllan och 

då har livsmedelsaktörerna skapat något de tror matchar konsumentens önskemål. 

Alvesson (2011: 212) framhåller en paradox i frågan om konsumentens kontroll. 

Konsumenten har å ena sidan makten då organisationer och företag blir tvungna att 

anpassa sig efter dessa. Å andra sidan styr företagen och organisationerna konsumenterna, 

som ofta är ovetandes. Pågens Innovationschef beskriver att de arbetar med att finna en 

balans i dels vad konsumenten efterfrågar och dels i att vara innovativa, men menar även 

att deras leverantörer också har en roll i vad som bestämmer utbudet:	  

	  
Någonstans där i korsningen ska vi kunna vara duktiga nog att hitta någon form av 

lösning eller ide eller framtida produkt som konsumenten efterfrågar. Så det är lite fel 

att sitta och vänta på att konsumenten ska efterfråga någonting. För det är inte säkert att 

de vet vad de vill. Det är inte förrän man själv har blivit mer påläst eller mer medveten 

om någonting. Jag menar vem vill ha 80 tums platt tv när man inte vet att 80 tums platt 

tv fanns. (Innovationschef Pågen) 

 

Hen tydliggör att konsumentens efterfrågan inte är det enda som är av betydelse i frågan 

om vilken aspekt för vad som utgör produktutbudet. Innovationschefens resonemang kan 

även förankras i den paradox om konsumentens kontroll som Alvesson (2011: 212) 

beskriver. Livsmedelsutbudet avgörs därför till stor av hur aktörerna i förhåller sig till om 

deras produkter kommer lyckas på marknaden eller inte. Detta avgörs sammanfattningsvis 

av faktorer såsom efterfrågan, aktörernas möjlighet att anpassa sig till nya trender rent 
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praktiskt, kostnader samt om de anser att en ny produkt kommer liera med befintliga 

produkter. 

 

4.4	  Att	  kommunicera	  med	  marknadsföring	  

I takt med att det sker förändringar i samhället som rör bland annat teknisk utveckling och 

att identiteten blir allt viktigare, överger allt fler företag tanken på att kommunicera samma 

budskap till många konsumenter. Istället strävar företagen efter att nå konsumenter med 

budskap på ett individualiserat sätt, utformat efter varje konsument (Mossberg & 

Sundström 2011: 17f). Broberg et al. (2016: 25f) menar att arenan för att marknadsföring 

har genomgått en stor förändring och tillgången till internet har blivit ett viktigt redskap för 

marknadsföring. Pechmann och Catlin (2010: 44ff) beskriver att det inte längre bara är 

massmediareklam som används. Numera placeras meddelanden ut direkt på produkter och 

i sociala medier, om budskap som exempelvis hur hälsan påverkas positiv av de produkter 

som marknadsförs. Denna form av marknadsföring har även visat sig ha betydelsefulla 

effekter på konsumenters känslor och beteenden. Dock menar Pechmann och Catlin (ibid.) 

att det är individer med hög medvetandegrad och intresse kring hälsosamma livsmedel som 

påverkas mest. Då marknadsföring omger människors dagliga liv menar Kotler et al. 

(2013: 9f) att det har blivit viktigare för marknadsförare att finna nya sätt att nå 

konsumenten. Marknad- och kommunikationsansvarig på Axfood beskriver emellertid att 

det fortfarande är många som använder traditionella marknadsföringskampanjer som 

reklamutskick eller tv-reklam som får genomslag. Vilken typ av marknadsföring som 

används beskriver samtliga respondenter till stor del beror på tidigare vanor och budget, 

trots att det finns kostnadseffektiva sätt att marknadsföra sig på. Digital marknadsföring 

och influencers, det vill säga personer som har förmåga att påverka andra, benämns av 

flertalet respondenter som ett exempel att vara kostnadseffektiv på. Foodmarks Senior 

brand manager styrker att sociala medier är ett kostnadseffektivt sätt att nå fram till 

konsumenterna på ett nytt sätt än tidigare: 
 

/.../ det är ju definitivt mycket enklare att kommunicera med konsumenten direkt idag 

än vad det var innan sociala medier fanns, absolut. Men det är ju också lättare för oss 

att ta reda på mer om dom via sociala medier, så det är ju en tvåvägskommunikation 

som ser jag det. (Senior brand manager Foodmark) 
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Utifrån citatet skapas förståelse för att sociala medier har bidragit till ett nytt sätt att 

marknadsföra sig på och banat väg för en smidig och nära kommunikation mellan företag 

och konsumenter. Traditionella kanaler används fortfarande även om framväxten av nya 

marknadsföringskanaler utgör en allt större del. Det gör möjliggör således nya dimensioner 

av marknadsföring där marknadsföraren kan hitta passande konsumenter till 

livsmedelsföretagens produkter och varumärken.  

 

För att hjälpa konsumenten att förstå varför de ska köpa en produkt hänvisar många 

marknadsförare till välbekanta fenomen eller skriver ut ledstänger, exempelvis genom att 

skriva ut nyckelord på förpackningen (Lindkvist 2010: 126f). För att informera 

konsumenten om fördelar med sina produkter och dess innehåll menar Axfoods Marknads- 

och kommunikationsansvarig att butiken fortfarande är en betydelsefull plattform. Pågens 

innovationschef berättar att många konsumenter idag vänder och vrider på produkten, 

vilket gör att det kan vara lockande att attrahera konsumenten med marknadsföring på 

förpackningen. Hen menar att det dock finns regler att förhålla sig till om vad som måste 

finnas med och vad som inte får skrivas ut. Fortsättningsvis beskriver innovationschefen 

synen på hur de måste förhålla sig till reglerna: 

 
I grund och botten letar folk efter två saker, antingen vad det innehåller eller vad det 

inte innehåller. Vårt sätt i Sverige, att deklarera, bygger på att vi ska berätta vad som 

finns i produkten, inte vad som inte finns i produkten. Äntligen har livsmedelsverket 

insett att det är väldigt svårt för konsumenten att jobba så. För om du är rädd för något 

måste du veta om det är fritt från det. Vi ser mer och mer att det är fritt från 

konserveringsmedel, för det är de folk vill veta. (Innovationschef Pågen) 

 

Med regelverk för livsmedelsinformation- och märkning innebär det att det skapar en 

trygghet för konsumenter att inte riskera att föras bakom ljuset av olika 

marknadsföringsbudskap. Konsekvensen för aktörerna blir därför att de måste vara 

reserverade med vad som skrivs på produkterna. Det innebär således att konsumenten 

behöver ha i åtanke för hur regleringar påverkar vad som skrivs ut på förpackningarna eller 

inte. Nya marknadsföringskanaler kan dock tänkas underlätta för ett smidigare och mer 

flexibelt sätt för företagen att dela information och kommunicera med konsumenterna.  
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4.4.1	  Bättre	  information	  och	  högre	  konsumentkrav	  

Med nya marknadsföringskanaler som utvecklats har konsumenter nu mer kontroll över 

var, hur och när budskap når dem (Kotler et al. 2013: 357). Konsumenter är idag svårare 

att nå genom mängden information de utsätts för varje dag samtidigt som de har blivit 

bättre på att filtrera bort information (Söderlund 2003: 73f). Med tillgång till internet är 

konsumenter idag inte heller lika beroende av information från företag och 

kommunikationen konsumenter emellan utgör ett alternativ till informationsspridning. På 

så sätt blir det lättare för konsumenter att själva välja vilka företag de vill ha en relation 

med. Dagens konsumenter söker nya sätt att påverka affärssystemen och vill vara delaktiga 

i värdeskapandet av företagens erbjudanden. Det gör att interaktionen mellan konsument 

och företag ger konsumenten ökad möjlighet i att kunna styra utbudet (Prahalad & 

Ramaswamy 2004: 6). Samtidigt menar Alvesson (2011: 214) att konsumenten idag är hårt 

styrd då det läggs stora resurser på att bland annat kunna övervaka, förutsäga och 

kontrollera konsumentens beteende. Bevakningen av konsumenter kan ske genom sociala 

medier där företag kan hålla koll på konsumenternas konversationer för att förstå vad de 

känner för företaget eller varumärket. På så sätt kan företagen veta hur de ska förhålla sig 

till konsumenterna (Felix et al. 2017: 119f, 123f). Söderlund (2003: 73f) menar att många 

marknadsförare dessutom använder laddade budskap som ska väcka känslor hos 

konsumenten eftersom det är svårare att sortera bort. Det har således aldrig har lagts så 

mycket tid och resurser på att försöka styra individers önskemål och efterfrågan (Alvesson 

2011: 214). ICA:s Brand manager beskriver däremot att konsumenten har stor påverkan på 

vad som faktiskt kommer ut på marknaden: 

 
/.../ allt baseras ju på väldigt mycket insikter om vad våra konsumenter vill ha och vad 

vi ser för trender. Vilka värden tycker dem är viktiga? Oavsett om det är hälsa eller 

något annat så bygger vi framåt, på det vi vet att dom vill ha idag. Och vad vi tror att de 

vill ha imorgon om jag säger så. På så sätt så styr ju kunder väldigt mycket. (Brand 

manager ICA) 

 

Citatet beskriver alltså att konsumenten har en betydelsefull roll i frågan om vad som utgör 

produktutbudet. Midsonas Business team manager argumenterar även för att det är 

kostsamt att försöka övertyga konsumenten istället för att anpassa sig och möta begär eller 

komma med en ny produkt. Lindahls Head of label menar dessutom att dagens medier 

möjliggör att reklam kan skräddarsys så att exempelvis veganer inte får reklam om 
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mjölkprodukter i sitt flöde. Hen anser att det är viktigt att marknadsföringen anpassas efter 

målgruppen till respektive varumärke. Det kan dock vara ofördelaktigt att fullständigt utgå 

från konsumenten i tron om att de har all information. Pågens Innovationschef menar att 

även om konsumenten har tillgång till mer information idag är de inte är mer pålästa, “Jag 

kan ha kunder som har mycket information men som inte har kunskap”. Hen förklarar att 

det försvårar kommunikationen och att de måste vara försiktiga med att inte tillrättavisa 

någon. Följden av tillgången till internet och utökad information leder således inte bara till 

en positiv tvåvägskommunikation. Det har också bidragit till att konsumenter blir svårare 

att nå och övertyga i informationsflödet, vilket därmed ställer krav på företagens 

marknadsföringskompetens. Att dagens konsument skulle vara lättpåverkad är inte en syn 

som överensstämmer med respondenternas. Konsumenterna anses istället vara delaktiga i 

vilken information som bör finnas tillgänglig och det framstår snarare som att det är 

livsmedelsföretagen som måste anpassa sig efter konsumenten. Det går också att tolka 

relationen mellan konsument och företag som ömsesidig i frågan om produktutbud, då det 

idag finns en tydligare tvåvägskommunikation än tidigare.  

 

4.4.2	  Ökade	  krav	  och	  transparens	  	  

På grund av ökad tillgång till information, olika granskningar av livsmedelsindustrin och 

nyheter i media är dagens konsument mindre toleranta mot fel och ställer högre krav på 

aktörerna i branschen. Den nya konsumentrörelsen kräver således bättre skydd mot 

undermåliga produkter och diskutabel marknadsföring. Resultaten av konsumenternas 

ökade krav bidrar till att fler företag exempelvis miljöcertifierar sig (Parment 2015: 22f). 

Fölster och Bergström (2001: 64f) menar även att konsumentens ekonomi har betydelse för 

ökad efterfrågan och krav på ansvar från producenter och återförsäljare. Stigande 

inkomster skapar möjlighet att välja bort produkter de tror är skadliga för miljön eller 

människor vilket leder till att de även väljer bort de affärer som inte säljer rätt sorts varor 

enligt dem. Fortsättningsvis beskriver Parment (2015: 22f) att immateriella värden har fått 

större betydelse och konsumentens önskan om att profilera sig med en viss livsstil. Det är 

därför något företag måste ta hänsyn till allt mer idag då många kundgrupper ställer högre 

individuella krav än tidigare. Midsonas Business team manager menar att: 
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Det är ingen som kan gömma sig längre. När vi köpte upp Kung Markatta till exempel 

säger de själva att deras konsumenter som köper mycket ekologiskt, de är extremt kräsna 

och kräver inte bara av märket, utan av företaget att de står bakom deras värderingar. Så 

vänder vi oss nu till konsumenten som har fokus på hälsa och välbefinnande så ställer de 

mycket hårdare krav på oss än vad de gjorde tidigare och det är även en generell trend att 

man ska vara så transparent som möjligt i allt. (Business team manager Midsona) 

 

Ökad tillgång på information har således gjort det möjligt för konsumenter att ställa högre 

krav på både produkt och företag. Utifrån Midsonas Business team manager blir det även 

tydligt att olika grupper av konsumenter är mer eller mindre krävande vilket företag bör ta 

hänsyn till. Att marknadsföra sig utifrån specifika värden är samtidigt ett givande verktyg 

att använda sig av för att stå ut, konkurrera och positionera sig med. Denna typ av 

marknadsföring kan antas ha ett samband med att dagens konsumenter vill vara delaktiga i 

utformning och värdeskapandet av tjänster och produkter. Slutligen innebär 

konsumenternas höga krav och tillgång till information att livsmedelsföretag mer eller 

mindre blir tvungna att anpassa både utveckling av produkter och marknadsföring efter 

dem. Utvecklingen av sociala medier gör det dock lättare att utbyta information om 

konsumenter och deras preferenser vilket förenklar anpassningen.  
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5.	  Slutsats	  och	  avslutande	  diskussion	  

För att knyta an till studiens problembakgrund och syfte kommer frågeställningarna att 

besvaras och de slutsatser studien har resulterat i att redovisas. Därefter kommer en kort 

beskrivning om potentiell fortsatt forskning kring ämnet. Avslutningsvis sker en diskussion 

om intressanta och anmärkningsvärda insikter kring den förståelse studiens analys har 

bidragit till.  

5.1	  Slutsats	  	  

Under samtliga intervjuer klargjordes det att hälsa är något som har olika betydelse för 

olika individer. Hälsa som begrepp har således inte endast en innebörd. Ett ekologiskt 

förhållningssätt kan av högsta grad vara att leva hälsosamt, medan andra ser ett högt 

proteinintag och lågt kolhydratintag som hälsofrämjande. En gemensam nämnare för vad 

som definieras som hälsa är att konsumtionen av livsmedel ska utgöra något slags 

mervärde. Trots att hälsa de senaste åren fått ett stort fokus var samtliga respondenter eniga 

om att hälsa inte är någon trend men att det finns trender inom ämnet. En slutsats utifrån 

frågeställningen Hur har en ökad medvetenhet om hälsa påverkat dagens 

livsmedelskonsumtion? Är att en ökad medvetenhet tillsammans med hälsotrender har 

bidragit till utvecklingen av olika matpreferenser och kosthållningar. Att konsumera mat 

och dryck hälsomedvetet kan därför handla om att bygga den skulpterade kroppen, medan 

andra utesluter livsmedel för att de anser sig må bättre utan dem. En annan slutsats av 

frågeställningen är att, med olika synsätt om vad som är hälsa, har medfört en varierande 

efterfrågan på hälsosamma livsmedel som speglar alla de olika synsätten. Idag efterfrågas 

exempelvis mer ekologiska och närproducerade livsmedel, vegetarisk mat, livsmedel med 

utökade nyttoeffekter, mat som är fri från tillsatser samt naturligt framställda råvaror. 

Konsumtion av livsmedel har således fått större betydelse hos många människor och sker 

numera både utifrån individens välmående och omgivning. Dessutom har en ökad 

medvetenhet om hälsa blivit ett sätt att uttrycka sin identitet genom sin 

livsmedelskonsumtion.  

 

En möjlig slutsats på vår andra frågeställning Hur upplever aktörer inom 

livsmedelsbranschen ett ökat fokus på hälsa? Är att livsmedelsaktörer upplever att de 

måste göra en avvägning i frågan om att ha kvar, avveckla eller ersätta produkter som 
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anses vara ohälsosamma trots dess lönsamhet. Ett ökat fokus på hälsa upplevs samtidigt ha 

bidragit till att efterfrågan på mat som inte bara ska smaka gott, utan göra gott har ökat. 

Resultatet av en efterfrågan på livsmedel med utökade fördelar har således medfört att 

marknaden för produkter berikade med exempelvis extra protein, mindre fett och vitaminer 

har växt. En annan följd av människors intresse för hälsa är utbredningen av att äta en 

ekologisk- och vegetarisk kost. Vidare har även önskan om att det ska gå fort att leva bra 

och hälsosamt samt att ha fullständig information om produkterna fått betydelse för 

utbudet av livsmedel Den tilltagande efterfrågan på livsmedel med mervärden och andra 

preferenser är upplevs både utmanande och positivt för livsmedelsaktörerna. Utmanande 

på så sätt att det kräver en medvetenhet om fluktuerande trender som skapar efterfrågan 

och positivt genom möjligheter för innovation och utveckling.  

5.2	  Forskningsbidrag	  och	  vidare	  forskning	  

Till följd av en ökad medvetenhet om hälsa har livsmedelsbranschen påverkats mycket. De 

konsumtionsvanor och mönster som kommit med en ökad medvetenhet har skapat nya 

segment på marknaden som både möjliggör till nya innovationer och resulterar i 

avveckling av produkter inom vissa kategorier. Med ökad förståelse och kunskap om hur 

medvetenhet om hälsa påverkar dagens livsmedelsutbud, har studien givit betydelsefulla 

insikter för forskningsområdet. Med ett fokus på konsumtionsbeteenden baserat på aktörer 

inom livsmedelsbranschen upplevelse, har denna studie bidragit till forskningsområdet 

konsumtion, relaterat till hälsa. I det snabbföränderliga samhälle vi lever i idag skapas nya 

konsumtionsbeteenden ständigt vilket gör konsumtion till ett forskningsområde som alltid 

kan kompletteras med ny förståelse och kunskap. Utöver studiens bidrag till 

konsumtionsforskningen är ett förslag på vidare forskning demografiska och geografiska 

aspekter för konsumtion. Hur påverkar dessa faktorer spridning av hälsotrender, 

konsumenters efterfrågan på hälsosam mat och det utbud aktörerna tillhandahåller? 

Samtidigt har studien tydliggjort att människor idag lever i ett polariserat samhälle där 

individer har olika tillgång till information och kunskap. På så sätt skapas även relevans för 

att vidare undersöka olika kommunikationskanaler inverkan på konsumtion. 

5.3	  Diskussion 

Med ett ständigt ökande livsmedelsutbud har samtidigt informationsflöden utvecklats och 

dagens konsument får allt svårare att sortera all information. Konsumenters önskemål och 
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begär är idag många gånger av irrationella skäl och beslut baseras ofta på känslor. Att 

konsumenten öppnar sina sinnen för känslomässiga budskap i form av reklam och 

marknadsföring blir därför inte konstigt. Med flertalet dieter, kosthållningar och kostråd är 

det inte är förvånande att individer blir förvirrade och därmed upplever svårigheter i att 

veta vad som är bra eller dåligt att äta. Tidigare fungerade tallriksmodellen som en 

framstående och inflytelserik riktlinje för vad gemene man borde äta, vilket var ett enkelt 

sätt att veta vad som ansågs hälsosamt. Numera finns det olika riktlinjer och tillsammans 

med tillgänglig information borde det generellt sett ha ökad vår medvetenhet om hälsa. Så 

varför ökar då antalet överviktiga och personer med fetma idag? Många faktorer till att 

ohälsosam mat fortfarande konsumeras pekar på de klyftor i samhället som till stor del 

utgörs av okunskap och utbildning. Trots att dagens konsumenter är förhållandevis 

medvetna om vad som är bra och hälsosamt att äta förekommer ändå extrembeteenden och 

svårigheter i att finna en balans.  

 

Från många håll anses det vara kostsamt att leva hälsosamt, men det beror på vilken 

kunskap och vilket intresse som finns. Att köpa produkter som ska skapa mervärde såsom 

chiafrön, extra proteinberikade mejeri- och stapelvaror, superpulver och så vidare, kan 

såklart vara dyrt. Men frågan är hur relevanta dessa livsmedel är när det handlar om att 

välja produkter som inte ska vara onyttiga eller halvfabricerade. Ingredienser som 

rotfrukter, gryner, frukt i säsong och varierande proteinkällor är inte särskilt kostsamt, men 

det för diskussionen återigen till att det handlar om kunskap och okunskap. Fokus bör 

kanske därför ligga på att nå ut med mer grundläggande kunskap till den stora massan. 

Idag sker mycket informationsspridning via sociala medier och det tas många gånger för 

givet att det som syns är det som speglar verkligheten. Vissa grupper är dock 

överrepresenterade i dagens media och inom hälsa och träning är många extroverta och 

syns därför mer. Det är därför viktigt att förstå att dessa grupper av personer felaktigt kan 

representera hur konsumtion och olika livsstilar faktiskt ser ut.  

 

Det fokus som hälsa har fått de senaste åren har resulterat i en medvetenhet som påverkar 

våra dagliga val av livsmedel, både som en akt av kunskap och som ett ställningstagande 

för hur man vill identifiera sig. Det förklarar därmed varför det skapats olika 

kostpreferenser såsom glutenfritt, vegetariskt eller ekologiskt. Utifrån individers 

hälsobaserade livsmedelskonsumtion går det att tala för att de har blivit allt mer aktiva i 
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sina val av livsmedel. Samtidigt avgörs konsumtionen i hög grad av vilken social kontext 

man befinner sig i vilket innebär att livsmedelskonsumtion aldrig är fri från värderingar.   
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Bilaga	  1.	  Intervjuguide	  
 

Intervjuguide 
Utifrån det utbud som går att finna i livsmedelsbutiker, de trender som cirkulerar på medier 

samt ett generellt ökat fokus på sin egna hälsa, är vi därför intresserade av att förstå det 

från aktörernas perspektiv. Med utgångspunkt i livsmedelsföretag syn på konsumenters 

föränderliga önskemål, omvärlden och trenders betydelse, är syftet med denna uppsats att 

skapa förståelse för vilka faktorer som bidrar till att utbudet av livsmedel ser ut som det 

gör och hur en ökad medvetenhet för hälsa bidrar till förändrade konsumtionsbeteenden.  

 

Konsumenten ses idag istället som aktiv i värdeskapandet av produkter och även tjänster 

men trots det känns det som att trender och marknadsföring har stor påverkan på 

konsumenten. För att specificera arbetet ytterligare har vi valt att utgå från den hälsotrend 

som råder, vilket vi anser snarare utgör ett nytt paradigm. 

 

Vidare för att skapa en djupare förståelse för hur dagens fokus på hälsa skapar nya 

konsumtionsmönster, är vi intresserade av att veta hur ni som företag förhåller er till det 

och hur det har skapat nya sätt för er att arbeta på. 

 

I nuläget har vi två frågeställningar som vi utgår ifrån: 

 

 

1.   Hur har en ökad medvetenhet om hälsa påverkat dagens livsmedelskonsumtion? 

2.   Hur måste aktörer inom livsmedelsbranschen förhålla sig till ett ökat fokus på 

hälsan? 

 

Inledning 

Innan vi börjar undrar vi om det är okej för dig om vi spelar in intervjun? 

 

Anledningen till inspelningen är för att vi ska kunna transkribera intervjun för att sedan 

använda delar av den för att så ut så mycket som möjligt av materialet. All information vi 

samlar in från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att ses av 
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oss vi två som skriver arbetet och eventuellt vår handledare. Vi vill också informera om 

möjligheten till att vara anonym. Om du väljer att vara anonym kommer vi att fingera ditt 

namn i studien.  

 

Om det finns någon fråga som du inte vill svara på så hoppar vi bara över den. Du har 

också rätt att dra tillbaka dina svar när som innan studien publiceras.  

 

Skulle du kunna berätta lite kort om dig själv och vad din roll är på företaget? 

 

 

Intervjufrågor 

Tema trender, marknadsföring, konsumtion och etik 

 

Trend 

Trender innebär ju oftast att det är något tillfälligt, att intresset för det som är trendigt 

kommer svalna småningom. Det hälsofokus som samhället har idag har snarare skapat en 

ny, mer medveten syn på hälsa vilket gör att det inte längre känns som en trend.  

 

●   Hur ser ni på trender i företaget? 

○   Hur arbetar ni i företaget praktiskt med trender?  

○   Arbetar ni aktivt för att “vara först”? 

○   Vem/vilka/vad anser ni skapar nya trender? 

 

●   Hur tror du att livsmedelsföretag generellt arbetar med trender och framtagande av 

nya livsmedelsprodukter? 

○   Vad anser du är det som leder till utvecklingen av nya produkter? 

○   Hur ser er process ut i framtagning av nya produkter med 

trendanalys/omvärldsanalys? 

 

●   Hur anser ni att nya begär efter nya produkter skapas? 

○   Vad, vem eller vilka styr utbud och efterfrågan?  

 

●   Anser ni att det råder en hälsotrend eller hur förhåller ni er till det? 
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○   Hur arbetar ni arbetar utifrån detta? 

○   Anser ni att ni det är viktigt att arbeta utifrån denna typen av nya 

samhällsförändring? 

○   Har era produkter förändrats utifrån den nya synen på hälsa? 

○   Hur kan man se förändringar i era produkter eller innovationer? 

 

Marknadsföring 

Oavsett vilket företag och rådande trender skapas nya former av marknadsföring. Idag 

finns det otroligt många kommunikationskanaler att gå via och det är i princip oundvikligt 

för konsumenten att undgå marknadsföring och reklam. Konkurrensen inom 

livsmedelsbranschen är hög och ibland känns det som att det strid om vem som är bäst på 

att fånga konsumenterna. Hur vet man hur man ska nå konsumenterna och vad har 

marknadsföringen egentligen för påverkan på konsumenterna/kunderna är centrala frågor.  

 

●   Vad är er centrala/viktigaste marknadsföringskanal och hur marknadsför ni er? 

○   Vilken typ av marknadsföring tror ni har störst påverkan på konsumenten? 

 

●   Hur arbetar ni med marknadsföring utifrån trender och yttre påverkan? 

○   Hur stor betydelse har konsumenters inverkan på marknadsföringen? 

○   Har ni sett någon förändring av marknadsföring i omvärlden 

○   Har hälsa påverkat hur man arbetar med marknadsföring? 

○   Hur ni marknadsför er kopplat till en trend kring hälsa? 

 

●   Har sättet som ni arbetar med marknadsföring ändrats nu gentemot för tio år sedan? 

(Med tanke på sociala medier, förändrad syn på konsumenten etc.)  

 

 

Konsumtion 

Det finns ett flertal olika definitioner på vad som är konsumtion och hur det sker. I 

västvärlden har konsumtion fått en stor betydelse i människors vardagliga liv och 

beroende på vem konsumenten är sker konsumtion på olika sätt. Utifrån detta har 

konsumenten en betydande roll för företag och samhället i stort.   
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●   Hur ser ni på konsumtion och vilken betydelse har konsumenter/kunder för er? 

○   Har ni sett några förändringar i konsumtionsmönster (utifrån ett 

hälsoperspektiv)? 

○   Anser ni att olika trender inom hälsa har skapat nya konsumtionsmönster? 

 

●   Arbetar ni som företag med för att besvara konsumenters önskemål och i så fall 

hur? 

○   Vad gör ni för att nå vissa typer av konsumenter/kunder? 

○   Anser ni att det är viktigt att ha specifika målgrupper?  

○   Är det därför ni har olika kategorier/märken?  

 

 

Etiska aspekter 

Konsumenter blir allt mer pålästa och har lättare tillgång till information vilket har gjort 

att de också har fått bättre möjlighet att ställa mer krav på företag. Värderingar har 

därför fått en stor betydelse och många företag använder därför olika certifieringar för att 

förtydliga deras ställningstagande.  

 

●   Har värderingar fått en ökad betydelse för konsumenten? 

●   Vad har ni för värderingar i företaget?  

○   Anser ni att det är viktigt att dessa genomsyras av hela organisationen? 

○   Vad har ni för syn på moraliska och etiska aspekter i frågan om påverkan på 

konsumenter? 

 

●   Hur arbetar ni med värderingarna? 

○   Är det något ni vill ska synas i ert arbetssätt och produkter? 

○   Hur långt är ni villiga att gå i utformning av reklam etc för att attrahera 

konsumenter? 

○   Vad har dessa värderingar, etiska och moraliska aspekter för utgångspunkt i 

företaget? 

 

●   Har värderingarna förändras över tid på grund av nya konsumtionsmönster eller 

trender? 
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○   Har trend inom hälsa betydelse för era värderingar?   

 

 

Avslutning 

 

Avslutande del 

1.   Vi sammanfattar vad vi har pratat om (trender, marknadsföring och konsumtion). 

2.   Har vi uppfattat det du sagt rätt? 

3.   Har du något att tillägga? Något som du tycker vi har glömt att fråga? 

4.   Är det något som ångrar att du sagt och vill ta bort? 

 


