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Förord 

Under vårterminen 2017 har Vi, Ellinore, Johanna och Nellie, skrivit en uppsats inom mark-
nadsföring på kandidatnivå om marknadskommunikation. “Digitaliseringens inverkan på 
marknadskommunikation - inom branschen för vegetariska livsmedel” avslutar Våra studier 
på Ekonomie kandidatprogrammet vid Lunds universitet. Företag och dess marknadsföring 
till konsumenter har sedan starten av programmet varit av stort intresse för Oss. Det kändes 
därför naturligt och lärorikt att fördjupa sig i marknadskommunikation, som uppsatsen bely-
ser. Vårt arbete med uppsatsen har givit oss en djupare kunskap kring det mer specifika fe-
nomenet: påverkan. Studien har därtill skänkt ett nytt och bredare perspektiv på marknadsfö-
ringen, då Vi insett hur djupt en studie kan genomföras av ett litet fenomen på marknaden 
som en del något väldigt mycket större. 
 
Vi skulle vilja tacka samtliga respondenter som ställt upp på djupintervju. Vi visar tacksam-
het till Vår handledare Annette Cerne för vägledningen hon givit oss. Det har betytt mycket 
för Vår arbetsprocess. Tack till kursansvarig och examinator. Vi skulle även vilja uttrycka 
tacksamhet till de personer som på ett eller annat vis har bidragit med såväl information som 
inspiration. Sist men inte minst, skulle Vi även vilja uttrycka tacksamhet till Våra nära och 
kära som uppmuntrat Oss under processens gång och givit Oss motivation under de lite be-
svärliga perioderna.  
 
 
Lund, 30 maj 2017 
 
 
 
 

Johanna Berhan   Nellie Mårtensson   Ellinore Sånge 
 
  



 
 

 

Sammanfattning 

Examensarbetets titel: Digitaliseringens inverkan på marknadskommunikation - inom bran-
schen för vegetariska livsmedel 
Seminariedatum: 2017-06-01 
Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 
15 högskolepoäng (HP) 
Författare: Johanna Berhan, Nellie Mårtensson, Ellinore Sånge 
Handledare: Annette Cerne 
Fem nyckelord: Flerstegskommunikationsmodellen, Webbkommunikationsmodellen, Digi-
talisering, Vegetarianism, Konsumtionsvärden 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att generera ett kunskapsbidrag till marknadsföringen, ge-
nom att kombinera och därtill utveckla flerstegskommunikationsmodellen och webbkommu-
nikationsmodellen med hänsyn till digitaliseringens utbredning. Detta kommer genomföras 
utifrån ett konsumentperspektiv, där de fem konsumtionsvärdena skall användas för att analy-
sera konsumentens val att köpa vegetariska livsmedel. Studiens utgångspunkt skall därmed 
tas i den vegetariska livsmedelskonsumtionen i Sverige. 
 
Metod: Denna uppsats har utgått från en kvalitativ forskningsmetod, där djupintervjuer ge-
nomförts med avsikt att skapa primärdata för en möjlighet att tillgodose studiens syfte. Upp-
satsen har intagit ett hermeneutiskt förhållningssätt och är därtill utformad efter en abduktiv 
forskningsansats. Analysen grundar sig på resultatet av djupintervjuerna och den litteraturge-
nomgång som framförts. 
 
Teoretiska perspektiv: Studiens tar sin utgångspunkt i flerstegskommuniktionsmodellen och 
webbkommunikationsmodellen samt det teoretiska ramverket “The five values influencing 
consumer choice”. Smith och Zook (2017) samt Sheth, Newman och Gross (1991) har lagt 
grunden till teorin men även andra källor har använts för att ge studien mer trovärdighet. 
 
Empiri: Studiens empiriska material är framställt från elva stycken semistrukturerade djupin-
tervjuer, vilka valdes ut slumpmässigt enligt snöbollsurval. Respondenterna framförde hur de 
påverkats av marknadskommunikation till följd av digitaliseringens utbredning.  
 
Resultat: Studien visade att etik, hälsa och miljö var tre huvudargument, vilka motiverat re-
spondenterna till att bli samt förbli vegetarianer. Därtill visade det sig att det till följd av den 
digitala omvandlingen har blivit enklare att förvärva ett eller flera konsumtionsvärden i pro-
duktalternativet vegetariska livsmedel. Digitaliseringen har möjliggjort för nya mediestruk-
turer, som i sin tur bidragit till att opinionsledare fått större utrymme i marknadskommunikat-
ionen. Slutligen visade studien att opinionsledare kan vara kontrollerade, men också okon-
trollerade, för att sprida online word-of-mouth. 
 
  



 
 

 

Abstract 

Title: The digitalization’s impact on market communication - within the industry of vegetari-
an food 
Seminar date: 2017-06-01 
Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Under-
graduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr) 
Authors: Johanna Berhan, Nellie Mårtensson, Ellinore Sånge 
Advisor: Annette Cerne 
Key words: Multi-step communications model, Web communications model, Digitalization, 
Vegetarianism, Consumption values 
 
Purpose: The aim of this study is to generate a knowledge contribution to marketing, by 
combining and developing the multi-step communication model and the web communications 
model, with regard to the extent of digitalization. This will be carried out from a consumer 
perspective, where the five consumption values will be used to analyze consumers’ choice to 
buy vegetarian food. The premiss of the study should therefore be taken into the vegetarian 
food consumption in Sweden.  
 
Methodology: This essay was based on a qualitative research method, in which deep inter-
views were conducted with the intention of creating primary data for an opportunity to meet 
the purpose of the study. The essay has taken a hermeneutical approach and is designed for 
an abductive research effort. The analysis is based on the results of the deep interviews and 
the literature review presented. 
 
Theoretical perspectives: The study takes its starting point in the multi-step communications 
model and the web communications model as well as the theoretical framework "The five 
values influencing consumer choice". Smith and Zook (2017), as well as Sheth, Newman and 
Gross (1991) have laid the foundation for the theoretical perspectives. In addition, other 
sources have been used to increase the credibility of this study. 
 
Empirical foundation: The empirical material of this study is made from eleven semi-
structured deep interviews, randomly selected according to the snowball selection. The re-
spondents presented how they were influenced by market communication as a result of the 
digitalization.  
 
Conclusions: The study showed that there were three main arguments: ethics, personal health 
and environmental care, which motivated the respondents to become, but also to remain 
vegetarians. The respondents became motivated by one or more of the main arguments as a 
result of the digital transformation. It also turned out that the digital transformation has made 
it easier to acquire one or several consumption values in vegetarian food. The digitalization 
has made it possible to market through new media structures, which in turn have contributed 
opinion leaders to gain more space in the market communication. Finally, it also showed that 
opinion leaders could be either controlled or uncontrolled to spread online word-of-mouth. 
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1. INLEDNING 

Under år 2015 ökade försäljningen av livsmedel och dryck. Ökningen, som motsvarade drygt 

10 miljarder kronor gentemot året innan, visar en tydlig positiv tillväxt av livsmedels-

branschen (Statistiska centralbyrån, 2016). Vidare finns det indikationer på att efterfrågan av 

vegetariska livsmedelsprodukter ökar. Den ökade efterfrågan har presenterats genom diverse 

undersökningar och statistik framtagna på initiativ av företag och intresseorganisationer. 

 

I augusti 2016 släppte börsnoterade företaget Axfood pressmeddelandet ‘Stark ökning för 

vegetariskt’, där de skrev att “svenska folket visar ett fortsatt stort intresse för vegetarisk 

mat” (Axfood, 2016). Detta grundade sig i en undersökning gjord av TNS Sifo på uppdrag av 

Axfood. Undersökningen visade bland annat att 36 procent, alltså mer än en tredjedel, av 

svenska folket äter vegetariskt mer än en dag per vecka. Därtill uttryckte 22 procent att de 

framöver kommer konsumera mindre kött (Axfood, 2016). Daniel Hallmer, sortimentutveck-

lare och matinspiratör på Garant - ett registrerat varumärke för Axfood, uttryckte även att 

vegetariska produkter är ett viktigt område. Hallmer säger att de därför har ett stort fokus på 

vegetarisk produktutveckling (Axfood, 2016). En undersökning som genomfördes år 2016 av 

YouGov, på uppdrag av Nestlé, visar att 37 procent av svenskarna äter mer grönt jämfört med 

fem år tillbaka (Nestlé, 2016). Under samma år, 2016, minskades förbrukningen av kött per 

person i Sverige med cirka två procent under det första kvartalet, vilket är i enlighet med sta-

tistik från Jordbruksverket (Nilsson, 2016). Försäljningen av vegetariska produkter i form av 

livsmedel fortsätter sålunda att öka i förhållande till tidigare år.  

 

Under 2016 har vegetariska produktalternativ haft en kraftig utbredning på den svenska 

marknaden för livsmedelsprodukter (Meltwater, 2017). Företag som säljer ersättningsproduk-

ter för kött och diverse animaliska livsmedelsprodukter har således blivit flera. Företaget 

Oumph! säljer bland annat en vegansk variant av köttprodukten kebab (Oumph!, 2015) och 

Hälsans Kök säljer bullar och burgare som ersättningsprodukter för köttbullar och hambur-

gare (Hälsans kök, 2017a). Dessa produkter finns till försäljning i svenska livsmedelsbutiker 

såsom ICA Maxi och Coop. Utöver att det vegetariska produktsortimentet i livsmedelsbutiker 

har ökat, har även restauranger börjat sälja mer vegetariska maträtter av olika slag. Hambur-

gerrestaurangen Max gjorde år 2015 en vinst på 212 miljoner kronor i Sverige, där restau-

rangverksamheten stod för den största delen av denna vinst (Gommel, 2016). Samma år 

gjorde den nämnda hamburgerrestaurangen en storsatsning genom en femdubbling av utbudet 
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med vegetariska produkter på menyn (Byttner, 2015). Så, eftersom konsumenter efterfrågar 

vegetariska livsmedel i större utsträckning, samt att företagen har ökat utbudet för dessa pro-

dukter (Bergh & Jakobsson, 2014), innebär det att det finns en attraktiv marknad för vegeta-

riska livsmedelsprodukter att studera. 

 

Enligt Livsmedelsverket så är argument av etisk karaktär samt hälso- och miljöskäl grunder 

till att konsumenter gör ett aktivt val att konsumera allt mer vegetariskt (Livsmedelsverket, 

2017a). Det ökade intresset för vegetariska produkter kan ses i ett samband med framväxt och 

utbredning av de sociala medierna. En global trend där ett medvetet val att inkorporera växt-

baserade måltider i kosten, eller att övergå till någon form av vegetarianism ökar hos konsu-

menterna (Meltwater, 2017). 

 

Via de sociala medierna har uppmärksamheten och engagemanget för vegetarisk kost ökat. 

På sociala plattformar, till exempel Facebook, har grupper som “Vad lagar du för veganmat 

idag?” (2017) och “Vegetarianer och veganer i Sverige” (2017) blivit en form av socialt 

sammanhang (Meltwater, 2017). På dessa plattformar inspirerar medlemmar varandra genom 

recept, artiklar och bilder på vegetarisk mat. De upplyser även varandra när företagen gör 

nylanseringar av vegetariska livsmedel (Meltwater, 2017). Möjligheten att utnyttja modern 

teknik, såsom sociala och digitala plattformar, har på ett banbrytande sätt förmått företag och 

människor att kommunicera genom nya kanaler på nya sätt. På internet kan företag via kana-

ler såsom Facebook grupper/sidor, företagskonton på Instagram och YouTube, kommunicera 

och interagera med omgivningen. Dessa kanaler är enbart en selektion av många fler som 

möjliggjort för nya sätt att kommunicera (Kotler & Keller, 2015). Denna utveckling kan kort 

och gott summeras till digitaliseringen, där digitalisera i enlighet med Svenska Akademiens 

ordlista definieras som “omvandling till digital form” (Svenska Akademien, 2015).  

 

På sociala medier kan konsumenterna följa opinionsledare och opinionsformare, det vill säga 

inflytelserika personer, via deras profiler (Smith & Zook, 2016). Även intresseorganisationer 

såsom Djurens Rätt (2017a), PETA (2017a) och Vegomagasinet (2017) finns numera att följa 

på plattformar såsom Facebook och Instagram. Därtill finns bloggar som enbart publicerar 

inlägg och recept om vegetarisk kost. Exempelvis bloggen “Jävligt Gott”, en av Sveriges 

största vegobloggar, kan inspirera konsumenter med nya vegetariska recept (Jävligt Gott, 

2017). Idag kan personer också bli kända profiler på sociala medier genom att skaffa sig ett 

nätverk av följare/läsare. Personerna kan därmed påverka läsarna och bli en så kallad opin-
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ionsledare (Smith & Zook, 2016). Ett exempel på en svensk opinionsledare, som är vegan, är 

den sociala medieprofilen Therese Lindgren. Hon har blivit känd via sin blogg - thereselind-

gren.se, Instagram, podcast - Therese & Zäta, samt YouTube-kanal (Lindgren, 2017). 

 

Att marknaden för vegetariska livsmedel växt, bland annat på grund av sociala medier, kan 

tyda på att konsumenter har påverkats av digitaliseringen. Påverkan är ett av fyra konkur-

rensmedel i teorin: marknadsmixen. Teorin utgörs av fyra P, där påverkan inriktar sig på de 

aktiviteter som används av företag för att kommunicera med sin omvärld. Det vanligaste till-

vägagångssättet för påverkan sker genom kommunikation (Dibb et al., 2006; Kotler & Keller, 

2015; Smith & Taylor, 2002). Flerstegskommunikationsmodellen illustrerar kommunikation 

mellan sändare och mottagare. Modellen bygger kortfattat på att en sändare, exempelvis ett 

företag, skickar ett meddelande genom en kanal för att i första hand nå ut till inflytelserika 

personer och organisationer, så kallade opinionsledare och opinionsformare (Smith & Taylor, 

2002; Smith & Zook, 2016). Enligt Smith och Zook (2016) kan opinionsledare och opinions-

formare därefter sprida kommunikation vidare till den slutliga mottagaren, i vårt fall konsu-

menten. Processen att sprida budskapet via ryktesvägen, är en kommunikationsform som be-

nämns word-of-mouth. Innan meddelandet når fram genom kanalen kan det påträffas av olika 

störningar, vilket gör att meddelande som sändaren skickar inte alltid når fram eller tolkas 

såsom varit avsett av sändaren (Smith & Taylor, 2002; Smith & Zook, 2016).  

 

Flerstegskommunikationsmodellen är grundad av Katz och Lazarsfield år 1955 (Smith & 

Taylor, 2002; Smith & Zook, 2016) men har bearbetats av flera forskare och publicerats i 

olika versioner i flera marknadsföringslitteraturer (Blythe, 2006; Dibb et al., 2006; Hollensen, 

2010; Smith & Taylor 2002; Smith & Zook, 2016). PR Smith är en författare som bearbetade 

modellen år 1993. Såväl Smith som andra författare har publicerat hans version i ett antal 

litteraturer (Axelsson & Agndal, 2002; Smith & Taylor, 2002; Smith & Zook, 2016). Sedan 

flerstegskommunikationsmodellen bearbetades år 1993 har Smith och Taylor (2002) i sin 

litteratur publicerat en webbkommunikationsmodell med hänsyn till etableringen av internet. 

Därefter har både digitaliseringen och utbredningen av de sociala medierna skapat nya kana-

ler, men också förändrade mediestrukturer, genom vilka företagen marknadsför sig (Kotler & 

Keller, 2015). Författarna av denna studie upplever att word-of-mouth processen kan ha för-

ändrats och opinionsledare samt opinionsformare kan se annorlunda ut i verkligheten till följd 

av den explosionsartade utbredningen av sociala medier. Trots den digitala omvandlingen ser 

webbkommunikationsmodellen likadan ut i Smiths och Zooks upplaga av ”Marketing Com-
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munications” från 2016. Det kan därför finnas utrymme för att kombinera flerstegskommuni-

kationsmodellen och webbkommunikationsmodellen, samt utveckla denna, eftersom omvärl-

den blivit allt mer komplex till följd av digitaliseringens utbredning.  

 

I det teoretiska ramverket ”The five values influencing consumer choice” beskrivs fem kon-

sumtionsvärden som påverkar konsumentens beteende: funktionellt värde, socialt värde, 

emotionellt värde, epistemiskt värde och situationsbaserat värde (Sheth, Newman & Gross, 

1991). Teorin ger en bild av konsumenternas konsumtionsbeteenden, för att vidare förklara 

valet att köpa eller inte köpa en viss produkt (Sheth, Newman & Gross, 1991). I fallet för 

denna studien utgör detta det aktiva valet att köpa vegetariska livsmedel, och därtill avstå en 

annan produkt eller flertalet produkter, såsom kött, och/ eller mjölkprodukter och ägg. 

 

Sammanfattningsvis kommer vegetarisk livsmedelskonsumtion i Sverige utgöra underlag för 

att studera marknadskommunikationens påverkan. Eftersom de sociala medierna bidragit till 

ett ökat intresse för vegetarisk livsmedelskonsumtion de senaste åren, kan det också finnas 

behov av att kombinera flerstegskommunikationsmodellen och webbkommunikationsmo-

dellen, samt utveckla denna efter digitaliseringens snabba framväxt. Genom att inta ett kon-

sumentperspektiv kommer de fem konsumtionsvärdena användas för att författarna av denna 

studien skall kunna fördjupa sig i det för konsumenten aktiva valet att köpa vegetariska livs-

medel. Fördjupning kommer därtill ske i de insikter som ges av kvalitativ datainsamling, i 

form av djupintervjuer, för att i sin tur kunna komma med ett kunskapsbidrag till marknads-

föringen.  

 

1.2 Frågeställning 

Hur ser en kombination samt utveckling av flerstegskommunikationsmodellen och webb-

kommunikationsmodellen ut till följd av digitaliseringen, med utgångspunkt i vegetarisk 

livsmedelskonsumtion i Sverige? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att generera ett kunskapsbidrag till marknadsföringen, genom att 

kombinera och därtill utveckla flerstegskommunikationsmodellen och webbkommunikat-

ionsmodellen med hänsyn till digitaliseringens utbredning. Detta kommer genomföras utifrån 
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ett konsumentperspektiv, där de fem konsumtionsvärdena skall användas för att analysera 

konsumentens val att köpa vegetariska livsmedel. Studiens utgångspunkt skall därmed tas i 

den vegetariska livsmedelskonsumtionen i Sverige. 

 

1.4 Definitioner 

1.4.1 Vegetarianism 

Traditionellt kan vegetarisk mat delas in i olika grupper. Veganism innebär att kosten full-

ständigt består av föda från växtriket, således innehåller kosten ingen föda från djurriket. En 

person som definierar sig som vegan äter en kost som inte innehåller varken skaldjur, fisk, 

kött, ägg, mjölkprodukter eller honung. Lakto-vegetarianism innebär att individen äter mat 

baserad på vegetabilier men även mjölkprodukter (Livsmedelsverket, 2017a). En kost som 

baseras på ovo-vegetarisk kosthållning innehåller vegetabilier och ägg, men utesluter mjölk-

produkter (Nationalencyklopedin, 2017a; Melina, Craig & Levin, 2016). Lakto-ovo-

vegetarianism innehåller utöver vegetabilier både mjölkprodukter och ägg (Livsmedelsver-

ket, 2017a).  

 

 
Tabell 1. Sammanställning av gruppindelning för vegetarisk mat (utformad och skapad av 

författarna till denna studien: Berhan, Mårtensson & Sånge, 2017) 

 

1.4.2 Digitalisering 

I denna studie kommer begreppet digitalisering att vara återkommande. Digitalisera, vilket i 

korta drag redogjorts för tidigare i studien (se avsnitt 1. Inledning), definieras i svenska aka-

demiens ordlista som “omvandling till digital form” (Svenska Akademien, 2015). Digitali-

sering i denna studie kommer inbegripa utnyttjandet av modern teknik i marknadskommuni-

kation via digitala plattformar såsom smarta telefoner, surfplattor och datorer (Kotler & Kell-
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ler, 2015). Digitaliseringen kommer också innefatta utvecklingen och användningen av soci-

ala medier såsom Facebook, Instagram och Youtube, som möjliggjort för marknadsförare att 

kommunicera digitalt och nå ut globalt (Batra & Keller, 2016; Kotler & Keller, 2015; Wein-

berg, 2009).  

 

1.5 Avgränsning 

Den kvalitativa studien som genomförts i syfte för denna uppsats har i geografiska termer 

avgränsats till Sverige. Detta beslut grundar sig i att statistiskt underlag hämtat från in-

ternethemsidor är baserat på den svenska marknaden, samt att respondenterna till djupinter-

vjuerna är bosatta i Sverige. Avgränsningen har även gjorts med hänsyn till uppsatsens tids-

begränsning. Vidare kommer fokus ligga på den svenska livsmedelskonsumtionen, med av-

gränsning till vegetariska livsmedelsprodukter. Detta för att kunna forska kring hur digitali-

seringen påverkat konsumenter och därtill den kommunikation som sker via internet. Genom 

en kombination och utveckling av flerstegskommunikationsmodellen och webbkommunikat-

ionsmodellen till följd av digitaliseringen, fokuserat på konsumentperspektivet, kommer en 

avgränsning tas till ett av de fyra konkurrensmedlen: påverkan. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta avsnitt kommer författarna av denna studie att redogöra för de teorier som använts för 

uppbyggandet av studiens tankestruktur. Inledningsvis kommer författarna till uppsatsen att 

presentera det teoretiska kunskapsläget, avseende studiens forskningsfråga. I denna studie har 

modeller som är uppbyggda kring ämnet marknadskommunikation valts ut för att granskas 

och därefter utvecklas. Författarna av denna studie kommer därefter redogöra för de begrepp 

som utgör teoriernas byggstenar, samt förklara hur dessa begrepp är relaterade till varandra. 

Teorierna har varit utgångspunkten för en vidareutveckling av flerstegskommunikationsmo-

dellen och webbkommunikationsmodellen, för ett bidrag till marknadsmixens påverkan. De 

har också skänkt idéer, bidragit med nya perspektiv samt väglett i sökandet efter nya element 

i det empiriska materialet. Därtill har teorierna bidragit med djupare förståelse för intervju-

personernas synsätt på omgivningen (Lundahl & Skärvad, 2016). 

 

2.1 Marknadsmix 

Marknadsmixen har bearbetats flertalet gånger sedan den grundades av E. Jerome McCarthy 

år 1960 (Blythe, 2006; Kotler & Keller, 2015; Smith & Taylor, 2002). Exempelvis re-

dogjorde Kotler och Keller (2015) för ett kompletterande synsätt, där hänsyn har tagits till 

marknadsföringens komplexitet genom att se på det som ett holistiskt fenomen. Kotler och 

Keller (2015) menar på att den moderna marknadsföringsmixen borde bestå av; people, pro-

cesses, programs och performance, istället de ursprungliga P:na: produkt, pris, plats och på-

verkan (Kotler & Keller, 2015). Pogorelova et al. (2016) har därtill beskrivit e-handel utifrån 

en marknadsmix baserad på 7p, istället för fyra. De tre tillagda P:na består av People, Process 

och Physical Evidence. Artikeln har redogjort för de förändringarna som skett i marknads-

mixens 7p inom e-handeln, med hänsyn internets och teknologins utbredning. 

 

Författarna vill utifrån ett konsumentperspektiv, med utgångspunkt i dagens teoretiska kun-

skapsläge, undersöka hur digitaliseringen påverkat vegetarianismen. Den ursprungliga mark-

nadsmixen har enbart redovisats för att förklara den grundläggande idén bakom det fjärde 

P:et: påverkan. Genom att studera kommunikationsmodellerna utifrån vegetarianer och deras 

subjektiva synsätt, vill författarna komma med ett kunskapsbidrag för fenomenet: marknads-

kommunikation. 
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Den klassiska versionen av marknadsmixen talar om fyra konkurrensmedel: product - pro-

dukt, price - pris, place - plats och promotion - påverkan, och utgör således marknadsmixen 

fyra P (Keegan & Green, 2017; Kotler & Keller, 2015; Smith & Taylor, 2002). Marknads-

mixen utgör fyra generella konkurrensmedel, vilka står uttryck för att vara strategiska. Att de 

är strategiska menas med att de verkar långsiktigt (Kotler & Keller, 2015). Marknadsmixens 

fyra P är kontrollerbara konkurrensmedel, följaktligen kan företaget kontrollera och påverka 

produkt, pris, plats och påverkan (Dibb et al., 2006). Marknadsföringsmiljön består även av 

element som företaget har mindre eller ingen kontroll över. Dessa element kan påverka kon-

sumenters behov men även marknadsförarens val gällande marknadsmixen. De okontroller-

bara elementen utgör förutsättningar för företagen för att påverka konsumenterna. Företagen 

bör därför uppskatta dessa element och agera därefter (Dibb et al., 2006).  

 

I denna studie kommer fokus ligga på P:et påverkan - promotion, vilket figur 1 nedan illustre-

rar. Marknadsförare refererar ofta till marknadsmixens P: påverkan, som “marknadskommu-

nikation”. Detta eftersom påverkan inriktar sig på de aktiviteter som används av företaget för 

att vara i kontakt med omvärlden (Blythe, 2006; Dibb et al., 2006). Kontakten med omvärl-

den kan gälla allt från att höja kännedom om företaget, informera konsumenter om företaget 

och deras produkter, till att inta en politisk eller social ståndpunkt (Dibb et al., 2006). 

 

 
Figur 1. Marknadsmixens 4P (Kotler & Keller, 2015, s. 47) anmärkning: modifierad av för-

fattarna till denna studien: Berhan, Mårtensson & Sånge (2017), för att tydliggöra uppsat-

sens område  
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2.2 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikationens huvudsakliga uppgift är att kommunicera med konsumenter och 

förse dem med produkter och/eller tjänster som kan möjliggöra att de fattar ett köpbeslut 

(Omar, 2009). Kommunikationen är följaktligen den information som en sändare vill över-

föra och därmed påverka mottagaren med (Dibb et al., 2006; Omar, 2009; Smith & Taylor, 

2002). Kommunikationen flödar inte bara på ett håll. Genom att prata med någon eller till 

någon innebär det inte alltid att kommunikationen är lyckad. En lyckad kommunikation inne-

bär att mottagaren tar till sig informationen som sändaren menade att skicka. Motsatsen till 

effektiv kommunikation är således missuppfattning, förvrängning eller ett avvisande av med-

delandet (Smith & Taylor, 2002).  

 

Kommunikation avser att nå ut till och påverka mottagarens värderingar eller i annan mån 

kunna uppmana till köp av företagsprodukter (Hollensen, 2010; Omar, 2009; Smith & Taylor, 

2002). För att uppnå önskad effekt med marknadskommunikationen, finns olika kanaler att 

tillgå för en sändare att föra fram sitt budskap genom (Hollensen, 2010; Dibb et al., 2006; 

Omar, 2009). Olika kanaler utgör mer eller mindre lämpliga metoder för att kommunicera. 

Beroende på vilken typ av budskap som sändaren vill framföra, samt vilken respons som sän-

daren eftersträvar hos mottagaren, är således olika kanaler mer eller mindre lämpliga för att 

förmedla detta budskap (Dibb et al., 2006; Hollensen, 2010).  

 

Kommunikation, tillsammans med övriga konkurrensfaktorer, avser att uppsåtligen försöka 

påverka och därmed leda mottagaren genom olika steg i en köpprocess. Kommunikationens 

funktion kan vara att skapa kännedom alternativt kunskap om en produkt (Hollensen, 2010; 

Omar, 2009). Vidare kan kommunikationen påverka mottagaren på en emotionell nivå (Ax-

elsson & Agndal, 2012). 

 

2.2.1 En-stegs kommunikationsmodell 

En sändare måste ha flera saker i åtanke för att i sin tur kunna påverka konsumentens upp-

märksamhet, intresse, önskningar och agerande (Hollensen, 2010). För att kunna utveckla ett 

meddelande som förmedlar kunskap, förändrar attityder och övertygar mottagaren till att slut-

ligen agera så behöver sändaren förstå målgruppen och identifiera vad som är viktigt (Dibb et 

al., 2006; Hollensen, 2010). Meddelanden som skickas måste utformas korrekt, vilket sker 

genom “kodning”. “Kodning” görs för att mottagaren därefter skall “avkoda” och tolka med-
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delandet så som sändaren avsett det. Kommunikationen bygger således på en interaktion mel-

lan modellens olika delar för att kunna göra flertalet överväganden kring dessa (Dibb et al., 

2006; Smith & Zook, 2016). 

 

En-stegs kommunikationsmodellen är, liksom de flesta teoretiska modeller, en förenkling av 

hur det ser ut i verkligheten (se figur 2) (Smith & Zook, 2016). Att modellen är en förenkling 

beror dels på att det saknas kommunikation tillbaka från mottagaren till sändaren och dels på 

bristen av störande moment vilka ligger utom sändarens kontroll (Dibb et al., 2006; Smith & 

Taylor, 2002). 

 

 
Figur 2. En-stegs kommunikationsmodellen (Smith & Zook, 2016, s.151) 

 

2.2.2 Flerstegskommunikationsmodell 

Flerstegskommunikationsmodellen, grundad av Katz och Lazarsfield år 1955, är en etablerad 

modell inom området marknadskommunikation (Smith & Zook, 2016). Eftersom modellen 

har bearbetats av många forskare och publicerats i flera marknadsföringslitteraturer (se av-

snitt 1. Inledning), anser författarna av denna studie att flerstegskommunikationsmodellen är 

betydelsefull inom marknadsföringen. Smiths version av modellen från år 1993 har använts i 

flera litteraturer, i såväl nya som gamla upplagor, och utgör därmed utgångspunkten för detta 

avsnitt. 

 

Kommunikation är enligt Smith och Zook (2016) en mångfacetterad process, som innefattar 

olika steg och riktningar. Med denna utgångspunkt har en-stegs kommunikationsmodellen 

utvecklats till en flerstegskommunikationsmodell (se figur 3) (Smith & Zook, 2016). Teorin 

är förklaringsinriktad, eftersom modellen förklarar ett specifikt fenomen: kommunikation. 

Den är även konstruerad efter ett antal satser som är kopplade till varandra (Lundahl & Skär-
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vad, 2016). För att modellen ska bli mer realistisk har flerstegskommunikationsmodellen ut-

formats genom att störningar, kanaler, opinionsledare och feedback har adderats till en-stegs 

kommunikationsmodellen (Smith & Taylor, 2002; Smith & Zook, 2016) De okontrollerbara 

störningarna som kan uppstå för sändaren kan distrahera mottagaren, som i sin tur kan ha en 

negativ inverkan på hur mottagaren uppfattar budskapet (Smith & Taylor, 2002). 

 

När sändaren skickat iväg ett meddelande genom en kanal kan detta först hamna hos opin-

ionsledare och/eller opinionsformare innan det slutligen når konsumenten. En opinionsledare 

är en inflytelserik person eller organisation, medan en opinionsformare är en expert som kan 

och har befogenhet att utforma opinionens budskap, exempelvis journalister (Hollensen, 

2010; Smith & Taylor, 2002). Opinionsledaren kan utöva inflytande över mottagaren, som en 

följd av särskild kunskap, personlighet samt andra karaktäristika (Hollensen, 2010; Smith & 

Taylor, 2002; Smith & Zook, 2016). Tidig marknadskommunikationslitteratur har pekat på 

opinionsledare (Smith et al., 2007) och vikten av nära sociala band (Czepiel, 1974; Smith et 

al., 2007), som det främsta sättet för att sprida information vidare i sociala nätverk. Smith et 

al. (2002) beskriver att dessa individer: opinionsledare, är marknadsexperter. Opinionsledarna 

som besitter mycket kunskap om produkter och inköpsställen, initierar diskussioner med kon-

sumenter och kan besvara konsumenters begäran på marknadsinformation (Feick & Price, 

1987, s.85; Smith et al., 2007).  

 

Smith och Zook (2016) menar även att bloggare, samt ägare och gruppledare till Facebook 

sidor/grupper idag inkluderas till opinionsledare och opinionsformare. Människor söker åsik-

ter och såväl opinionsledarna som opinionsformarna förser människorna med det (Smith & 

Zook, 2016). Smith och Taylor (2002) skriver att opinionsledare inte är formella experter och 

är svårare att identifiera än opinionsformare. Vidare menar de att konsumenter kan vara in-

fluerade av opinionsledarna trots att de inte ger någon rådgivning. Opinionsledare pratar med 

andra opinionsledare, som i sin tur pratar med andra människor. Människor pratar slutligen 

med andra människor vilket genererar feedback tillbaka till sändaren (företaget) (Smith & 

Taylor, 2002). Man kan således sammanfatta modellens syfte med att en sändare vill komma 

åt en specifik mottagare, som i sin tur skall vidarebefordra sändarens budskap. Denna ryktes-

spridning, konsumenter och opinionsledare emellan, kallas word-of-mouth (se avsnitt 2.5.1 

word-of-mouth) (Smith & Taylor, 2002). 
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Figur 3. Flerstegskommunikationsmodellen (Smith & Zook, 2016, s.153) 

 

2.2.3 Webbkommunikationsmodell 

En webbkommunikationsmodell (se figur 4) har även utvecklats och publicerats i Smith och 

Taylors upplaga från 2002. Modellen finns även publicerad i den senaste upplagan av “Mar-

keting Communication” från 2016, författad av Smith och Zook (2016). Denna webbkommu-

nikationsmodell har haft betydelse, eftersom modellen utvecklades när internet etablerats och 

är således mer anpassad för webben (Smith & Taylor, 2002). Webbkommunikationsmodellen 

kretsar kring varumärket, vilket figur 4 illustrerar. Istället för att utgå från att en sändare, ex-

empelvis ett företag, skickar ett meddelande till den breda massan, menar de på att marknader 

är ”hela konversationer” (Smith & Zook, 2016). Redan år 2002 fungerade word-of-mouth 

snabbare online än offline (Smith & Taylor, 2002). Internet etablerades och företagen byggde 

upp så kallade ”brand communities”, runt sina varumärken för att skapa webbkommunikation 

mellan kunder, opinionsledare och företagen. Konversationer främjas av företagen, eftersom 

de på så vis kan komma närmare konsumenterna. Företagen kan se och lyssna på vad som 

sägs i forum, samtidigt som de enkelt kan kommunicera med kunder för att etablera starkare 

relationer med dem (Smith & Zook, 2016). 

 

Begreppet viral har tillkommit som en viktig del i webbkommunikationsmodellen. Med viral 

menar Smith & Zook (2016) att konsumenterna sänder meddelandet vidare, vilket de beskri-

ver som en accelererad word-of-mouth process. Den accelererade word-of-mouth processen 
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fungerar för utskick av såväl för positiva, som för negativa, meddelanden (Smith & Zook, 

2016). 

 
Figur 4. Enkel webbkommunikationsmodell (Smith & Zook, 2016, s.154) 

 

2.3 Konsumtionsvärden 

Sheth, Newman och Gross (1991) har utformat det teoretiska ramverket ”The five values in-

fluencing consumer choice”. Teorin ger en framställning av konsumenters konsumtionsbete-

ende och förklarar varför konsumenter fattar vissa beslut. Besluten kan exempelvis vara var-

för en konsument väljer att köpa eller inte köpa en produkt. Vidare beskriver Sheth, Newman 

och Gross (1991) varför konsumenter väljer att köpa en produkttyp framför en annan. Valet 

kan förklaras med hjälp av fem konsumtionsvärden som påverkar konsumenters beteende: 

funktionellt värde, socialt värde, emotionellt värde, epistemiskt värde och situationsbaserat 

värde. Ett beslut av konsumenten påverkas av ett eller flera konsumtionsvärden. Teorin går 

att tillämpa på olika typer av produkter, såsom dagligvaror. Därmed är teorin användbar för 

uppsatsen då den berör vegetariska livsmedelsprodukter, en variant av dagligvaror (Sheth, 

Newman & Gross, 1991). 

 

Teorin har haft betydelse för marknadskommunikationen, då den har använts för att förutspå 

konsumentbeteende, men också för att kunna förklara och beskriva konsumentbeteende 

(Sheth, Newman & Gross, 1991). Artikeln “Why we buy what we buy: A theory of consump-

tion values” (Sheth, Newman & Gross, 1991) är välciterad. Enligt Google Scholar är artikeln 
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citerad 2997 gånger (Google Scholar, 2017) och på Web of Science är Sheth, Newman och 

Gross (1991) citerad 474 gånger (Web of Science, 2017). Detta tyder på att artikeln är 

omdiskuterad. Den har även varit använd i flertalet studier, bland annat: Pope (1998); 

Sweeney och Soutar (2001); Brock Smith and Colgate (2007); Komal Prasad och Jha, (2014); 

Lu, Wu och Chen (2016). 

 

Funktionellt värde av ett produktalternativ definieras som den upplevda nyttan av alternati-

vets förmåga, såsom funktionell, utilitarism eller fysisk prestation. Således kan ett funktion-

ellt värde förvärvas genom att alternativet besitter framträdande attribut av funktionell, utili-

taristisk eller fysisk karaktär (Sheth, Newman & Gross, 1991). Detta värde har, traditionellt 

sett, ansetts vara den främsta drivkraften till hur konsumenter fattar köpbeslut. Antagandet 

grundar sig på “economic utility theory”, vilken är nationalekonomisk teori som framtagits av 

Marshall (1980) och Stigler (1950). Attribut vilka anses ha ett funktionellt värde, kan vara 

tillförlitlighet och hållbarhet (Ferber, 1973). 

 

Socialt värde av ett produktalternativ innebär den upplevda nyttan av alternativets associat-

ioner med en eller flera samhällsgrupper. Genom att en produkt associeras med positivt eller 

negativt stereotypa demografiska, socioekonomiska och kulturella-etniska grupper, kan ett 

socialt värde förvärvas (Sheth, Newman & Gross, 1991). Det som driver socialt värde är ofta 

beslut som involverar synliga produkter som exempelvis kläder. Även varor och tjänster som 

konsumeras tillsammans med andra är drivna av socialt värde (Komal Prasad & Jha, 2014). 

Därför köpes produkter som generellt sett anses som funktionella även på basis av deras soci-

ala värde. Forskning kring referensgrupper tyder på att gruppmedlemskap påverkar indivi-

dens beteende. Därtill har opinionsledning visat sig ha inflytande på sociala värden i konsu-

menternas val, som en följd av informationsspridning (Komal Prasad & Jha, 2014).  

 

Emotionellt värde av ett produktalternativ definierar Sheth, Newman och Gross (1991) som 

den upplevda nyttan av alternativets förmåga att väcka känslor. Det emotionella värdet kan 

förvärvas när ett alternativ associeras med specifika känslor. Varor och tjänster kan ofta vara 

relaterade till känslomässiga reaktioner, exempelvis kan middag med levande ljus vara för-

knippat med romantik (Komal Prasad & Jha, 2014; Sheth, Newman & Gross, 1991). Emot-

ionellt värde kan även förvärvas genom påtagliga och till synes utilitariska produkter. Exem-

pelvis kan livsmedel som förknippas med barndomsupplevelser väcka känslor av bekvämlig-

het. Forskning kring motivation har påverkat det emotionella värdet och tyder på att icke-
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kognitiva och omedvetna motiv driver konsumenters val. Därtill har forskning kring reklam 

påpekat att känslomässiga reaktioner väcks genom marknadsföring (Sheth, Newman & 

Gross, 1991).  

 

Epistemiskt värde av ett alternativ definieras som den upplevda nyttan som erhålls av ett al-

ternativs förmåga att väcka nyfikenhet, nyhet och/eller uppfylla en önskan om kunskap. Detta 

värde kan förvärvas via undersökningsföremål som hänvisas till nyfikenhet, nyhet och kun-

skap (Sheth, Newman & Gross, 1991). Helt nya erfarenheter men även enkla förändringar 

kan också göra att ett produktalternativ förvärvar epistemiskt värde. Det kan innebära att ett 

alternativ väljs om konsumenten är trött på ett nuvarande varumärke eller om konsumenten är 

nyfiken på att testa ett nytt. Därtill kan det även vara att konsumenten har en önskan att få ny 

kunskap, till exempel lära sig något om en helt annan kultur (Komal Prasad & Jha, 2014). 

 

Situationsbaserat värde av ett alternativ innebär en upplevd nytta, vilken erhålls som ett re-

sultat av en specifik situation eller uppsättning av omständigheter. Situationsbaserat värde 

mottages i närvaro av fysiska och sociala oförutsedda sammanhang, vilket förbättrar dess 

funktionella och sociala värde (Sheth, Newman & Gross, 1991). Det finns till exempel pro-

dukter med säsongsvärden, såsom specifika livsmedel (Komal Prasad & Jha, 2014). Exem-

pelvis skinka vid jul som är en svensk tradition (Rosenberg, 2000). Även produkter som an-

vänds i akuta situationer som exempelvis en ambulans innehar situationsbaserat värde 

(Komal Prasad & Jha, 2014). 

 

2.4 Vegetarianism 

Vegetarianism har tidigare studerats i andra uppsatser men dess syfte och slutsatser har ofta 

berört andra område än marknadskommunikation (Lund University, 2017). Tidigare studier 

kring vegetarianism har exempelvis berört miljövetenskapen och hur kommunerna arbetat för 

att minska köttkonsumtion (Johansson, 2016). Vegetarianismen har också studerats inom 

psykologin, där författarna av studien granskat föräldrar som valt att inte tillåta sina barn äta 

kött (Mooney, 2016). Inom företagsekonomin har andra författare experimentellt studerat 

vegetarianismen, genom att titta på sambandet mellan stereotyper i reklambilder och konsu-

menters attityder gentemot vegetarisk mat (Hellberg, Lundqvist & Rydlöv, 2016).  
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Det finns en tydlig ökning i efterfrågan på vegetariska livsmedelsprodukter, vilket har ökat 

försäljningsstatistiken för dagligvaruhandeln (se avsnitt 1. Inledning). Därmed finns det ett 

större intresse från konsumenter och företag för produktalternativet vegetariska livsmedel 

idag jämfört med tidigare år. Varför människor väljer att bli vegetarianer grundar sig i ett 

flertal orsaker. Kända argument för vegetarianism är av hälso- och miljöskäl, men även ar-

gument av etisk karaktär (Fox & Ward, 2008; Livsmedelsverket, 2017a). 

 

I det som räknas som en större mängd konsumtion av mjölk och kött, har enligt studier påvi-

sat en negativ effekt på hälsan (Johnson, 2017; Michaëlsson et al., 2014). Michaëlsson et al. 

(2014) lägger fram bevis för att en hög daglig mjölkkonsumtion ökar risken för frakturer hos 

kvinnor. Därtill visar det sig att en hög mjölkkonsumtion har ökat dödligheten för både kvin-

nor och män (Michaëlsson et al., 2014). Forskare har funnit kopplingar mellan tarmcancer, 

den tredje vanligaste sjukdomsdiagnosen i världen, och kost som innehåller kött, mejeripro-

dukter samt fett (Tayyem et al., 2016). Vidare har forskare inom nutritionsepidemiologi hän-

visat till att hälsosamma matvanor kan minska risken för att drabbas av olika former av can-

cer. De menar att livsmedel som är rika på vitaminer, mineraler och fiber är hälsosamma 

livsmedel som kan minska risken att drabbas av cancer. Därtill hävdar forskarna att man bör 

begränsa konsumtionen av charkuterier, vilka innehåller skadliga ämnen för kroppen (Can-

cerfonden, 2017). Forskning har också visat att det finns hälsofördelar för personer som äter 

vegetarisk kost. Denna kost har associerats med förebyggande av kroniska sjukdomar, exem-

pelvis diabetes, hjärtsjukdomar och fetma (Hart, 2009). Hart (2009) menar att detta kan bero 

på att vegetarianer ofta äter mindre mättat fett och kolesterol, samt ofta äter färre kalorier i 

jämförelse med personer som inte är vegetarianer. Vegetabilier, som den vegetariska kosten 

baseras på, är rikt på vitaminer, mineraler som bland annat förser människan med antioxidan-

ter för att förebygga sjukdomar (Hart, 2009). Vegetarisk kosthållning kan dock resultera i 

låga värden av vitaminer såsom kalcium och vitamin B-12. Genom planering av kosten går 

detta att undvika. Välplanerade vegetariska kostschema förser individen med ett lämpligt 

intag av samtliga näringsämnen (Melina, Craig & Levin, 2016).  

 

Var femte kvinna, 21 procent, mellan 16-20 år i Sverige äter inte kött, då de vill minska sin 

klimatpåverkan. Detta redovisades i Klimatbarometern 2017, en Sifo-undersökning på upp-

drag av Världsnaturfonden (Världsnaturfonden, 2017). Dieter baserade på vegetabilier är mer 

miljövänliga än dieter som innehåller en stor mängd animaliska livsmedelsprodukter. Anled-

ningen är dels att det krävs mindre naturresurser vid förädling av vegetabilier (Melina, Craig 
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& Levin, 2016), dels att kreatursbesättningar är en betydande källa till växthusgaser (Herrero 

et al., 2015). Enligt Livsmedelsverket (2017b) är kött det livsmedel som påverkar klimatet 

mest. De skriver även att enbart en minskning av köttportionen eller byte av någon/några 

rätter till vegetariska alternativ kan ge stor effekt (Livsmedelsverket, 2017b). 

 

Valet att bli vegetarian av etiska skäl kan grundas i att en person tycker att det är fel att döda 

och äta djur (Mittval, 2017). Andra orsaker till att bli vegetarian kan vara att man är emot 

djur i livsmedelsindustrin. Detta eftersom djuren kan utsättas för hög produktion, utnyttjande 

och avel (Djurens Rätt, 2017b). År 2016 genomfördes en opinionsundersökning av Novus, på 

uppdrag av Djurens Rätt. Undersökningen visade att andelen svenskar som står bakom krav 

på åtgärder för att minska antalet djur som dör i samband med djurtransporter, uppgår till 86 

procent. Därtill visar undersökningen att 61 procent av svenskarna vill se ett stopp för expor-

ten av levande djur från Sverige till andra länder (Djurens Rätt, 2016).  

 

2.4.1 Etik i reklamutformningen 

När reklamens taktiska element skall bestämmas är det viktigt att undvika delar som går emot 

rådande etik och lagstiftning. De viktigaste etiska riktlinjerna att följa är att reklamen inte ska 

vara stötande eller diskriminerande. Reklamombudsmannen är den självreglering i näringsli-

vet som arbetar för en hög etisk nivå i marknadsföringen och handlägger frågor som rör åtly-

dandet av de etiska riktlinjerna i Sverige (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017; Reklamom-

budsmannen, 2017). Att reklam inte får vara stötande, betyder att den inte ska vara, som Dah-

lén, Lange & Rosengren skriver i Optimal Marknadskommunikation (2017), tarvlig eller vul-

gär. Det innebär exempelvis att reklam inte ska ge obehagliga associationer. Obehagliga as-

sociationer för en person skulle exempelvis kunna vara kopplat till djurhållningen på slakte-

rier (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017). 

 

Reklam som är utformad för att påverka en konsument emotionellt, exempelvis uppvisa djur-

hållningen, är således begränsad. Detta eftersom reklamen, med hänsyn till djuren, ej får upp-

fattas som stötande. Ett exempel på reklam som kan tolkas som begränsad är ett budskap ut-

format av varumärket Hälsans Kök. I reklamen kommunicerar Hälsans Kök till sin målgrupp 

genom att förklara hur konsumenterna minskar miljöpåverkan, gör en insats för sin hälsa 

samt besparar kött genom att välja vegetariska produkter. Författarna av denna studie har 
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tolkat reklamutformningen som om Hälsans Kök varit begränsade i valet att kommunicera ut 

information och därtill sitt budskap, med fokus på djuretik (Hälsans kök, 2017b). 

 
2.5 Digitalisering 

Precis som tidigare definierat benämns digitalisering som “omvandling till digital form” (se 

avsnitt 1.4. Definitioner). Digitalisering är en pågående omvandling och räknas som en av de 

mest betydelsefulla omvandlingar av dagens samhälle. Idag omfattar digitalisering många 

delar av både företag och vardagsliv (Davidsson et al., 2016; Hagberg, Sundström & Egels-

Zandén, 2016). Hagberg, Sundström och Egels-Zandén (2016) skriver att denna omvandling 

framförallt har varit viktig för detaljhandeln, på grund av att detaljhandeln både påverkar och 

påverkas av digitaliseringens utveckling. Återförsäljarna påverkar utvecklingen genom att de 

bland annat förser konsumenter med olika typer av digitala produkter och tjänster. Därtill 

skriver de att den ökade användningen av mobila enheter som ansluter till internet har påver-

kat detaljhandeln. Detta har bland annat gjorts genom utveckling av applikationer för betal-

ningar och prisjämförelser, där konsumenten har allt mer tillgång till produktinformation 

(Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016). Således har digitalisering haft en stor effekt på 

detaljhandeln, vilken inkluderar livsmedelsbutiker som säljer varor från producent till kon-

sument (Nationalencyklopedin, 2017b). I en rapport, som gjorts för telekommarknaden vi-

sade att det den sista december 2015 fanns totalt 14,8 miljoner mobilabonnemang i Sverige. 

Rapporten visar även att Sveriges invånare använder allt mer datatrafik i sina smarta mobiler, 

jämfört med andra digitala enheter (Fransén, Wigren & Enström, 2016). I ytterligare en rap-

port, State of Mobile Commerce Report 2015, som publicerades av Criteo framgick det att 

Sverige förbrukade mest datatrafik via Norden på mobila enheter. Sveriges andel i Norden 

uppgick till 52 procent. För tillfället sker den största andelen av förbrukningen via smarta 

telefoner (Karlsson, 2015).  

 

Innan etableringen av internet ägde rum så förnekade företagen konsumenternas makt eller så 

förmodade företagen att det var lätt att kontrollera konsumenterna, på grund av konsumenter-

nas oförmåga att utöva sina rättigheter (Kucuk, 2012). Vidare menar Kucuk (2012) att den 

digitala revolutionen har lett till att situationen är den omvända. Idag spelar konsumenternas 

makt en viktig roll för både nuvarande och framtida marknader (Kucuk, 2012). Sociala me-

dier har utvecklats snabbt och gett konsumenterna allt mer makt till följd av digitaliseringen 

(Kotler & Keller, 2015). Ett stort antal användare har lockats till de sociala medierna för 
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kommunikation, där användarna fått makt genom att direkt kommunicera och interagera med 

varandra på internet (Van-Tien Dao et al., 2014). Vidare beskriver Van-Tien Dao et al. 

(2014) att plattformen har lett till att företag har kunnat engagera sig i högre grad genom mer 

investerad tid och direktkontakt med slutkonsumenterna. Detta har resulterat i att företagen 

har använt sociala medier för att sända ut reklam med syfte att etablera och förstärka relation-

er mellan företag och kunder (Van-Tien Dao et al., 2014). 

 

Sociala medier beskrivs som ett samlingsnamn för de olika webbaserade plattformar och 

tjänster som finns på internet (Skolverket, 2017; Ström, 2010). Dessa plattformar fungerar 

som mötespunkter, där användare är fria att skapa olika typer av innehåll för att bevara gamla 

kontakter, men också för att skapa nya (Skolverket, 2017; Weinberg, 2009). Möjligheten att 

kommunicera med flera personer i en gemensam kanal, utgör en av flera viktiga kärnfunkt-

ioner för sociala medier. Att både dela med sig samt att få ta del av andra människors tankar 

och värderingar, utgör också en viktig kärnnytta (Skolverket, 2017; Weinberg, 2009). Det 

som sprids och delas i sociala medier handlar mycket om vad som är aktuellt här och nu, och 

det är således själva mötet och dialogen som är det centrala (Skolverket, 2017). Därtill har 

sociala medier rivit de geografiska murarna som delar individer och bidragit till att nya “on-

line communities” vuxit fram och utvecklats (Weinberg, 2009).  

 

Större sociala medier, såsom Facebook och Instagram, finns idag att ladda ner som applikat-

ioner för smarta telefoner och surfplattor. Detta har bidragit till en snabb utveckling på de 

digitala plattformarna (Skolverket, 2017). Det faktum att människor använder sig av smarta 

telefoner har också lett till att de ständigt kan vara uppkopplade på internet för att uppdatera 

sin status, lägga upp bilder och kommentera inlägg i diverse forum. Det ökande antalet av 

delade inlägg och bilder hänger samman med att människor aktiverar sig mer i sociala medi-

erna via sina smarta telefoner som de ständigt bär med sig. Genom många delningar kan fler 

människor bli delaktiga i kommunikationen, och de sociala plattformarna har gjort att in-

formationen är transparent och lättillgänglig (Skolverket, 2017). Trots detta, skriver Skolver-

ket (2017) att utvecklingen av den sociala närvaron enbart befinner sig i sitt startskede (Skol-

verket, 2017). 

 

Kotler och Keller (2015) har redogjort för tre transformativa krafter som förändrat marknads-

föringen: globalisering, teknologi och socialt ansvar. Dessa tre krafter har lett till att både 

konsumenter och företag fått nya möjligheter till att både konsumera och kommunicera. 
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Marknaden har även förändrats eftersom de nya mediekanalernas strukturer ser annorlunda ut 

jämfört med de äldre. De sociala medierna har blivit till världsomfattande explosionsartade 

fenomen (Kotler & Keller, 2015). Som tidigare nämnt, menar Kotler och Keller (2015) att 

utvecklingen av sociala medier har inneburit en förflyttning av mer makt åt konsumenterna. 

På de sociala medierna kan konsumenterna dela med sig av sina åsikter, uttrycka sin lojalitet 

samt interagera med företagen (Kotler & Keller, 2015). I traditionella medier förs marknads-

kommunikationen enligt en en-vägs kommunikation (Weinberg, 2009). Den digitala mark-

nadsföringen är komplex eftersom den genom ett antal kanaler, olikt traditionell marknadsfö-

ring, samspelar i en cirkel. Dessutom samspelar kanalerna i ett digitalt nät i enlighet med 

principen alla-till-alla (Ström, 2010). Det är en två-vägs kommunikation där företag, mark-

nadsförare, varumärke pratar, men även publiken - konsumenterna, är en del av diskussionen. 

Diskussionen kan gå både mot att uttrycka positiva och/eller negativa känslor. Resultatet av 

detta i kombination med tillgången på information har gjort att det blivit viktigt för företag att 

vara uppriktiga om sina ändamål (Weinberg, 2009).  

 

2.5.1 Word-of-mouth 

Tidigare forskning har utförts med syfte att se hur internet har underlättat spridningen av 

word-of-mouth. De antaganden som gjorts var att kommunikation snabbt sprider sig inom så 

kallade “communities” där medlemmar har starka band till varandra (Godes & Mayzlin, 

2004; Smith et al., 2007) samt att de viktigaste informationsspridare i framtiden kommer vara 

opinionsledare online, så kallade “E-influencers” (Smith et al., 2007). 

  

Idag, på en alltmer fragmenterad mediemarknad, utgör word-of-mouth ett slagkraftigt verktyg 

för att kommunicera (Kotler & Keller, 2015; Smith et. al, 2007; Smith & Taylor, 2002). 

Word-of-mouth innebär en marknadsföringsstrategi som bygger på att personer via ryktes-

spridning kommunicerar om ett företags produkter till andra personer. Word-of-mouth från 

en vän eller kollega har en högt värderad tillförlitlighet. Idag kan konsumenter kontakta flera 

av sina vänner samtidigt via de sociala plattformarna och sprida en okontrollerad word-of-

mouth med högt värderad tillförlitlighet. Följaktligen kan företagen inte kontrollera denna 

spridning och får därmed mindre makt (Van-Tien Dao et al., 2014). Varken reklam eller för-

säljningsexperter kan konkurrera mot när en vän eller kollega kommer med rekommendat-

ioner eller kritik mot en produkt eller tjänst (Craig, Greene & Versaci, 2015; Smith & Taylor, 

2002). Idag är det inte enbart produkten som diskuteras utan även marknadskommunikation-
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en, såsom kampanjer och annonser. Word-of-mouth processen har accelererat till följd av 

internets utbredning med hjälp av diverse webbaserade nätverk såsom diskussionsforum och 

sociala medier. De sociala medierna har möjliggjort för online word-of-mouth genom att 

konsumenter engagerat sig på en djupare och bredare nivå med företag än vad som tidigare 

var möjligt (Kotler & Keller, 2015). Sålunda har internet medfört en möjlighet till ökad 

kommunikation mellan konsumenter, samt mellan konsumenter och företag (Kotler & Keller, 

2015; Smith & Taylor, 2002). 

  

Flerstegskommunikationsmodellen och webbkommunikationsmodellen redogör delvis för hur 

word-of-mouth kan fungera både i reklam och för produkter (Smith & Taylor, 2002). Vidare 

skriver Smith och Taylor (2002) att den mest inflytelserika och kontrollerbara aspekten av 

word-of-mouth kommunikationen är individens egna erfarenheter av en organisations pro-

dukt eller tjänst. Exempel på kontrollerad word-of-mouth spridning kan vara inlägg om pro-

dukter på en blogg, där företaget betalar en inflytelserik bloggare. Att spridningsprocessen är 

kontrollerad i ett första skede beror på att företaget väljer hur meddelandet skall kodas och 

hur produktalternativet skall framställas via en opinionsledare (Smith & Taylor, 2002). Smith 

och Taylor (2002) skriver att en opinionsledare kan beskrivas som en inflytelserik person 

eller organisation. 

 

2.6 Teoretiska reflektioner 

Författarna av denna studie har reflekterat över hur digitaliseringen under de senaste åren har 

integrerats mer och mer i samhället. Integrationen har lett till att bland annat digitala platt-

formar och sociala medier på internet har ökat. Opinionsledare har via internet möjlighet att 

nå ut till en bredare massa än tidigare och har därmed större möjlighet att påverka konsumen-

ter. Vidare belyser teoriavsnittet att konsumenterna till följd av digitaliseringens informat-

ionsflöde fått mer kunskap och har således större makt gentemot företagen, jämfört med tidi-

gare. Det är företagen som förlorat makt och kontroll i marknadsföringen av sina produkter, 

eftersom konsumenterna kan sprida negativ word-of-mouth via sociala medier.  

 

Trots en första utveckling av webbkommunikationsmodellen av Smith och Taylor (2002), såg 

kommunikationsmodellen likadan ut i senaste publicerade litteraturen år 2016 (Smith & 

Zook, 2016). Författarna av denna studie blev förundrade över om ingen utveckling skett 

under de senaste fjorton åren på webben. Vidare innehöll flerstegskommunikationsmodellen 
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viktiga element som exempelvis störningar och opinionsformare, vilket inte finns inkorpore-

rat i webbkommunikationsmodellen. Detta resonemang ledde författarna in i det formulerade 

syftet - att kombinera flerstegskommunikationsmodellen och webbkommunikationsmodellen, 

samt utveckla denna med hänsyn till digitaliseringens utbredning. Eftersom den vegetariska 

livsmedelsbranschen i Sverige är på uppgång ansåg författarna av denna studie att det var ett 

relevant område att utforska. Det är viktigt för företag att förstå hur konsumenter påverkas av 

olika produktalternativs nytta för att kunna driva dem till köp. Följaktligen har även analysen 

utgått från fem konsumtionsvärden: funktionellt-, socialt-, emotionellt-, epistemiskt- och situ-

ationsbaserat värde.  

 

Vid en närmare granskning av flerstegskommunikationsmodellen och webbkommunikat-

ionsmodellen stötte författarna av denna studien på viss problematik i tolkandet av begreppet: 

opinionsledare. Författarna till denna studie har börjat ifrågasätta vem och på vilket sätt en 

person eller organisation är opinionsledare idag. Konsumenternas förmåga att kunna sprida 

budskap i sociala medier tycks ha förändrat opinionsledarens tidigare funktion. Författarna av 

denna studie ser inte att befintliga kommunikationsmodeller, såväl flerstegskommunikat-

ionsmodellen som webbkommunikationsmodellen, har tagit utgångspunkt i digitaliseringens 

utbredning och är således inte anpassade för webben år 2017. Sammanfattningsvis har dessa 

reflektioner möjliggjort ett analytiskt arbete som därmed präglat studien. 
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3. METOD 

Metoden kommer inledningsvis att redogöra för varför vegetariska livsmedelsprodukter ut-

gjort underlag för studien utifrån ett konsumentperspektiv. Därefter kommer vald metod, 

forskningsansats samt strategi för den forskning som använts för att genomföra studien att 

presenteras. Likaså kommer författarna av denna uppsats att redogöra för det vetenskapliga 

förhållningssätt som studien intagit samt förklara val av metod för datainsamling och under-

sökningsdesign. Vidare kommer bakgrund till varför studien genomförts med kvalitativ an-

sats att förklaras, samt förklaring till urval av respondenter för djupintervjuerna. Kapitlet 

kommer avslutas med en reflektion kring studiens trovärdighet.  

 

3.1 Vegetarisk konsumtionskultur 

Statistik har visat att försäljning av vegetarisk mat har ökat i Sverige (se avsnitt 1. Inledning). 

Detta innebär att ämnet, vegetarianism, är aktuellt och det har därför utgjort grunden för stu-

dien. I studien lyfts ett konsumentperspektiv fram, vilket är relaterat till att konsumtionen av 

så kallad “grön mat” enligt Nilsson (2016) ökat de senaste fem åren. Författarna av studien 

har personer i sin bekantskapskrets som är vegetarianer. I sin tur omfattas dessa av andra ve-

getarianer. Således finns det grund för att genomföra kvalitativa djupintervjuer genom snö-

bollsurval (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.2 Forskningsmetod 

För att uppfylla det slutgiltiga syftet med uppsatsen har en kvalitativ forskningsmetod tilläm-

pats. Datainsamlingen genomfördes för att därefter kartlägga hur digitaliseringen har påver-

kat flerstegskommunikationsmodellen och webbkommunikationsmodellen. Författarna av 

denna studies avsikt var att kombinera de två modellerna för att i sin tur utveckla en ny med 

underlag i vegetarianismen, de fem konsumtionsvärdena och digitaliseringens utbredning.  

 

Området var troligtvis outforskat med hänsyn till de aspekter som önskade studeras, vilket 

innebar att insamling av primärdata var nödvändig för att uppfylla studiens syfte. Data av 

sekundär karaktär har använts som stöd, vilket gav ett gediget underlag inför analys (Bryman 

& Bell 2013). Den kvalitativa metoden för forskning av ämnet gav utrymme för tolkning och 

en subjektiv syn på verkligheten. Subjektiv verklighetssyn innebar att studien har förhållit sig 

till intervjupersonernas syn på verkligheten. Den kvalitativa forskningsansatsen gav plats för 
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intervjupersonerna att lyfta fram reflektioner på ett bra sätt. Således var en kvalitativ ansats 

den mest lämpliga metoden för denna studie. Då författarna av denna studie har fått fram po-

tentiella faktorer, vilka kan användas för att utveckla en kommunikationsmodell, kan studiens 

syfte klassificeras som explorativ. Därtill har inslaget personlig intervju använts, vilket även 

tyder på att studien är explorativ (Lundahl & Skärvad, 2016; Bryman & Bell, 2013). 

 

3.3 Forskningsansats 

Vid val av forskningsansats kan olika infallsvinklar antas. För att avgöra var teorin kommer 

in i studien behöver det skiljas på de olika infallsvinklarna. Studiens ansats kan vara deduk-

tiv, induktiv eller en kombination av de båda (Lundahl & Skärvad, 2016).  

 

Studiens syfte var att komma med ett kunskapsbidrag inom marknadskommunikation, mer 

specifikt kring teorin flerstegskommunikationsmodellen och webbkommunikationsmodellen. 

Teorin har således utgjort både en utgångspunkt men också ett slutmål för att uppnå studiens 

syfte. Teorin har varit utgångspunkten, då den ställts mot de element som upptäckts genom en 

sortering och analys av djupintervjuerna. Detta har gjort att studien till stor del varit deduktiv. 

Dock har forskningsansatsen haft induktiva inslag, eftersom teorin varit en del av studiens 

slutmål och syfte. Eftersom studien tillämpat en kombination av deduktiva och induktiva in-

slag, kan den således beskrivas som abduktiv (Lundahl & Skärvad, 2016). Flerstegskommu-

nikationsmodellen och webbkommunikationsmodellen har sammanlänkats med vetenskapliga 

artiklar inom områdena konsumentforskning och digitalisering. Detta har tillsammans med 

djupintervjuerna resulterat i nya upptäckter av hur digitaliseringen har påverkat vegetarian-

ismen och de fem konsumtionsvärdena, för att kunna kombinera och utveckla flerstegskom-

munikationsmodellen och webbkommunikationsmodellen.  

 

3.4 Vetenskapligt förhållningssätt 

Då denna studie har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi har fokus riktats mot att 

författarna försökt tolka och upptäcka specifika fenomen. Dessa fenomen har använts för att 

komma med ny kunskap inom marknadsföringen, med hjälp av intervjupersonernas mer sub-

jektiva referensram och syn på verkligheten. Således lämpar sig hermeneutiken och fenome-

nologin som vetenskapsteoretisk plattform. Hermeneutiken som vetenskapsteori avhandlar 
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hur förståelse kan uppnås, samt tolka skiftande fenomen. Hermeneutiken berör hur människor 

uppfattar sig själva och rådande förhållande i omgivningen (Lundahl & Skärvad, 2016). 

  

Lundahl och Skärvad (2016) skriver att ett fenomenologiskt synsätt innebär att se på verklig-

heten som en social konstruktion. Olika fenomen får mening och betydelse när människan 

själv får uppleva och tolka dessa. Med fenomenologin som undersökningsmetod kan förfat-

tarna tolka och förstå hur vegetarianer formar sin egen verklighet. Deras referensram påver-

kar hur de upplevt situationer, som därefter präglat deras beslutfattande. På ett engagerat och 

djupgående sätt har fenomenen inom marknadskommunikation studerats, för att slutligen 

resultera i ett kunskapsbidrag för detta området. Intervjupersonernas subjektiva upplevelser 

har varit en förutsättning för att komma med det nya kunskapsbidraget (Lundahl & Skärvad, 

2016). 

 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Uppsatsens datainsamling har varit av såväl primär som sekundär karaktär. Primärdata inne-

bär att information som inte redan finns tillgänglig tagits fram. Studiens data var således unik, 

då den arbetades fram på egen hand för att samla in information för ett specifikt syfte. Pri-

märdata kan framställas genom bland annat djupintervjuer, surveyintervjuer och fokusgrup-

per. Författarna av denna studie ansåg att semistrukturerade djupintervjuer gav den primär-

data som behövdes för att svara på studiens syfte (se 3.9 Metoddiskussion). Denna unika data 

har stärkt kunskapsbidraget till marknadsföring. Metoden har även valts på grund av att inter-

vjupersonerna omfattas av en frihet, där de själva kan utforma sina svar på sitt eget sätt 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Sekundärdata omfattas av information som är befintlig och samlats in av andra forskare. 

Detta kan vara data från tidigare forskning som publicerats via vetenskapliga journaler (Bry-

man & Bell, 2013). I denna studie har data av sekundär sort främst varit undersökningar, sta-

tistik och vetenskapliga journaler relaterat till följande områden: etik, hälsa, miljö, vegetari-

anism och digitalisering. Den sekundärdata som använts, har varit till hjälp för att förklara 

och förstå studiens primärdata. De använda vetenskapliga artiklar har bland annat hämtats via 

LUSEM på databaserna: LUBsearch, Business Source Complete och Google Scholar.  
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3.6 Undersökningsdesign 

För att sammanställa det kvalitativa materialet från djupintervjuerna har en tvärsnittsdesign 

använts. Denna undersökningsdesign har valts då den i enlighet med Bryman och Bell (2013) 

bedömts lämplig för kvalitativa intervjuer vid ett bestämt tillfälle. Insamlad data från inter-

vjuerna har använts för att undersöka olika samband och relationer med hjälp av befintlig 

teori. Eftersom studien utfördes under en begränsad tidsperiod har varken experimentell de-

sign eller longitudinell design använts, eftersom dessa är lämpliga för längre tidsperioder 

(Bryman & Bell, 2013). För att uppfylla studiens syfte kommer enskilda individer som äter 

vegetariskt att användas i undersökningen. Detta betyder att ingen organisation som till ex-

empel PETA (PETA, 2017b) eller Djurens Rätt (Djurens Rätt, 2017b) kommer vara i fokus, 

vilket i sin tur innebär att studien inte intar en fallstudiedesign. Vidare kommer inga jämfö-

relser mellan olika variabler göras i studien, därmed kommer ingen komparativ design an-

vändas (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.7 Urval 

För att få fram data till empirin har elva personer intervjuats. De som har intervjuats är perso-

ner som äter vegetariskt i enlighet med tidigare definierade grupper av vegetarianer (se av-

snitt 1.4 Definitioner). Den kvalitativa metoden som har valts utgår inte från några sannolik-

hetsprinciper och därmed har ett icke-sannolikhetsurval valts. Icke-sannolikhetsurval kan 

delas upp i tre urval: bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval (Bryman & Bell, 

2013). Djupintervjuer har för denna studie genomförts med hjälp av ett snöbollsurval. Snö-

bollsurval, eller kedjeurval som det även benämns, innebär att författarna av studien initialt 

har kontaktat ett mindre antal människor. Därefter har dessa personerna använts för att få 

kontakt med ytterligare respondenter som är passande för studien. Detta innebär att studien är 

slumpmässig (Bryman & Bell, 2013). Snöbollsurval är lämpligt när man vill få tag på indivi-

der med någon speciell egenskap, vilket författarna till studien önskat. Vegetarianer är en 

grupp som kunde varit svåråtkomlig, eftersom det finns en begränsad del av populationen i 

Sverige som är vegetarianer (Körner & Wahlgren, 2012). Eftersom författarna av denna stu-

die identifierade flera vegetarianer följdes därefter en smidig identifiering av de individer 

som var passande för studien.  
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Författarna av denna studien hade vars en kontakt som var vegetarian, vilka blev studiens tre 

initiala respondenter för djupintervjuerna. Eftersom uppsatsskrivarna var tre, gavs möjlighet-

en att starta tre “snöbollar”. Beslutet att göra det motiverades av att tillvägagångssättet gav ett 

urval som var bredare. Vid intervjuerna frågades respondenterna om assistans för att identifi-

era personer med samma egenskap: vegetarianism. Intervjuerna och urvalsprocessen fortsatte 

på samma sätt tills författarna fått önskat antal intervjupersoner, vilket var efter elva genom-

förda djupintervjuer. Det problem som stöttes på var att trots valet att starta tre “snöbollar”, 

så blev den beskrivna urvalsprocessen i enlighet med Bryman och Bell (2013) inte represen-

tativt för populationen. Däremot är denna studie en kvalitativ forskning med fokus på den 

subjektiva verklighetssynen, vilket är lämpligt för snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013).  

 

 
Figur 5. Modell över vårt urval (utformad och skapad av författarna till denna studien: Ber-

han, Mårtensson & Sånge, 2017) 

 

De elva djupintervjuerna resulterade i 96 sidor transkriberad text, som sedan har analyserats 

(se avsnitt 4. Resultat och analys). Efter dessa djupintervjuer uppstod en teoretisk mättnad. 

Författarna av denna uppsats ansåg då att det fanns tillräckligt med empiriskt underlag för att 

kunna dra paralleller mellan de olika intervjupersonerna. Respondenterna gav uttömmande 

svar, samtidigt som gemensamma mönster gång på gång identifierades i varje enskild djupin-

tervju. Det empiriska materialet var därför gediget för att i senare skede kunna föra fram en 

innehållsrik analys och därefter diskussion. Genom snöbollsurval lyckades författarna inter-

vjua respondenter från varje kategori inom vegetarianismen. I nedanstående tabell presenteras 

respektive respondent genom ett fiktivt namn, då intervjupersonerna behålls anonyma. Vilken 

vegetarisk grupp som respondenterna definierar sig till, redovisas även i tabellen. Därtill pre-

senteras även respondentens ålder och kön, samt den inspelade intervjuns tidslängd. 
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Tabell 2. Översikt av intervjuer (utformad och skapad av författarna till denna studien: Ber-

han, Mårtensson & Sånge, 2017) 

 

3.8 Kvalitativ intervju 

Inför de semistrukturerade djupintervjuerna upprättades en intervjuguide med följande teman: 

inledning, bakgrund, vegetarianism, konsumtionsvärden, digitalisering, livsmedelskonsumt-

ion och marknadskommunikation (se Bilaga 1). Dessa såg författarna av denna studie som en 

minneslista över de områden som intervjun skulle täcka. I intervjuguiden presenteras de frå-

gor som på förhand var utarbetade. Frågorna gjorde det möjligt för författarna av studien att 

få en bild över hur respondenterna upplever sin sociala verklighet (Bergman & Bell, 2013). 

Dock anpassades frågorna efter intervjupersonens svar, vilket innebär att frågorna inte ställ-

des i samma ordning som intervjuguiden visar. Därmed hade respondenterna en frihet att ut-

forma sina svar på sitt eget sätt, vilket kännetecknar en semistrukturerad intervju (Bryman & 

Bell, 2013). Den valda intervjumetoden ger enligt Bryman och Bell (2013) en flexibel inter-

vjuprocess. Under intervjuerna undvek författarna av denna studie att ställa ledande eller 

slutna frågor. Istället ställdes öppna frågor som ofta inleds med “hur” eller “vad”. Öppna frå-

gor gav respondenterna möjligheten att forma sina svar efter sina erfarenheter, vilket i sin tur 

gav författarna av studien ett rikt empiriskt material (Bryman & Bell, 2013). 

 

Trots att varje författare startade en “snöboll” genom ett snöbollsurval, var minst två förfat-

tare närvarande vid varje intervjutillfälle. Under varje intervju fanns en huvudintervjuare och 

en som antecknade. Valet att ha minst två personer närvarande vid varje intervjutillfälle gjor-

des för att säkra insamling av information. Även för att observera respondentens känsloin-

tryck och miljön (se Bilaga 2). Efter varje intervju har författarna av denna uppsats varit 

självkritiska, genom att diskutera hur svaren kan ha påverkats. För att öka uppsatsens trovär-
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dighet har inga analyser eller slutsatser dragits från de intervjusvar som uppstod i författarnas 

diskussion. Nedan beskrivs tillvägagångssättet vid djupintervjuerna genom tre olika faser 

(Jutesen & Mik-Meyer, 2012).  

 

Intervjuns första fas 

I den första fasen berättade författarna av studien om sig själva och beskrev uppsatsen i korta 

drag. Vidare beskrevs definitioner av viktiga begrepp, såsom vegetarianismens fyra grupper. 

Därefter informerade författarna av studien att intentionen var att intervjun skulle vara mellan 

40 till 60 minuter, eftersom det skulle vara en djupintervju med utrymme för djupgående 

svar. Intervjupersonen fick även höra vilka rättigheter personen har, exempelvis att personen 

hade rätt att avbryta och att intervjupersonen hade rätt till att vara anonymiserad. Därtill fick 

författarna av uppsatsen det bekräftat att intervjun kunde spelas in för studiens syfte. Detta 

var enbart en bekräftelse, då respondenterna redan gett tillåtelse till detta i ett tidigare stadie. 

En avskild miljö valdes, dels för att inte bli avbrutna och dels för att intervjupersonen skulle 

känna sig trygg. För att ytterligare göra intervjupersonen bekväm, påbörjades intervjun med 

en mjuk öppningsfråga där personen fick berätta om sig själv. 

 

Intervjuns andra fas 

I intervjuns andra fas fick författarna av denna uppsats kartlägga de områden som intervju-

frågorna skulle beröra, det vill säga intervjuguidens olika teman: inledning, bakgrund, veget-

arianism, konsumtionsvärden, digitalisering, livsmedelskonsumtion och marknadskommuni-

kation. Respektive tema gav utrymme för respondenterna att ge långa och djupgående svar. 

Författarna av studien omformulerade frågor under intervjuns gång som respondenten tolkat 

på ett annat sätt. Även följdfrågor ställdes för att få ut mer än det svar respondenten gav. 

Uppmärksamhet och intresse visades återkommande av intervjuaren i form av nickningar, 

uttalade “ja” och “mm”, samt en ständig ögonkontakt. Detta gjordes för att få respondenterna 

att öppna upp sig mer under intervjutiden.  

 

Intervjuns tredje fas 

Under den slutliga fasen kontrollerade författarna av denna uppsats att materialet som behövs 

för studiens syfte samlats in. I detta stadiet fick intervjupersonerna tillägga övriga tankar, 

efter att de fått höra mer om studien och studiens syfte. Anledningen till att respondenterna 

fick reda på denna studies syfte efter intervjun var eftersom författarna av studie inte ville 

leda respondenterna till specifika svar som de trodde intervjuaren sökte. Slutligen tackade 
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författarna av studien för att respondenterna medverkat på en djupintervju. Respondenterna 

fick även bekräfta att författarna av uppsatsen kunde höra av sig om komplettering av svar 

behövdes.  

 

3.9 Metoddiskussion 

Eftersom studien genomförs med en kvalitativ forskningsstrategi, underbyggs det med ett 

samband till en hermeneutisk vetenskapsteori. Således är inte en positivistisk vetenskapsteori 

lämplig, då studien inte är kvantitativ och innefattar sålunda inte positivismens antaganden 

om exempelvis objektivitet i enlighet med naturvetenskapen. Fenomenologin är passande för 

studien, istället för principer såsom realism och konstruktivism, eftersom vi vill förstå kon-

sumentens perspektiv. För att kunna besvara studiens syfte behövs en subjektiv verklighets-

syn, där fenomenologi som undersökningsmetod föll sig mest lämplig (Bryman & Bell 2013; 

Lundahl & Skärvad, 2016). 

 

För att uppfylla studiens syfte framställdes primärdata genom djupintervjuer. Under arbetets 

gång har författarna av studien diskuterat att det kunde varit betydelsefullt att samla in pri-

märdata genom fokusgrupper och/eller frågeformulär (kvantitativ metod). Fokusgrupper 

kunde resulterat i djupgående diskussioner mellan respondenter, då det framkommit att 

vegetarianismen är ett område som är präglat av emotionalitet (se avsnitt 4. Resultat och ana-

lys). Efter djupintervjuerna stod det klart att respondenter och andra människor överlag har 

mycket tankar och åsikter kring vegetarianismen. För att säkerställa modellen som framtagits 

(se avsnitt 5. Resultatdiskussion och slutsats) kunde det även varit bra om det genomförts en 

kvantitativ undersökning och på så vis fått in svar från ett större urval. Den kvantitativa me-

toden hade enligt författarna av denna studie kunnat stödja resultatet men är inte att föredra i 

ett såhär tidigt skede. Detta eftersom den kvalitativa metoden genom djupintervjuer resulte-

rade i åtkomst av subjektiva verklighetsuppfattningar och uttömmande svar. Dessa svar har 

vidare inte påverkats av andra, såsom risken vid fokusgrupper. Därtill hade en kvantitativ 

metod kunnat resultera i förlorad kunskap till följd av de korta svaren. Istället ger den kvalita-

tiva metod en beskrivning av respondenternas egna upplevelser och ord, vilket inte varit möj-

ligt att få fram ur en kvantitativ metod. Detta har lagt grunden för ett, enligt författarna av 

denna studien, intressant och viktigt ämne.  
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Respondenterna som valdes genom snöbollsurvalet är för närvarande vegetarianer och såle-

des är deras svar aktuella för att svara på studiens syfte. Eftersom det är ett aktivt val att bli 

och förbli vegetarian är det därför högst relevant att respondenterna för närvarande är vegeta-

rianer. Om författarna av studien istället hade intervjuat personer som en gång varit vegetari-

aner men återgått till en kost med kött eller personer som är på gång att ta det aktiva valet att 

bli vegetarian kunde resultatet sett annorlunda ut. Detta eftersom att åsikter och uppfattningar 

då kunde glömts bort eller förändrats. Alternativt att de som tänkt bli vegetarianer kanske inte 

ännu känt av eller förvärvat flera argument för vegetarianism. 

 

Resultatet av snöbollsurvalet gav en god spridning mellan vegetarianismens kategorier. Re-

spondenterna var mellan 19 till 41 år, jämnt fördelade mellan könen och deras sociala bak-

grund skiljde sig åt. Den sociala bakgrunden finns inte beskriven i studien utan uppkom un-

der intervjuerna. Den goda spridningen av dessa variabler ökade chanserna att få olika slags 

upplevelser av vegetarianismen beskriven. Eftersom det fanns en viss spridning i ålder, inne-

bar det att respondenterna upplevt digitaliseringens omvandling i olika stor omfattning. Detta 

eftersom de yngre präglats av digitaliseringen under större delen av deras liv, jämfört med de 

äldre. 

 

Författarna av denna studie planerade att avsätta 40 till 60 minuter för varje djupintervju. Re-

sultatet blev att samtliga intervjuer låg inom intervallet 30 till 55 minuter. Trots att djupinter-

vjuerna var kortare än förväntat, fick författarna ett rikt empiriskt material med uttömmande 

svar, vilket i sin tur gav en innehållsrik analys. Genom djupintervjuerna ville författarna av 

denna uppsats identifiera samband mellan olika grupper av vegetarianer. Detta lyckades för-

fattarna med, eftersom inga märkbara skillnader identifierades mellan respondenterna.  

 

I efterhand ställde författarna av studien sig kritiska till hur frågorna utformats och ställts 

under intervjuerna, eftersom de vid enstaka tillfällen misstolkades. Intervjuaren fick under 

enstaka djupintervjuer med respondenterna ställa om och därtill förtydliga enstaka frågor. 

Detta för att respondenten skulle komma med ett svar som var användbart för att besvara stu-

diens syfte. Anledningen till att frågorna möjligen kunde misstolkas, var eftersom de var 

öppna och kunde bjuda in till svar som inte hade kunnat användas i det analytiska arbetet. 

Därför genomfördes en tydligare framställning av frågorna under intervjun utan att på något 

sätt försöka leda respondenten och därmed fortfarande försöka få fram hans eller hennes sub-

jektiva syn på verkligheten. 
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3.10 Trovärdighet  

Med utgångspunkt i följande bedömningsgrunder: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt eventualiteten att kunna styrka och konfirmera, har trovärdighet kunnat säkerställas i 

studien (Bryman & Bell, 2013). Studiens tillförlitlighet berörde hur noggranna och transpa-

renta författarna av denna studie varit vid framförandet av tillämpade metoder. Överförbar-

heten har avsett bedömning av huruvida studiens resultat kan överföras till likartade situat-

ioner. Därmed utgör en noggrann kontextbeskrivning en viktig parameter i studien. Fortsätt-

ningsvis har teoretiska slutsatser behövts granskas. Detta för att studien skulle bedömas som 

pålitlig. Därtill har författarna, genom att vara objektiva, undvikit att data vinklats eller för-

vrängts med egna antaganden och tolkningar. Studien har därmed kunnat bedömas som styrkt 

och konfirmerad (Bryman & Bell, 2013; Lundahl & Skärvad, 2016). Trovärdighet kan även 

tillskrivas studien genom så kallad triangulering. Det har uppnåtts i studien genom att den 

antagit olika teoretiska perspektiv, både teorier från litteratur, vetenskapliga artiklar samt 

olika datakällor. Detta har befäst styrka i det som studien baserat tolkningar och observation-

er på (Lundahl & Skärvad, 2016). 

 

Under studien har författarna varit medvetna om sina begränsningar i att kunna generalisera 

och finna kunskap som är allmänt tillämplig. Syftet att komma med ett specifikt kunskapsbi-

drag inom marknadskommunikation, vilket har unika inslag, kan ha blivit viktigare än att 

uppnå generaliserbar kunskap. På ett energiskt sätt har författarna av studien försökt förstå 

och aktiverat sig för att fånga djupa kunskaper i det studerade fenomenet: marknadskommu-

nikation (Lundahl & Skärvad, 2016). Genomförda intervjuer har skett under inspelning efter 

godkännande av intervjupersonerna. Detta har gjorts för att säkerställa att informationen inte 

förfelats eller gått förlorad. Det har varit viktigt för det empiriska underlaget i studien. Efter 

inspelning har intervjuerna transkriberats på mellannivå, vilket betyder att alla ord som sagts 

skrivits ned (Lundahl & Skärvad, 2016). Transkriberingarna finns sparade hos författarna av 

denna studie och tillgängliga vid begäran.  

 

3.11 Tillvägagångssätt vid analys  

Efter insamling av information från djupintervjuer med vegetarianer, har en vetenskaplig ana-

lys framställts. Detta har genomförts utifrån Rennstams och Wästerfors (2015) tre grundläg-

gande arbetssätt: sortering, reducering och argumentering. Marknadsmixens P: påverkan, 
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marknadskommunikation: flerstegskommunikationsmodellen och webbkommunikationsmo-

dellen, digitalisering: word-of-mouth, vegetarianism samt konsumtionsvärden är framlyfta 

under kapitel 2. Litteraturgenomgång. Dessa har att lagt grunden inför analys av det empi-

riska materialet och har därför varit underlag för att besvara studiens syfte: att kombinera och 

därtill utveckla flerstegskommunikationsmodellen och webbkommunikationsmodellen med 

hänsyn till digitaliseringens utbredning. Genomförandet har skett utifrån ett konsumentper-

spektiv, där de fem konsumtionsvärdena har använts för att analysera valet att köpa vegeta-

riska livsmedel. Studiens utgångspunkt har tagits i den vegetariska livsmedelskonsumtionen i 

Sverige. Författarnas forskningsfråga och teoretiska utgångspunkter har präglat sättet att ar-

beta. Det har både begränsat men samtidigt möjliggjort för den analys som kommer i följande 

avsnitt.  

 

Sorteringen av respondenternas svar från djupintervjuerna har genomförts för att överkomma 

den oöverskådlighet och oordning som fanns i den 96 sidor långa transkriberade texten. Ge-

nom att ha intagit en informerande blick i kommunikationsmodellerna, digitaliseringen, 

vegetarianism och konsumtionsvärden, har ordning inför en analys skapats. Dessa tillämpade 

teorier och begrepp har varit nära förknippade med det som författarna av denna uppsats för-

sökt arbeta fram - en kombination av flerstegskommunikationsmodellen och webbkommuni-

kationsmodellen med hänsyn till digitaliseringens utbredning, vegetarianismen och de fem 

konsumtionsvärdena (Ahrne & Svensson, 2011; Rennstam & Wästerfors, 2015). 

 

Efter en sortering, uppstod ett representationsproblem. Det har inneburit att den transkribe-

rade texten från djupintervjuerna reducerats, samtidigt som viktiga nyanser från responden-

ternas intervjusvar har bevarats för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Sorte-

ringen har inneburit att beslut har fattats kring det viktiga från djupintervjuerna som kan an-

vändas i analytiskt syfte. Dessa svar har i sin tur varit nära kopplade till studiens teoretiska 

referensramar: kommunikationsmodellerna, vegetarianism, konsumtionsvärden och digitali-

seringen (Ahrne & Svensson, 2011; Rennstam & Wästerfors, 2015). 

 

Följande avsnitt kommer behandla auktoritetsproblemet, argumentation. Det innebär att för-

fattarna av denna uppsats har försökt formulera ett självständigt kunskapsbidrag (Ahrne & 

Svensson, 2011; Rennstam & Wästerfors, 2015). Här kommer studien att rikta in sig på att 

kommunikationsmodellerna, vegetarianismen, konsumtionsvärden och digitaliseringen skall 

bemöta respondenternas svar. Författarnas analys har genererat ett bidrag till befintlig teori 
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kring flerstegskommunikationsmodellen och webbkommunikationsmodellen, som har skiljt 

sig från tidigare forskning. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande avsnitt kommer resultatet från djupintervjuerna att presenteras. En analys kommer 

även redogöras för, där resultatet från intervjuerna har mött de teoretiska referensramarna. 

Det empiriska materialet, resultatet från djupintervjuerna, samt analys, är arrangerat efter 

valda teorier. Detta har genomförts för att underlätta det analytiska arbetet, men även för att 

uppnå högre förståelse för studiens empiriska observationer (Lundahl & Skärvad, 2016). Un-

der 1.4 Definitioner, beskrivs vegetarianismens olika kategorier. Under urvalsprocessen fick 

författarna av denna studien möjligheten att intervjua respondenter från de fyra kategorierna 

inom vegetarianismen. Detta bidrog till att nyanserade aspekter kunde framhävas och åskåd-

liggöras. Däremot visade resultatet från djupintervjuerna att det enbart fanns mindre skillna-

der mellan kategorierna, utöver deras val av livsmedelskonsumtion. Därför är följande avsnitt 

strukturerat med hänsyn till valda teorier och inte efter vegetarianismens kategorier. 

 

4.1 Syn på påverkan  

Under intervjuerna med respondenterna framkom det tydligt att aspekterna etik, hälsa och 

miljö var de tre huvudargument som motiverat ställningstagandet att övergå till, såväl som att 

bibehålla en vegetarisk livsmedelskonsumtion. För att företagen ska uppnå sitt mål att på-

verka bör de, enligt djupintervjuerna, genomsyra marknadskommunikationen så den är an-

passad till målgruppen fokuserat på vegetarianismens huvudargument: etik, hälsa och miljö. 

Dibb et al. (2006) förklarar att det finns element som beslutsfattaren kan ha under kontroll, så 

kallade konkurrensmedel, och att det finns okontrollerbara faktorer som utgör förutsättningar. 

Huvudargumenten kan ses som okontrollerbara element som beslutsfattaren, i detta fall före-

tagen som säljer vegetariska livsmedelsprodukter, måste agera på för att påverka konsumen-

ten.  

 

Samtliga respondenter hade minst ett huvudargument till varför de valt att börja äta en vege-

tarisk kost, där djuretiken var det argument som majoriteten av respondenterna ansåg motive-

rade dem mest. Alexander, Tilda och Tom var tre respondenter som under sina intervjuer 

uttryckte att hushållning och hantering av produktionsdjur enligt dem var felaktigt. Detta 

styrks av en opinionsundersökning 2016, på uppdrag av Djurens Rätt, som visar att 86 pro-

cent av svenskarna står bakom kravet på åtgärder som minskar antalet djur som dör i sam-

band med djurtransporter (Djurens Rätt, 2016). 
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“Jag blev vegetarian av etiska skäl, så hushållning och hantering av produktionsdjur stämmer inte överens med 

min bild av god djurvälfärd eller de fem friheterna.” - Alexander, lakto-ovo-vegetarian 

 
“... Men typ att det verkligen visas upp hur sanningen är. Hur de blir behandlade i slaktbilar ner, hur de transpor-

teras genom hela Europa, eh. Hur de står utan vatten i stekheta transporter och då kan man ju bara dra parallel-

len till att skulle man göra det med sina egna djur, sina hundar...” - Tilda, lakto-vegetarian 

 
“Ja, det var djurens lidande. Det är liksom inte värt det för att jag ska käka gott. Eh. Jag kan liksom inte övertala 

mig själv. Det är för mycket ångest förknippat med det eller vad man ska säga.” - Eddie, ovo-vegetarian 

 

Bland majoriteten av respondenterna förstärktes dock viljan av att förbli vegetarian, genom 

att de med tiden kom till att motiveras av fler än ett huvudargument för vegetarianismen. Ma-

joriteten av respondenterna uttryckte att alla tre aspekterna var viktiga för dem, vilket tyder 

på att det kan vara viktigt för företag att sammanväva dessa för att påverka konsumenterna att 

köpa mer vegetariskt. Tom förklarade utifrån sitt perspektiv varför han tror att människor valt 

och väljer att bli veganer. Detta menade Tom grundas i etik, hälsa och miljö vilket även var i 

enlighet med Livsmedelsverket (2017a).  

 
“Ja och de e ju, de e ju först och främst för djuren och sen är det planeten och jag kommer ju sist då. Man ska ju 

välja de tre kategorierna. Det är ju antingen djuren eller planeten eller sig själv - alltså hälsan. Och jag gör ju det 

först för djuren och sen planeten och sen mig själv.” - Tom, vegan 

 

Trots att majoriteten av respondenterna valt att bli vegetarianer av etiska skäl valde Hanna 

och Sara att bli veganer av hälsoskäl. De förklarade att de bland annat läst artiklar på nätet 

om sjukdomar relaterade till konsumtion av animaliska produkter. Detta kan kopplas till 

opinionsformare, där journalister genom sin formella expertis (Smith & Taylor, 2002), publi-

cerar artiklar som demonstrerar forskningsresultat. Forskning har bland annat påvisat att kon-

sumtion av animaliska produkter kan leda till sjukdomar såsom tarmcancer, hjärtsjukdomar 

och diabetes (Tayyem et al., 2016; Hart, 2009). Därtill fanns även forskning på de hälsoförde-

lar som var relaterade till vegetarisk kost, vilket kan förklara respondenternas val att bli vege-

tarianer. Argumentet hälsa har enligt Sara och Hanna dock underbyggts med etik och miljö.  

 
“Idag är jag fortfarande vegan på grund av hälsan, men även för miljöskäl då det är bättre för miljön, men också 

bättre för djur.” - Sara, vegan 
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Majoriteten av respondenterna prioriterade argumentet djuretik först, därefter hälsa och slut-

ligen miljö. Jasmin var en av de respondenter som prioriterade argumenten annorlunda. Först 

prioriterades djuretik och därefter miljö. Hon menade på att en bättre hälsa var en positiv ef-

fekt som medföljde den vegetariska kosthållningen men utgjorde inget argument som motive-

rade henne att vara vegetarian. Genom att Jasmin valt att utesluta köttprodukter menade hon 

på att hon minskade sin klimatpåverkan. Jasmins uttalanden stämmer överens med Melinas, 

Craigs och Levins (2016) forskning, som påvisar att mindre naturresurser krävs vid förädling 

av vegetabilier.  

 
“Det jag tycker är absolut viktigast är att minska djurens lidande, absolut. Och även det med klimatpåverkan. 

Bara det en liten hamburgare orsakar, där man kan ta in alla aspekter som varit som exempel vattenförbrukning, 

odling av foder till djuren, ja all den energi som faktisk krävs för att få tag på den här lilla hamburgaren…” - 

Jasmin, lakto-ovo-vegetarian 

 

Respondenternas svar visar att det funnits ett eller flera argument till varför de valt att bli 

vegetarianer och att dessa senare byggts på för att slutligen resultera i: etik, hälsa och miljö. 

Under djupintervjuerna framkom det att samtliga respondenter, under längre perioder, lärt sig 

mer om vad vegetarianismen innebär, där huvudargumenten följaktligen var kopplade till ett 

långsiktigt synsätt. Likt marknadsförarens konkurrensmedel, påverkan, är valet att bli vegeta-

rian en långsiktig strategi.  

 

4.2 Syn på konsumtionsvärden  

Teorin “The five values influencing consumer choice” utformad av Sheth, Newman och 

Gross (1991) beskriver varför konsumenten väljer att köpa en produkttyp framför en annan. I 

denna studie analyseras valet att köpa vegetariska livsmedel, framför animaliska livsmedel. 

Valet att konsumera vegetariskt kan ses utifrån fem konsumtionsvärden, vilka påverkat re-

spondenternas konsumtionsbeteende: funktionellt värde, socialt värde, emotionellt värde, 

epistemiskt värde och situationsbaserat värde. Samtliga konsumtionsvärden ter sig återfinnas 

för respondenterna i vegetariska produkter. Traditionellt sett är det funktionella värdet den 

främsta drivkraften till köp. Sheth, Newman och Gross (1991) förklarar att de fem konsumt-

ionsvärdena kan användas separat eller tillsammans. Till följd av digitaliseringen tycks de 

övriga konsumtionsvärdena, såväl medvetet som omedvetet, blivit drivkrafter för att köpa 

vegetariska produkter bland respondenterna. 
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4.2.1 Funktionellt värde 

Respondenterna tycks ha förvärvat ett funktionellt värde i vegetariska livsmedel. De anser att 

vegetariska livsmedel, precis som livsmedel av animaliskt ursprung, besitter grundläggande 

attribut som exempelvis leder till välmående. Tom, Moa och Hanna uttryckte att de fått mer 

energi efter att de övergått till en vegetarisk kosthållning. 

 
“… Men jag upplever att jag mår väldigt bra fysiskt av det… ehm asså kroppen behöver ju inte kött för att må 

bra…” - Moa, vegan 

 

Under djupintervjuerna framkom det att respondenterna ansåg att en vegetarisk kost gav 

samma funktionella värde som en kost baserat på animaliska livsmedel. De menar att resulta-

tet av att hålla en vegetarisk kost alltså ger samma fysiska prestation för kroppen som anima-

lisk kosthållning. Således är den upplevda nyttan av alternativets förmåga, såsom exempelvis 

näring och energi, densamma. Flera av respondenterna talade om att människor ofta är rädda 

för att de inte ska få i sig tillräckligt av alla makro- och mikronäringsämne. Respondenterna 

framförde att så inte är fallet. De menade på att en vegetarisk kosthållning med god planering 

resulterar i de får i sig en rekommenderad mängd näringsämnen och som tidigare nämnt, mer 

energi. 

  

Eftersom respondenterna argumenterar för att produkttyperna de konsumerar ska vara etiskt 

försvarbara, men även hållbara för hälsan och miljön, tycks det funktionella värdet kunna 

länkas samman med ett eller fler av konsumtionsvärdena i enlighet med Sheth, Newman & 

Gross, (1991). Eftersom utbudet för vegetariskt har ökat och konsumenter fattar olika köpbe-

slut utifrån olika behov, tycks det vara så att respondenterna drivs av flera konsumtionsvär-

den i kombination, snarare än enbart det funktionella. Således verkar det som att responden-

terna beaktar fler aspekter av ett produktalternativs upplevda nytta. Epistemiskt värde är ett 

exempel på ett värde som, utifrån djupintervjuerna, hade en stark och tydlig koppling till det 

funktionella värdet. Majoriteten av respondenterna uttryckte att digitaliseringen givit dem en 

bred kunskapsbas. Hanna var en av de respondenter som tycktes tillkännage att hon ser fler 

värden än enbart det funktionella i vegetariska livsmedel. Hannas önskan om en bättre hälsa 

kan länkas till det funktionella värdet. Produkttypen vegetariska livsmedel har givit Hanna en 

önskan om ytterligare kunskap, epistemiskt värde. Det är i detta fallet relaterat till vegetariska 

livsmedel som en följd av funktionella värdet, för att ha möjlighet att uppnå det som enligt 

henne är en bra hälsa. Via internet fann hon enkelt kunskap som gav stöd för hennes argu-
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ment att vara vegetarian. Utifrån ett hälso- och miljöperspektiv demonstrerade Hanna ett ex-

empel för vad vegetarisk livsmedelskonsumtion kan leda till:   

 
“De bidrar till att man har en bättre hälsa. Det finns rätt många produkter idag som innehåller rätt mycket kemi-

kalier och är tillgjorda så att säga. Till exempel när du handlar kött så är det enbart cirka 60 procent som verkli-

gen är kött, resten är massa andra “skitsaker”. Veganska produkter är alltså mer miljövänliga och ger ingen 

skada till kroppen.” - Hanna, vegan 

 

Flera respondenter ansåg att en ökad konsumtion av vegetariska livsmedel bidrar till en 

minskad konsumtion av kött. För respondenterna innebar detta i sin tur till att färre djur be-

hövde lida. Under djupintervjuerna framförde respondenterna, som tidigare nämnt, de tre 

aspekterna: hälsa, miljö och etik. Detta kan tolkas som utilitaristiskt, eftersom de kände att de 

minskade djurens lidande, minskade sin miljöpåverkan och samtidigt mådde bra fysiskt. Så-

ledes maximerades nyttan av vegetariska livsmedel som produktalternativ. 

 
“Ja, alltså jag mår bra i själen av att veta att inga djur ska må dåligt på grund av mig. Och ja, i bredare kontext så 

tror jag att djur, natur och människan mår bättre om vi alla äter mindre kött.” - Molly, lakto-ovo-vegetarian 

 
“Jag är rätt övertygad att jag mår bättre av det rent hälsomässigt. Alltså, eh, värden i kroppen och sånt. Blodfet-

ter, bra och dåliga blodfetter… Jag tror man mår väldigt mycket bättre fysiskt av att äta mindre kött.” - Leo, 

ovo-vegetarian 

 

4.2.2 Socialt värde 

Enligt Sheth, Newman och Gross (1991) kan ett gruppmedlemskap vara en aspekt som på-

verkar en individs beteende. Flera respondenter berättade att de gått med i grupper på Fa-

cebook, där de fick tips av andra medlemmar om bland annat vegetariska maträtter. Respon-

denterna beskrev att medlemmarna synligt publicerat bilder på vegetariska måltider, vilket 

kunde liknas vid de köpbeslut som Sheth, Newman och Gross (1991) menar driver sociala 

värden. Vegetariska livsmedel verkar således kunde förvärva sociala konsumtionsvärden. 

 
“Jag gick med i en grupp för vegetarianer för att få lite inspiration där medlemmar delar med sig av vad de lagat 

” - Nils, lakto-vegetarian 

 

Tilda var en respondent som framförde att hon hade en del vänner som var vegetarianer. Hon 

menade att det var som ringar på vattnet och att vegetarianerna blir allt fler. Precis som nämnt 
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tidigare kan gruppmedlemskap påverka en individs beteende. I detta fallet påverkades Tildas 

bekantskapskrets av de personerna som är vegetarianer. Vegetarisk konsumtion är till viss del 

synlig, eftersom de i många fall måste fråga efter vegetariska alternativ vid exempel restau-

rangbesök så att de övriga i sällskapet hör det, något som framkom under flera djupintervjuer. 

 
“Ja, jag har en del vänner o så som är vegetarianer. Och det blir faktiskt fler och fler, och man lyckas ändå på-

verka rätt många. Det är litegrann som ringar på vattnet…” - Tilda, lakto-vegetarian 

 
“Ja, asså jag har ju då mina familjemedlemmar som rätt nyligen har börjat tillämpa en vegetarisk kosthållning. 

Och sen så har jag flera nära vänner som är vegetarianer eller veganer, det tycker jag är kul.” - Alexander, lakto-

ovo-vegetarian 

 

Flera respondenter berättade att trots att övriga personer i hushållet inte är vegetarianer, var 

det viktigt för de andra att maten blev någon gemensamt och socialt. Det kunde då bli att hela 

hushållet åt vegetariskt, eftersom de andra familjemedlemmarna insåg att vegetarianen aldrig 

skulle tänka sig att äta kött. Jasmin, likaså Molly, uttryckte att deras kosthållning hade störst 

inverkan på inköp, eftersom deras vegetariska kosthållning satte en standard för vilka livsme-

del hushållet köpte in. Vegetariska livsmedel tycks vara en produkt som respondenterna kan 

konsumera tillsammans med andra människor, vilket tyder på ett upplevt socialt konsumt-

ionsvärde.  

 
“Det är bara jag som är vegetarian, men de andra äter gärna vegetarisk mat. Tidigare var min man vegetarian, 

under 1,5 år. Men… ja. Det var ju för han ville vi skulle äta samma. Han sa att eftersom du inte kommer ändra 

på dig, så får väl jag äta det du äter istället.” - Jasmin, lakto-ovo-vegetarian 

 

4.2.3 Emotionellt värde 

Samtliga tre huvudargument för vegetarianism: etik, hälsa och miljö, har på olika sätt väckt 

känslor hos respondenterna med hänsyn till djur, den egna hälsan, men också miljön. Det 

blev tydligt att vegetariska livsmedel som produktalternativ, förvärvat flera emotionella vär-

den för samtliga respondenter. Genom att konsumera vegetariska produktalternativ har re-

spondenterna tagit ett aktivt val att inte konsumera köttprodukter. Köttprodukter är för samt-

liga respondenter förknippade med produktionsdjurs lidande, negativ miljöpåverkan och dålig 

hälsa. Följaktligen är produktalternativet, vegetariska livsmedel, inte i samma mån förknip-

pade med dessa faktorer. Vegetariska livsmedel har, utifrån respondenternas uttalanden, en 

stark förmåga att väcka känslor och är på det sättet associerade till specifika känslor. Som 
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tidigare nämnt uttalade Eddie att konsumtion av kött var förknippat med ångest. Således är 

det aktiva valet att inte äta kött förknippat med någon form av positiv upplevelse, då vegeta-

riskt inte associeras med produktionsdjurs lidande.  

 

Flertalet respondenter som intervjuades nämnde att YouTube-videos på internet har väckt 

både tankar av medlidande och skuldkänslor, alltså känslomässiga reaktioner enligt “The five 

values influencing consumer choice” (Sheth, Newman & Gross, 1991). Många gånger har det 

varit information kring hur illa djur behandlats, vilket framförts av specifika talare, såsom 

djurrättsaktivisten Gary Yourofsky, eller intresseorganisationer som PETA, Djurens Rätt och 

Mercy for Animals.  

  
“Ja, det är ju till exempel Mercy for Animals, och de som till exempel jobbar på, framförallt mycket med alltså, 

för ja, ge slaktdjur en bättre levnadstid. Göra allting lite mer humant, det är lite så de arbetar. Typ. Och det är ju 

sidor som till exempel PETA, Djurens Rätt, Djur Alliansen.” - Tilda, lakto-vegetarian 

 

Flera respondenter betonade att de sett filmer relaterade till såväl etik, hälsa och miljö. Do-

kumentären Cowspiracy väckte starka känslor för Leo och var även anledningen till varför 

han valt att övergå från köttprodukter till det vegetariska produktalternativet. På något sätt 

lyckades dokumentären väcka känslor och få respondenten att se annorlunda på både djurens 

rättigheter, men också på hur negativ inverkan produktionen av animaliska livsmedel har på 

miljön. Forskning kring reklam har påvisat att känslomässiga reaktioner väckts genom mark-

nadsföring (Sheth, Newman & Gross, 1991). Eftersom olika inslag i dokumentären väckt 

känslor hos Leo, kan inslag som dessa tänkas få högt emotionellt genomslag i reklam. Hanna 

tog även fram ett annat perspektiv, genom att berätta om en video där talaren påpekat hur 

många olika typer av frukter det finns i världen som människan aldrig har sett. Detta fick 

Hanna att ifrågasatta livsmedelsbutiker, som inte säljer dessa frukter men som samtidigt en-

ligt henne säljer skadliga animaliska produkter. 

 
“Det fick mig att tänka att vi verkligen lever i en kapitalistisk värld. Det är väldigt sorgligt. Oavsett om produk-

ter kan skada dig så säljer butikerna det ändå, det handlar ju trots allt om vinstmaximering. Allt det hälsosamma 

är dyrast och svårast att få tag på. Det visar bara vilken värld vi lever i.” - Hanna, vegan 

 

Emotionella inslag i miljö- och etik-argumenten för vegetarianism kunde tolkas ur djupinter-

vjuerna. Via sociala medier förvärvade majoriteten av respondenterna kunskapen om hur de 

orsakat påfrestningar på miljön och lidande för djuren genom sin köttkonsumtion. Detta ledde 
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till att respondenterna valde att agera annorlunda, och således förvärvades ett emotionellt 

konsumtionsvärde för produktalternativet vegetariska livsmedel. En respondent, Moa, tror att 

fler hade ätit vegetariskt om de hade sett ett emotionellt samband mellan köttet i butiksdisken 

och djuret som slaktats för produkten. Hon menar på att reklam för de vegetariska produkter-

na behöver visa vilken skillnad konsumenter gör för djurets liv, genom att välja det vegeta-

riska alternativet.  

 
“Eftersom djuren väcker känslor kanske man behöver se djuret för att inte välja kött, eller typ stå på en förpack-

ning att du precis valt att rädda grisen eller kycklingen, ja något åt det hållet… Eller i alla fall att man vet att 

inget djur behövt dö för att jag ska äta.” - Moa, vegan 

 

4.2.4 Epistemiskt värde  

Majoriteten av respondenterna angav att de gärna uppdaterade sig med information om 

vegetarianism, vilket kan knytas till det epistemiska värdet (Sheth, Newman & Gross, 1991). 

Respondenterna uttryckte att de uppdaterat sig med information som relaterar till vegetariska 

produktalternativ. Vegetarianismen har således väckt en nyfikenhet och önskan om ökad kun-

skap. 

 

Flera respondenter uttalade sig om att det var betydelsefullt att vara påläst om vegetarismen 

och vegetariska livsmedel. Som tidigare presenterat påpekade några respondenter att männi-

skor var skeptiska till vegetariska livsmedel, eftersom det fanns en rädsla av att få närings-

brist. Respondenter menade då att det kunde vara bra att ha kunskap om vegetarianismen, så 

att de kan förklara att människan klarar sig utan kött, alltså på en diet baserad på vegetabilier. 

 
“För jag upplever att när jag diskuterar med folk om detta så är det många som är rädda att man inte få i sig 

tillräckligt mycket protein, men det får man ju. Man måste bara veta vad man ska äta och laga. Och har jag en 

bra kunskap så kan ingen säga emot mina argument. Vilket är viktigt, för det är viktigt för mig, asså vegetarian-

ism.” - Tilda, lakto-vegetarian 

 

Andra respondenter kände att de ofta fick förklara varför de valt att vara vegetarianer och 

därmed kände att de hade en faktabas för argumenten: etik, hälsa och miljö.  

 
“Jag tycker det är viktigt. Eh, ursäkta språket, men ja, så att man kan köra över idioter som faktiskt nonchalerar 

vad som händer och inte har kunskap kring det. Just på grund av att de inte tar till sig informationen. Så japp, det 
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är verkligen viktigt att vara uppdaterad. Så man vet vad som händer. Man får ofta stå på sig, varför man valt det 

och så, många som ej förstår. Enklare att förklara om man är kunnig.” - Eddie, ovo-vegetarian 

 

Tom var en av de respondenter som ansåg att det var betydelsefullt att vara uppdaterad. Han 

vände sig därför till Facebook sidor som uppdaterades ofta för att få tillgång till relevant in-

formation och skaffa sig nya erfarenheter.  

 
“Asså det är Mercy for Animals om jag är mest aktiv, eller inte aktiv på men det är där jag går om jag vill titta 

på någonting. Ehm. Anledningen till den sidan är eftersom att de är så pass aktiva om vad som händer i dagslä-

get. Så det är nog därför jag följer den mest av allihopa…” - Tom, vegan 

 

Utöver kunskap som stödjer de tre argumenten, ansåg majoriteten av respondenterna att det 

var viktigt att ha kunskap om den vegetariska kulturen. På olika sätt försökte de lära sig mer 

om bland annat vegetarisk matkultur. Sara var en av de som letade efter nya recept via inter-

net, vilket kan ses som att respondenten letat efter nya erfarenheter inom vegetarisk kost, i 

enlighet med Sheth, Newman & Gross (1991). Hanna använde även internet för att få ny kun-

skap om vegetarianismen, eftersom det ofta var där aktualiteter publicerats. Detta kan som 

tidigare nämnt länkas till journalister, det vill säga opinionsformarna, som genom sin for-

mella expertis publicerar vad som är av nyhetsvärde (Smith & Taylor, 2002). Respondenten 

beskriver sitt sökande som en enklare uppdatering kring vegetarianism. Detta stod i samklang 

med vad Sheth, Newman och Gross (1991) menade på som ett kännetecken för hur ett 

epistemiskt konsumtionsvärde förvärvas. 

 

4.2.5 Situationsbaserat värde 

Majoriteten av respondenterna upplevde att ett restaurangbesök var en situation där det var 

svårt eller åtminstone svårare att äta vegetariskt. Uppsättningen av omständigheter som upp-

levdes svåra bland respondenterna berodde på ett antal faktorer. Dels berodde det på ett be-

gränsat utbud av vegetariska rätter på restauranger och dels på situationer i vilka en vegeta-

rian befann sig på en restaurang med icke-vegetarianer. Enligt en del respondenter kunde 

detta bero på att vänner, som åt animaliskt, kunde provocera dem när de beställde vegetariskt. 

Tom och Leo är två av de respondenter som uttryckte att de många gånger får anpassa sig 

efter sin omgivning. Situationsbaserat värde kan således förvärvas på restauranger med vege-

tariskt utbud. 
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“Det är ju om man är med kompisar eller familj och man ska äta någonstans. Eh. Men jag asså, för mig asså, jag 

är inte så krävande. Vill de äta någonstans så kan jag säga amen ni kan gå dit och äta så kan jag ta en sallad. 

Asså, det spelar inte så stor roll för mig. Fast jag ibland vill säga liksom men vi äter där på den thairestaurangen 

så kan ni ta vegetariskt eller veganskt där. Så säger dem “nä, men jag är sugen på burgare”. Ja men då blir det 

okej då går vi dit. Så, så det är väl det när man ska äta ute. Det är väl det som är det svåra.” - Tom, vegan 

 
“... ehm det provocerar folk på båda hållen. Ja, för att mat. Det är liksom så personligt och för någon annan i ens 

umgängeskrets väljer att göra något annat kan indirekt tolkas som ett angrepp för deras livsstil.” - Leo, ovo-

vegetarian 

 

Ett annat socialt sammanhang som upplevdes som problematiskt bland flera av respondenter-

na var vid högtider, som ofta är förknippade med mycket animalisk mat. Detta tycks liknas 

vid Sheth, Newman och Gross (1991) säsongsvärde. Däremot framhävde respondenterna att 

det har blivit enklare att välja vegetarisk kost. Detta eftersom allt fler vegetariska produktal-

ternativ framställts och finns att köpa i livsmedelsbutikerna. Dessutom menar respondenterna 

att det finns allt mer vegetariska substitutprodukter. Trots att Rosenberg (2000) poängterat att 

skinka är en del av den svenska jultraditionen, så menar respondenterna att det finns vegeta-

riska alternativ till såväl denna, som andra traditioner. Detta ter sig ha bidragit till att vegeta-

riska livsmedel förvärvat ett situationsbaserat värde bland respondenterna. 

 
“Från början var det svårt vid jul eller så… köttbullar och revben och liksom… hehe… Men det var typ bara 

första året, sen nu är det självklart att vi fixar annat. Finns ju mycket produkter som ersätter detta nu så ibland 

äter de andra också…” - Moa, vegan 

 
“Tyckte det var så bra, särskilt nu till påsk… Någon la liksom upp alternativ för sill och vissa sorters kakor utan 

ägg. Det underlättade liksom, så då kunde jag laga en inläggning “sill” på aubergine istället för animaliskt.” - 

Nils, lakto-vegetarian 

 

Trots detta påpekar flera respondenter att det var enklare att vara vegetarian i Sverige jämfört 

med andra länder. De ansåg att Sverige hade ett större utbud av substitutprodukter för anima-

liska livsmedel gentemot andra länder som vissa respondenter besökt.  

 
“Ja, asså jag tycker faktiskt att det är enkelt att vara det i Sverige. Jag har bott i Danmark innan och då var det 

mycket svårare.” - Molly, lakto-ovo-vegetarian 
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4.3 Syn på digitaliseringen 

Till följd av digitaliseringen tycktes respondenterna uppleva mer marknadskommunikation 

från företagen via de sociala medierna. Därtill uppfattade respondenterna att det fanns en 

ökad spridning av vegetarianismens budskap om etik, hälsa och miljö från både intresseorga-

nisationer och bekanta på sociala medier, vilket verkade fungera likt en online word-of-

mouth process.  

 

Samtliga respondenter var aktiva på sociala medier, huvudsakligen via smarta telefoner men 

också via datorer. Enligt Criteos rapport från 2015, hade Sverige störst andel trafik från mo-

bila enheter, jämfört med övriga länder i Norden. Undersökningen visade att smarta telefoner 

stod för den största andelen av den totala datatrafiken. Detta kan även hänföras till respon-

denternas svar under intervjuerna, där samtliga berättade att mobilen var den elektroniska 

enhet som användes i störst utsträckning. Respondenterna menade på att mobilen används 

flitigt på grund av att de har tillgång till enheten i flera olika miljöer. 

 
“Nästan allt sker ju genom mobilen, då man alltid har den med sig överallt. Förr var jag mer inne via datorn, 

men nu händer det väldigt sällan eftersom vi har alla datorfunktioner i telefonen istället.” - Sara, vegan 

 

Teoriavsnittet framhävde att både företag och vardagsliv omfattats av digitaliseringen, som 

en av de mest betydelsefulla omvandlingarna i vår värld. Därmed fick samtliga respondenter 

föra fram en diskussion kring hur de ser på digitaliseringen. Flera respondenter påpekade att 

digitaliseringen har möjliggjort för ett informationsflöde som gjort att människor kan vara 

mer pålästa och har därför fått mer kunskap överlag. Hanna menade därtill att hon själv är 

säker på att hon inte hade haft kunskap inom en del områden, om det inte funnits information 

att hämta digitalt. Även Tom tyckte att digitaliseringen har varit viktig med hänsyn till in-

formationen som finns tillgänglig på internet. 

 
“Det är ju tack vare internet som jag gått vegan. Det var där jag fick tillgång till informationen - via internet. 

Annars hade jag ju inte, det hade aldrig hänt annars.” - Tom, vegan 

 

Liksom Kucuk (2012) skrev har den digitala revolutionen lett till en omvänd situation, där 

makten förflyttas från företagen till konsumenterna. Majoriteten av respondenterna beskrev 

sig som mer pålästa och kunniga, eftersom all information finns tillgänglig till följd av digita-

liseringen och internets utbredning, vilket Van-Tien Dao (2014) menade på givit konsumen-
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terna allt mer makt. Denna makten utövar människor, enligt Van-Tien Dao (2014) genom att 

kommunicera och interagera på internet. Respondenternas aktivitet på de sociala plattformar-

na kan ses utifrån Kotler och Kellers (2015) tre transformativa krafter: globalisering, tek-

nologi och socialt ansvar. De menar att dessa tre krafter har lett till att respondenterna har fått 

nya möjligheter att själva kunna sprida vegetarianismens budskap: etik, hälsa och miljö. Ge-

nom att dela inlägg på sociala medier menade flera respondenter att de spridit vidare ett bud-

skap för att avsiktligt påverka andra. Detta verkade fungera likt en online och viral word-of-

mouth spridning som löpte snabbt och till flera personer samtidigt. Detta innebär att respon-

denterna, precis som både Kotler & Keller (2015) och Van-Tien Dao (2014) skriver, har 

makt. 

 
“Till exempel försöker jag gilla såna här vegan sidor och allt sånt och jag skriver alltid under om det kommer 

upp såna petitions, eller vad det heter. När de är så, när de kommer till slaktdjur och så. För att förbättra deras 

situation. Och ja, så brukar jag tänka att om jag gillar deras sidor och inlägg så kommer de ju upp på mina hän-

delser så att mina vänner kan se. Och jag gör väl det mycket därför, för att andra ska se det och jag sprider bud-

skapet. Jag vill ju visa att det är något jag tror på och står bakom, men även att påverka andra att ta till sig det 

och kanske följa efter." - Tilda, lakto-vegetarian 

 
“Det kan nog vara att jag följer Greenpeace och naturskyddsföreningen, WWF och så… Sen kan det vara att 

min vän ”kommenterat” och jag via henne ser detta. Så ja, det är sådana sidor jag följer på Facebook.” - Jasmin, 

lakto-ovo-vegetarian 

 

Under djupintervjuerna framkom det att respondenterna generellt sett hade en positiv inställ-

ning till de digitala och sociala plattformarna. Som tidigare nämnt, var samtliga respondenter 

aktiva på olika sociala medier, mestadels på Facebook. Skolverket (2017) skriver att antalet 

delade inlägg och bilder ökat, mycket på grund av att människor aktiverar sig mer på sociala 

medier. Enligt djupintervjuerna aktiverade sig samtliga respondenterna på Facebook, genom 

att bland annat gilla, kommentera och reagera på diverse inlägg från vänner, grupper och or-

ganisationer. Majoriteten av respondenterna, följde och gillade även diverse intresseorgani-

sationer, där Mercy for Animals var en organisation som nämndes flertalet gånger. Respon-

denterna berättade att inlägg delas av diverse aktörer på sociala medier, bland annat av intres-

seorganisationer och privatpersoner. Detta sprider information likt en word-of-mouth process, 

där aktörerna bakom inläggen kan fortsätta kommunicera till andra människor genom att in-

läggen delas eller kommenteras på. Jasmin var en av respondenterna som menar att digitali-

seringen har bidragit till ett stort informationsflöde.  
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“Ja, man har ju fått ett stort informationsflöde av hur min konsumtion påverkar den här planeten. Där finns ju 

självtester att göra digitalt, som visar ”hoppsan”, om jag fortsätter leva såhär så behövs det ”två jordklot”. Detta 

påverkar ju mig, och min ansträngning av att göra mindre och mindre avtryck. Mm. Så ja, det har verkligen 

påverkat. Tack vare de sociala medierna kan jag tydligare se vad vår konsumtion bidrar till och vad jag i så fall 

stöttar om jag inte aktivt väljer annat.” - Jasmin, lakto-ovo-vegetarian 

 

Värt att tillägga är att kommunikationen på sociala medier sker naturligt emellan konsumen-

terna. Smith och Taylor (2002) förklarar även hur word-of-mouth fungerar snabbare online 

än offline samt att rekommendationer från en vän har högt värderad tillförlitlighet. Eftersom 

flera respondenter framförde att de delade inlägg på sociala medier, exempelvis på Facebook, 

betyder detta också att de har möjlighet att dela budskap av hög tillförlitlighet bland deras 

vänner och bekanta. Inläggen som respondenterna delade på sociala medier kunde vara skap-

ade av dem själva men de kunde även dela med sig av andra personers och/ eller organisat-

ioners inlägg som en okontrollerbar word-of-mouth process. Däremot finns en kontrollerbar 

aspekt av word-of-mouth som Smith och Zook (2017) beskriver. Denna kan spridas på inter-

net och ter sig idag också innefatta kommunikation i de nya mediestrukturerna. Exempelvis 

när sändaren, företaget, betalar en opinionsledare, såsom sociala medieprofilen Therese 

Lindgren, för ett inlägg på hennes blogg eller Instagram-konto. 

  

Möjligheten som en person har att sprida ett etiskt, hälsorelaterat eller miljömässigt budskap 

för vegetarianismen till sina vänner, kan vara ett exempel på en online word-of-mouth sprid-

ning. Denna möjlighet som respondenterna har kan ses som indirekt marknadsföring av vege-

tariska livsmedel. Detta pekar återigen tillbaka på den omfördelade makten, från företagen till 

konsumenterna, som Kotler & Keller (2015) beskrev. Mycket av detta tycks bero på att word-

of-mouth processen accelererat till följd av internets utbredning. Respondenter framförde att 

en spridning av djurhållningen i livsmedelsindustrin kan tänkas fungera som en indirekt re-

klam för företag som säljer vegetariskt. 

 
“Ja, alltså jag tycker att det bästa argumentet för att välja vegetariskt är att… och… Eh… är många gånger att få 

höra… och få se hur djuren verkligen har det liksom. Det blir liksom ju liksom någon indirekt reklam att få höra 

vilka trånga förhållanden som djuren växer upp under…” - Leo, ovo-vegetarian 

 

Sociala medier, vilka består av webbaserade plattformar och tjänster på internet, används av 

respondenterna som en mötesplats. Precis som Weinberg (2009) förklarar, används sociala 
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medier, såsom Facebook, för att bevara kontakten med personer. Detta stämde överens med 

hur samtliga respondenter uppfattade användandet av sociala medier. Förutom Facebook och 

Instagram var YouTube även en mediekanal som uppmärksammades av flera respondenter. 

Tom förklarade att han sett YouTube-videos och att det mer specifikt var videos med Gary 

Yourofsky, som fått honom att bli vegan. Därmed verkade Yourofsky vara en opinionsledare 

för Tom. Yourofsky är inte en formell expert men har ändå influerat Tom som konsument 

och därför tycks Yourofsky vara en opinionsledare och inte en opinionsformare. Tom ut-

tryckte att han aldrig hade blivit vegan om det inte var för YouTube och Yourofsky.  

 
“Eh, ja. Asså han är en djurrättsaktivist och väldigt känd inom “the vegan community”. Men han är ju mer än så, 

han skriver essays och sånt, alltså uppsatser. Och så håller han föreläsningar på universitet, helt gratis. Han vill 

liksom bara sprida sanningen om hur det är.” - Tom, vegan 

 

Tio av elva respondenter berättade att de följer någon typ av grupp eller intresseorganisation 

för vegetarianismen på sociala medier, såsom Facebook och Instagram. I dessa gemensamma 

kanaler ges respondenterna en möjlighet att kommunicera med flera personer samtidigt. I 

enlighet med teorin är detta en viktig kärnfunktion för sociala medier, då människor kan ta 

del av andra personers tankar och värderingar. Hanna nämner att de grupper som hon följer är 

som vegetariska samhällen, där medlemmarna ger varandra rekommendationer om exempel-

vis restauranger och maträtter. Smith and Taylor (2002) menar att företagen kan använda 

dessa “vegetariska samhällen” för att se och lyssna på vad som sägs i dessa forum. Därmed 

kan företagen etablera en starkare relation till kunderna, i enlighet med webbkommunikat-

ionsmodellen. Även Sara använder sig av grupper på sociala medier för att få tillgång till re-

cept på vegetariska rätter.  

 
“Jag följer ”best of vegan” som jag tycker är en väldigt bra sida eftersom de delar recept och inspiration från 

andra veganer. Det tycker jag om eftersom de brukar tagga personen som har gjort receptet, så man kan gå in 

och hitta mer inspiration på denna personens sida.” - Sara, vegan 

 

Tom berättade dessutom att digitaliseringen har gjort det svårt att ignorera vad som händer 

med produktionsdjur och den animaliska livsmedelsindustrins negativa inverkan på miljö och 

hälsa. Han berättade att han ibland kan bli sugen på kött men att han då vänder sig till sidor 

på internet som publicerar material som påminner honom om varför han valde att bli vegeta-

rian. Organisationer och enskilda individer som publicerar sådant material kan även ses som 

opinionsledare, då personerna påverkat och influerat Toms beteende. Även respondenten Nils 
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berättade att han ständigt blir påmind om djurens lidande, genom att följa och gilla diverse 

intresseorganisationer på Facebook. För Nils fungerar det också som en motivation till att 

förbli vegetarian.  

 
“För det är ju många som inte vill se vad som verkligen händer. De blundar hellre. Men det blir ju svårare och 

svårare att göra det med tanke på hur allt sprids. Som ja, vi prata om innan med digitaliseringen. Det blir ju bara 

mer och mer och till sist så kanske det inte kommer gå att blunda.” - Tom, vegan 

 
“…Samtidigt blir jag mer motiverad av att förbli vegetarian. Jag känner liksom att jag gör vad jag kan… eller 

mer kan man ju göra och så, men jag gör ett försök i alla fall…” - Nils, lakto-vegetarian 

 

4.4 Syn på marknadskommunikation 

Majoriteten av respondenterna berättade att de såg mer reklam för vegetariska livsmedel idag, 

jämfört med två till tre år tillbaka. Denna uppfattning kan ses i ett samband till att marknaden 

för vegetariska livsmedel har växt. Detta eftersom efterfrågan på vegetariska produkter har 

ökat, samt att den totala försäljningsstatistiken för hela dagligvaruhandeln också ökat (Livs-

medelsverket, 2017c). Många av de respondenter som berättade att marknadsföringen av ve-

getariska produkter ökat, hänvisade till annonser på sociala medier och internet. 

 
“Ja, asså jag ser ju mest det på digitala medier, då på datorn på webbsidor och så. Det är inte så mycket på tvn. 

Men jag tycker nog mest, lite så, att jag kör mitt eget race. Och rekommendationer av produkter väger tungt om 

det är något jag ska eller vill testa. Typ från vänner som säger att det är gott.” - Tom, vegan 

 

Enligt Smith och Taylor (2002) består kommunikationen av en sändare och en mottagare. De 

beskriver att mottagaren måste vara öppen för den information som sändaren skickar för att 

kommunikationen ska bli lyckad. Under djupintervjuerna fick samtliga respondenter inta en 

position som mottagare och förklara när de är mest mottagliga för reklambudskap som ett 

företag sänder ut. Under ett flertal intervjuer framgick det att individanpassad reklam enligt 

respondenterna var något positivt. Mottagarna (respondenterna) menade på att reklambud-

skap som de kunde relatera till fångade deras uppmärksamhet. 

 
”Jag är ju mest mottaglig för reklam som riktar sig just mot min livsstil. Det är oftast det som får en person att 

fånga uppmärksamhet för reklamen. Det ska vara något som jag känner att jag kan relatera till helt enkelt.” - 

Hanna, vegan 
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“Ja… jo men varken eller. Eh… jag är väl mest mottaglig via sociala medier antar jag. Ganska roligt med re-

klam om det är något som passar mina intressen.” - Nils, lakto-vegetarian 

 

Det framkom även under ett flertal djupintervjuer att reklam skall vara genuin för att respon-

denterna skall uppskatta den. Molly var en av de respondenter som nämnde att hon enbart var 

mottaglig för det som hon uppfattar som genuin reklam. 

 
“Skulle nog säga att jag är mest mottaglig för reklam via radion i bilen, tror jag. Annars så är jag inte så mottag-

lig för reklam. Eller jo om reklamen är genuin, vilket knappt händer nuförtiden.” - Molly, lakto-ovo-vegetarian 

 

Vidare hade några respondenter en såväl positiv som negativ inställning till reklam. Tilda 

berättade att hennes positiva inställning till reklam berodde på de digitala medierna och digi-

taliseringen, då hon ansåg att det ur ett miljöperspektiv var positivt att kunna kommunicera 

digitalt. Hon refererade till att hon sett reklam på tv och Facebook men även fått mejlutskick. 

Tilda, men även Sara, höll sig dock negativa till reklamutskick, då de ansåg det vara dåligt 

för miljön.  

 
“Det är väl både bra och dåligt. Det kan bli för mycket. Det är bra på det sättet att saker o ting kommer ut. Men 

samtidigt så tycker jag att det blir väldigt mycket papper, om man till exempel kollar på reklam som kommer i 

brevlådan. Så att mycket är via internet och så idag, det tycker jag är bra. För det är bättre för miljön.” - Tilda, 

lakto-vegetarian 

 

Trots att fyra respondenter hade en negativ syn på reklam blev såväl Tom som Eddie glada 

när de såg reklam för vegetariska livsmedel. Bland annat hade de båda två sett reklam för 

Quorn och Oatly, vilket de tyckte var positivt. De syftade inte till själva reklamen i sig, utan 

uppskattade istället att det fanns marknadsföring för vegetariska produkter. Således har sän-

darna, Quorn och Oatly, lyckats påverka mottagarnas värderingar. När Tom och Eddie berät-

tade om vilka produkter de konsumerade och från vilka varumärken nämnde de dock varken 

Quorn eller Oatly. Sändarna, Quorn och Oatly, har alltså misslyckats att leda mottagaren ge-

nom köpprocessen för att slutligen uppmana till köp. I Toms fall kan detta bero på att han 

önskar ett mer emotionellt budskap i kommunikationen, då han tyckte att det inte fanns någon 

reklam som hade väckt mycket känslor.  
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“Isåfall får dem visa lite mer brutalare saker. För att jag ska vara nöjd. Jag tycker verkligen att det är något som 

krävs för att det ska nå ut. Och det är ja, det som hade gjort mig mer nöjd helt enkelt. Folk sätter på sig skygg-

lappar och blundar för det. Och jag tycker inte man borde få göra det.” - Tom, vegan 

 

För att påverka konsumenter så verkar det som Quorn och Oatly bör ha flera saker i åtanke: 

uppmärksamhet, intresse, önskningar och agerande. Företagen tycks ha misslyckats i en eller 

flera av dessa fyra aspekter för att kunna påverka. Företagen: Quorn och Oatly, verkar ha 

lyckats att väcka Toms och Eddies uppmärksamhet, eftersom att de faktiskt sett reklamen. 

Därtill har Tom och Eddie även visat ett intresse för reklamen, eftersom att de har lagt företa-

gens namn på minnet. Båda respondenter beskrev att blev glada av reklamen för att den spri-

der budskapet om vegetarisk mat. I Toms och Eddies fall tycks företagen misslyckats med att 

väcka deras önskningar och agerande. I Toms situation kan detta förklaras i hans önskan av 

mer emotionell kommunikation. Alexander var ytterligare en respondent som talade om att 

han hade uppmärksammat reklam från ett flertal varumärken, han kom däremot inte ihåg 

vilka företag som stod bakom reklamen. Företagen verkar därmed ha misslyckats med att 

påverka Alexanders intresse, önskningar och agerande.  

  

Tilda och Moa var ytterligare respondenter som talade om att en mer emotionell aspekt i re-

klamen borde framhävas för att reklamen skulle kunna väcka känslor och bidra till att kon-

sumenten väljer vegetariskt. Moa menar även att det i reklamen bör framkomma en koppling 

mellan det djuretiska ställningstagandet och inköpet av ett vegetariskt livsmedel. 

 
“Jag menar att man ska få veta att man gör något bra… typ att man vet att inget djur behöver slaktas för att vi 

ska äta… eller vad man ska säga. Eftersom djuren väcker känslor kanske man behöver se djuret för att inte välja 

kött, eller typ att det står på en förpackning falafel eller vad som… ja men att du precis valt att rädda grisen eller 

kycklingen.” - Moa, vegan 

 

Vad som är problematiskt i de tre respondenternas önskan för marknadskommunikationen, är 

att reklamen inte får vara oetisk. Företagen får således inte utforma reklam med fokus på ett 

etiskt budskap som trycker på djurhållningen och visa filmer samt bilder på exempelvis slakt. 

Trots att det är den typen av oetisk reklam, som enligt respondenterna hade uppnått det 

högsta emotionella genomslaget i reklambruset. Att utforma reklambudskap med emotionella 

inslag för vegetariskt tycks således vara svårt, eftersom de etiska riktlinjerna för vad som kan 

uppfattas som stötande står i vägen för sändarens meddelande. Trots att sändaren kan vara 

begränsad i kodningen av sitt meddelande, såsom att reklamen inte får innehålla oetiska in-
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slag med hänsyn till djur, skall kommunikationen kunna påverka mottagaren på en emotionell 

nivå. Majoriteten av respondenterna kände till och hade sett mycket reklam från företaget 

Oatly. “Wow no cow” och “Milk but for humans”, var bland flera respondenter ett reklam-

budskap som väckt deras uppmärksamhet. Trots att de inte medvetet blivit påverkade emot-

ionellt, ter sig kommunikationen spela an på djuretik, vilket kommunicerar till respondenter-

nas etiska huvudargument gentemot djur. Således har Oatly som sändare lyckats finna ett 

djuretiskt budskap som nått fram till respondenterna rätt, utan att reklamen i sig blir oetisk. 

 
“Men jag tycker liksom Oatlys sån här “Wow no cow”... Jag tycker den är liksom… Den är ganska bra.” - Leo, 

lakto-vegetarian 

 

Därtill var varumärket Hälsans Kök ett exempel, där sändaren troligtvis har varit begränsad i 

kodningen av sitt meddelande till mottagaren. Exempelvis marknadsför Hälsans Kök (2017b) 

hur en ökad konsumtion av vegetariskt minskar miljöpåverkan, gör en insats för sin hälsa och 

besparar kött. Det verkar som att fokus i kodningen av meddelandet hamnat på miljö och 

hälsa, eftersom de inte kommunicerar att ett djur räddats från slakt, utan vinklar budskapet 

mot att mottagaren “besparar” kött. 

 

Med utgångspunkt i en planerad marknadskommunikation vill sändaren, såsom företag, på-

verka mottagarens värderingar och därmed uppmana mottagaren till köp (Hollensen, 2010; 

Omar, 2009; Smith & Taylor, 2002). Däremot kan företagen inte känna till alla respondenter-

nas subjektiva värderingar, utan kan endast spekulera kring dessa. För att kommunikationen 

för vegetariska livsmedel skall bli lyckad, tycks en djupare förståelse vara nödvändig för en 

vegetarians subjektiva värderingar, såsom etik, hälsa och miljö. Det ter sig finnas ett gap mel-

lan vad kommunikationen från sändaren får innehålla, till vad en mottagare uppmärksammar, 

intresserar sig för, önskar sig och slutligen köper. Trots att sändaren är begränsad i sin re-

klamutformning har respondenterna tagit emot ett meddelande med djuretiskt budskap, vilket 

har fått dem att välja vegetariska produkter. Detta tyder på att det finns mycket annat i om-

givningen som sprider vegetarianismens budskap till konsumenter, som inte företagen själva 

utformat. Respondenterna framförde att de har blivit påverkade av delade videoinlägg från 

sociala medier på Facebook, Youtube och Instagram, alternativt sett dokumentärer om djur-

uppfödning som väckt starka känslor. Detta är varken en störning eller avsedd marknads-

kommunikation från sändaren, utan någonting som finns i mottagarens omgivning och som 

påverkar hans/hennes emotionella värderingar.  
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“Ja, det var för ungefär ett år sedan… ehm så delade en som jag var vän med på Facebook en video som PETA 

publicerat på hur man högg halsen av kycklingar eller höns… Det var så fruktansvärt att se… ” - Nils, lakto-

vegetarian 

 
“För ja, asså, hm, jag påverkas inte av typ Quorns reklam. Eh, typ om de hade visat lite mer grafiskt, typ hur 

djuren hanteras under levnadstiden och slakten liksom. Då tror jag att jag hade blivit mer påverkad. Precis som 

jag liksom blev från början. Typ anledningen varför jag blev vegetarian. Så liksom, eh, om de vill att köttätare 

liksom ska äta, ja, vegetariskt. Så ja, då tror jag att de måste visa mer brutalt.” - Eddie, ovo-vegetarian 

 

En form av indirekt reklam, som inte är planerad att vara reklam, tror Leo och Eddie möjligen 

kan öppna ögonen för en köttätare. Liknande uttalande gjordes även av respondenten, Moa. 

Hon uttryckte att det behövs en koppling mellan djurens lidande och reklaminnehållet för att 

få fler konsumenter att välja vegetariskt. Även Alexander menar på att det är svårt att övertala 

en person att bli vegetarian eller välja vegetariskt med enbart ett argument.  

 
“Asså, eh, jag vet inte riktigt när jag blir mest påverkad. Jag tror det är internet. Men det är ju inte riktigt reklam 

så för företagen liksom, eller det blir ju typ gratis reklam för dem. Typ, hm, indirekt reklam skulle jag vilja säga. 

Utan det är ju mer sidor som jag gillar på Facebook och så.” - Eddie, ovo-vegetarian 

 
“Jag skulle be personen i fråga att sätta sig in i vad ett djur som föds upp för produktion av produkter för humant 

bruk får genomgå i sin vardag och sin livstid. Eh, sen, samt vad de vanligaste produktionssjukdomarna innebär 

samt prevalensen av dessa. Och ja, utöver detta skulle jag vilja be personen i fråga att besöka ett slakteri och sätt 

dig in i vad olika slaktmetoder har för fysiologiska effekter på djuret.” - Alexander, lakto-ovo-vegetarian 

 

Som tidigare nämnts, i 4.3 Syn på digitaliseringen, tycks den digitala omvandlingen skapat en 

omfördelning av makten, från företagen till konsumenten. Det verkar som att företag inte i 

samma omfattning kan kontrollera hur konsumenter och opinionsledare talar om företagen. 

Eftersom omvandlingen har möjliggjort för en online word-of-mouth process och informat-

ionsflödet har ökat, kan detta ha bidragit till att gränsdragningen mellan vem som är en opin-

ionsledare börjat suddas ut. 

 

Gränsdragningen mellan vem som är och vem som inte är opinionsledare ter sig kunna för-

klaras med hjälp av dess kontrollerbarhet för företagen, samt utifrån opinionsledarens påver-

kansbredd. Kontrollerbarheten kan hänvisas till i vilken grad som en sändare kan styra hur 

meddelandet sprids via opinionsledare och konsumenter. Påverkansbredden kan tänkas inne-
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fatta hur många personer som en opinionsledare kan nå ut till. Utifrån studiens insamlade 

empiri, tycks författarna av denna uppsats finna både kontrollerbara och okontrollerbara opin-

ionsledare. De kontrollerbara opinionsledarna tycks vara bloggare eller kända sociala medie-

profiler, vilka sändaren betalar i utbyte mot spridning av företagets budskap till en bredare 

massa. Dessa kontrollerbara opinionsledare verkar således vara en av de nya mediestruk-

turerna som digitaliseringen fört med sig. Därtill har digitaliseringen även fört med sig okon-

trollerbara opinionsledare, vilka kan tänkas vara intresseorganisationer samt mindre grupper 

på sociala medier. I dessa mindre grupper kan konsumenterna skriva och dela med sig av 

diverse omdömen av vegetarisk mat till en mindre krets.  

 

4.5 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis, visar analysen att företagen i den vegetariska livsmedelsbranschen bör 

genomsyra sin marknadskommunikation med vegetarianismens tre huvudargument: etik, 

hälsa och miljö. Utifrån djupintervjuerna har det visat sig att konsumtionsvärdena är drivkraf-

ter som påverkar respondenterna att köpa vegetariskt. Det funktionella värdet av produktal-

ternativet vegetariska livsmedel, såsom näring och energi, tycks alltid varit en drivkraft till 

köp som konsumenter inte reflekterat över. Det framkom dock under intervjuerna att respon-

denterna sett en rädsla hos människor som inte är vegetarianer, om att en kost utan animaliska 

livsmedel inte ger tillräckligt med näring. Därför är det funktionella konsumtionsvärdet något 

som måste tas i beaktning och ageras på vid utformande av reklambudskap. Vidare visar dju-

pintervjuerna att övriga konsumtionsvärden: socialt, emotionellt, epistemiskt och situations-

baserat värde, blivit ytterligare drivkrafter inför valet att köpa vegetariska produkter som en 

följd av digitaliseringens utbredning. Därmed bör dessa konsumtionsvärden även tas i beakt-

ning vid reklamutformningen.  

 

Därtill upplevde respondenterna att det fanns en ökad spridning av vegetarianismens budskap 

om etik, hälsa och miljö från både intresseorganisationer och bekanta på sociala medier. 

Spridningen tycks liknas vid en okontrollerbar word-of-mouth process, vilket skett via det 

som Kotler och Keller (2015) kallar för de nya mediestrukturerna. Därtill tycks dessa nya 

medier ha lett till att företagen använder sig alltmer av opinionsledare som mediekanal, för att 

på så sätt skapa en kontrollerbar word-of-mouth process. Digitaliseringen verkar dock ha om-

fördelat makten mellan konsumenter och företag. Konsumenter har som en följd av omför-

delningen tillgång till information via internet som de kan sprida vidare online på de sociala 
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medierna. Trots att digitaliseringen inneburit att mer information finns tillgänglig för alla 

aktörer på marknaden, så är sändaren begränsad i sin kodning av meddelandet eftersom re-

klamen inte får uppfattas som stötande. Analysen visar att samtliga respondenter i någon mån 

motiverats av huvudargumentet etik, med hänsyn till djurens lidande. Sålunda gavs indikat-

ioner på att respondenten/konsumenten tagit emot budskap om djuretik från helt andra aktö-

rer, än sändaren som är begränsad i sin reklamutformning. 
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5. RESULTATDISKUSSION OCH SLUTSATS 

Studiens syfte har varit att generera ett kunskapsbidrag till marknadsföringen, genom att 

kombinera och därtill utveckla flerstegskommunikationsmodellen och webbkommunikat-

ionsmodellen med hänsyn till digitaliseringens utbredning. Författarna av denna studie har 

genomfört arbetet utifrån ett konsumentperspektiv, där de fem konsumtionsvärdena använts 

för att analysera valet att köpa vegetariska livsmedel. I följande avsnitt kommer resultat och 

analys att diskuteras och slutsatser dras för att svara på studiens syfte. 

  

Författarna av denna studie har genom resultat och analys påvisat att den vegetariska livsme-

delsbranschen till stor del gynnats av digitaliseringens utbredning. Skäl till i huvudsak bli 

vegetarian bygger på tre argument: etik, hälsa och miljö. Resultatet av studien visar att dessa 

argument genomsyrat konsumentens aktiva val, alltså att bli och förbli vegetarian. Vegetari-

anismens tre huvudargument har ökat till följd av digitaliseringen. Via internet har konsu-

menterna funnit kunskap och lättillgänglig information, som vidare har resulterat i att de bli-

vit motiverade av fler än ett huvudargument.  

  

Etik var bland majoriteten av respondenterna det viktigaste huvudargumentet. Utifrån resulta-

tet och analysen tolkar författarna av denna studie detta som en följd av digitalisering. Etiskt 

reklambudskap innehåller problematiska aspekter när det kommer till hur reklam får utfor-

mas. Kommunikationsbudskapet får inte uppfattas som stötande och därmed inte ge obehag-

liga associationer. Därför hindras företagen som säljer vegetariskt från att koppla association-

er av sådan karaktär, exempelvis medlidande för produktionsdjur, i sin reklam. De andra två 

huvudargumenten, hälsa och miljö, är enklare att utforma och kommunicera utan att reklam 

uppfattas som stötande.  

  

Vad som kan ifrågasättas är om företag som säljer vegetariska produkter vill profilera sig och 

sända budskap som är starkt förknippade med djurens lidande, såsom respondenterna önskade 

att reklamen skulle vara utformad för att väcka känslor. Det finns en risk för att konsumenter 

och övriga marknadsaktörer kan uppfatta sådana budskap och således företagen bakom det 

som oprofessionella. Detta eftersom företagen bakom budskapet då drar nytta av andra före-

tag och deras produkter genom att svärta ned dem. För att budskapet ska ha genomslagskraft 

för individer som vill äta vegetariskt måste företagen hitta andra sätt att koda budskapet. Ef-

tersom de tre identifierade huvudargumenten är slagkraftiga, speciellt djuretik, för personer 
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som vill äta vegetariskt är det viktigt att dessa tillgodoses vid utformning av budskapet. För 

att påverka konsumenter bör således företagen koda budskapen så att det finns en koppling 

mellan djurens rätt och vegetariska produkter. Även om företag som säljer vegetariskt försökt 

sprida djurens lidande hade troligtvis inte budskapet fått samma genomslagskraft, som när 

vänner eller bekanta hade framfört liknande budskap. Det beror på att budskap från vänner 

och bekanta har högre tillförlitlighet. Det kan förklaras med att konsumenter är medvetna om 

att företagen, såväl de som säljer vegetariska som animaliska produkter, är vinstdrivande or-

ganisationer som vill uppmana till köp. Det som företagen, vilka säljer vegetariska livsmedel, 

bör dra mer nytta av till följd av digitaliseringen är opinionsledare för vegetarisk kost. Ef-

tersom opinionsledarna både utgör en av de nya mediestrukturerna, men är också en person 

som konsumenterna influeras och känner tilltro för. 

  

Funktionellt värde har alltid funnits att förvärva i vegetariska livsmedel, vilket skett omed-

vetet redan innan digitaliseringens början. Det framgick av djupintervjuerna att vissa männi-

skor var rädda för att vegetariska produktalternativ inte tillför kroppen tillräckligt mycket 

näring. Därför är det viktigt att företagen ser till att detta konsumtionsvärde synliggörs i re-

klambudskapet till konsumenterna. Till följd av digitaliseringen har det emotionella konsumt-

ionsvärdet förvärvats av konsumenter via de sociala medierna. Följaktligen bör budskapet 

som sändaren skickar ut underbyggas av emotionella inslag för att påverka konsumenten. 

Även det epistemiska värdet har till följd av digitaliseringens utbredning även blivit enklare 

att förvärva. Konsumenter har nu en enkel åtkomst till information online, samt möjlighet att 

söka efter ny kunskap. Situationsbaserade värden var också förvärvade i vegetariska livsme-

del bland respondenterna. Under djupintervjuerna framkom det att det fanns såväl svåra som 

enkla situationer att vara vegetarian. Exempelvis var det enklare att finna substitutprodukter 

för animaliska produkter i livsmedelsbutiker, än på restauranger. Studien har också visat att 

konsumenter, till följd av de sociala mediernas utbredning, även har förvärvat sociala kon-

sumtionsvärden. På internet förs en kommunikation genom en alla-till-alla process, där kon-

sumenter har makt att sprida information och reagera på den.  

  

Digitaliseringen har bidragit till att olika konsumtionsvärden för respondenterna i vegetariska 

livsmedel blivit nära sammankopplade. Det är därmed viktigt att sändaren kodar meddelan-

det, så att marknadskommunikationens påminner konsumenten om att samtliga konsumtions-

värden går att förvärva. Företagen måste påminna konsumenterna om värden som inte är 

nödvändiga att förvärva men som kan påverka och driva till köp. Konsumtionsvärdena är 
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viktiga drivkrafter för konsumenter och kan tänkas bli en maktkälla för företagen att agera på. 

Företagen kan således utnyttja digitaliseringen och skapa mer balans i makten. Därtill har 

företagen även en möjlighet att tjäna mer pengar på att konsumenter drivs av konsumtions-

värden i hög utsträckning, eftersom företagen då kan utforma sin reklam med underlag i 

dessa. Konsumtionsvärdena är troligtvis enbart positiva för att få fram betydande nyanser i 

marknadskommunikationen, och digitaliseringen kan möjligen driva fram fler värden som 

konsumenter kan förvärva. 

  

Denna studie har visat att det bland respondenterna fanns en positiv inställning till sociala 

medier. Idag utgör sociala medier viktiga mediekanaler för företagen att kommunicera ge-

nom, där meddelanden kan kodas med de tre huvudargumenten för att påverka konsumenter. 

Det är också viktigt för företag att använda sig av andra mediekanaler på internet såsom opin-

ionsledare, vilka reflekterar en önskvärd bild. Idag kan företagen inte kontrollera opinionsle-

darna i samma grad som innan digitaliseringens expansion, eftersom kommunikationen sker i 

okontrollerbara sociala forum där gruppmedlemmar är fria att publicera egna inlägg. Därmed 

kan gruppmedlemmarna starta en okontrollerad word-of-mouth process. Denna word-of-

mouth spridning av information har hög tillförlitlighet eftersom den sker horisontellt mellan 

medlemmar. Den höga tillförlitligheten kan vara både positiv och negativ för företagens 

rykte. Eftersom vem som helst har möjlighet att publicera information fritt på nätet kan pro-

blematik uppstå. Den virala spridningen kan bli enorm och det finns en risk att det kommer ut 

inkorrekt information som kan ha negativ inverkan på de olika aktörerna som befinner sig i 

omgivningen.  

  

När det empiriska materialet mötte de teoretiska referensramarna framkom starka indikation-

er som kan hänvisa till att det finns både kontrollerbara och okontrollerbara opinionsledare i 

branschen för vegetariska livsmedel i Sverige. De kontrollerbara opinionsledarna är de perso-

ner eller organisationer som företagen kan kontrollera för att förmedla positiva budskap. De 

kontrollerbara opinionsledaren tros ha tillkommit som en av de nya mediestrukturerna, vilket 

digitaliseringen fört med sig. Det är således via dessa personer eller organisationer som före-

tagen i ett startskede kan skapa en kontrollerad word-of-mouth-spridning till konsumenter. 

Okontrollerbara opinionsledare syftar istället till de personer eller organisationer som företa-

gen inte kan kontrollera. Den okontrollerbara opinionsledarens meddelande kan således inte 

kontrolleras eller stoppas av företaget. Gemensamt för samtliga okontrollerbara opinionsle-
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dare, stora som små, är att de kan sprida okontrollerad word-of-mouth på internet som företa-

gen inte kan påverka.  

  

Ytterligare en diskussion som författarna av denna studie vill framföra berör de okontroller-

bara intresseorganisationerna. Sidorna som konsumenterna följer på sociala medier kan ses 

som olika opinionsledare, vilka har blivit fler i antal till följd av digitaliseringen. Studien vi-

sar att det finns okontrollerbara opinionsledare för företagen, exempelvis djurrättsorganisat-

ionerna Mercy for Animals, PETA och Djurens Rätt. Företagen bör således identifiera opin-

ionsledare, vars följare är mottagliga för företagets kommunikation, för att kunna omvandla 

dessa till något kontrollerbart. Det som är i företagens intresse, kan tänkas hamna i konflikt 

med andra aktörers intresse på marknaden. 

 

Att företag samarbetar och därmed får kontroll över intresseorganisationer kan tänkas gene-

rera positivt skimmer åt företagen, eftersom konsumenterna kanske börjar se på företagen 

som legitima samhällsaktörer. Börjar företag samarbeta med intresseorganisationer, finns det 

en risk för att intresseorganisationer mister sin legitimitet. Ett sponsringssamarbete mellan 

företagen och intresseorganisationer kan vara önskvärt för företagen men mindre för sam-

hället i stort. Detta eftersom det kan ses som att företagen drar nytta av intresseorganisation-

ers goda arbete och därmed tar del av deras makt gällande etik, miljö och hälsa. Därför kan 

det tänkas vara eftersträvansvärt för företagen att få kontroll över de okontrollerbara intresse-

organisationerna, men för konsumenterna en mindre önskvärd återföring av makten tillbaka 

till företagen. 

  

Författarna av denna studien vill också lyfta fram en viktig diskussion gällande fenomenet 

påverkan som uppmärksammats under studiens gång. Under diskussionen ovan har okontrol-

lerbara och kontrollerbara opinionsledare lyfts fram som viktiga aktörer på marknaden och 

som företagen bör analysera. De okontrollerbara aspekterna kan uppfattas som negativa för 

företagen då de kan störa budskapet och därmed kanske inte når fram till mottagaren, vilket 

kan göra att konsumenten inte leds fram till det slutgiltiga steget i köpprocessen, nämligen 

köpet självt. Även opinionsformare är en okontrollerbar aspekt för företagen, vilka enbart 

framför information som grundar sig i opinionsformarens egen expertis inom ett visst om-

råde. Det är dock viktigt att framföra att de okontrollerbara opinionsledarna, opinionsformare 

samt andra okontrollerbara elementen i omgivningen är något som företagen kan dra nytta av. 

Således är inte den ökade makten till konsumenten enbart av ondo för företagen, utan inform-
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ation som kan utnyttjas och agera på. Trots att företagen inte kan kontrollera en word-of-

mouth process fullt ut, kan företagen som arbetar med marknadskommunikation enklare få 

feedback, eftersom konsumenter delar med sig av sina åsikter på nätet. Genom att se vad som 

skrivs i de sociala medierna, kan företagen agera på negativ word-of-mouth spridning och 

exempelvis omvända samt förbättra företagets produkter. Därmed ges möjligheten att för-

hindra att kundrelationer förstörs, eftersom företag kan vidta åtgärder i samband med att den 

virala word-of-mouth processen sprids online. 

 

5.1 Studiens kunskapsbidrag 

Det står klart att den vegetariska livsmedelsbranschen i Sverige är på uppgång. Följaktligen 

torde det finnas ett intresse för företag i branschen för vegetariskt att möta den ökade efter-

frågan med ett större utbud. Således är det essentiellt att veta hur företagen på bästa möjliga 

sätt ska kunna påverka konsumenter genom marknadskommunikation. Eftersom konsumen-

terna ständigt är uppkopplade på internet och sociala medier via smarta telefoner anses en 

utvecklad webbaserad kommunikationsmodell vara essentiell.  

  

En kombination och utveckling av flerstegskommunikationsmodellen och webbkommunikat-

ionsmodellen (se figur 6) bygger till följd av digitaliseringen på såväl kontrollerade som 

okontrollerade opinionsledare, opinionsformare och en word-of-mouth process. Den digitala 

omvandlingen har gjort det enklare för informationen att flöda fritt mellan konsumenterna, 

vilket illustrerades genom den befintliga webbkommunikationsmodellen (se figur 4). Detta 

har dessutom inkorporerats i den nya webbaserade kommunikationsmodellen (se figur 6), 

med ett nät mellan konsumenterna (K). Nätet visar även hur word-of-mouth processen sprider 

sig mellan konsumenterna. För att illustrera den feedback som rör sig tillbaka från mottagaren 

till sändaren, har den nya webbaserade kommunikationsmodellen utvecklats genom att lägga 

till pilar som sträcker sig mellan konsumenten och sändaren. Detta för att belysa att företag 

enkelt kan lära sig mer om slutkonsumenterna, genom att ha tillgång till vad som sägs i de 

sociala medierna, exempelvis i Facebook grupper.  

  

På fyra ställen i den nya webbaserade kommunikationsmodellen (se figur 6) finns opinionsle-

dare utplacerade, varav två utgör kontrollerade opinionsledare och de andra två okontrolle-

rade opinionsledare. Att det går pilar från sändaren ut till den kontrollerade opinionsledaren 

beror på att budskapet är initierat av sändaren, det vill säga företaget självt. Kontrollerade 



 
 

 
66 

opinionsledare utgör, som tidigare nämnt, en mediekanal för företagen att skicka ut med-

delande genom. Då de är köpta medier har företagen till viss del kontroll över meddelandets 

budskap i ett första skede. Däremot går ingen pil från sändaren, det vill säga företaget, ut till 

den okontrollerade opinionsledaren. Detta beror på att det meddelande som en konsument 

mottar, är taget på initiativ av opinionsledaren, och är således inget meddelande som sända-

ren står bakom. När slutligen en konsument är informerad, har han eller hon makten att sprida 

denna information vidare likt en online word-of-mouth process till sin bekantskapskrets i de 

sociala medierna. Opinionsformarna har även inkorporerats i den nya webbaserade kommu-

nikationsmodellen. Däremot är opinionsformarna inte kontrollerbara, eftersom exempelvis 

formella journalister skriver recensioner och artiklar i nyhetssyfte, där textutformandet ligger 

utom företagens kontroll. Därför går det ingen pil från sändaren till opinionsformarna, utan 

de är enbart sammankopplade via webben. 

  

Komponenterna i marknadskommunikationen är många, och tanken är att budskapet kring 

vegetarianismen sprids av företagen, intresseorganisationer, grupper i de sociala medierna, 

samt av konsumenterna själva. Störningar kan givetvis fortfarande uppstå i kommunikation-

en, precis som den befintliga flerstegskommunikationsmodellen visar (se figur 3). Därmed 

har störningarna också inkorporerats i den nya webbaserade kommunikationsmodellen, men 

även ett så kallat “filter” (se figur 6). Detta för att illustrera hur den specifika branschen, inom 

denna studie vegetariska livsmedel, i praktiken är högt driven av tre huvudargument: etik, 

hälsa och miljö. De fem konsumtionsvärdena i enlighet med “The five values influencing 

consumer choice” är därtill viktiga element att beakta. Huvudargumenten är branschspecifika, 

och således ej generaliserbara. Konsumtionsvärden är viktiga för samtliga branscher att ha i 

åtanke vid utformandet av marknadskommunikationen. Med utgångspunkt i den nya webba-

serade kommunikationsmodellen bör sändaren, i sin marknadskommunikation, identifiera 

huvudargumenten för sin bransch och de konsumtionsvärden som driver slutkonsumenterna 

till köp. Det ska betonas att studien har varit avgränsad till Sverige, vilken gör att modellen är 

avgränsad till den svenska marknaden för vegetariska livsmedel. Utöver de förklaringarna 

som redogjorts för i avsnittet om avgränsningar (se avsnitt 1.5 Avgränsning), stöds även detta 

av respondenternas svar om att det finns skillnader mellan länder i flertalet aspekter. Vidare 

bygger denna studien på kvalitativ metod, närmare bestämt elva djupintervjuer. Det är alltså 

en begränsad population i Sverige som har intervjuats för att skapa modellen.  
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Figur 6. Webbaserad kommunikationsmodell (utformad och skapad av författarna till denna 

studien: Berhan, Mårtensson & Sånge, 2017, med utgångspunkt i Flerstegskommunikations-

modellen och Webbkommunikationsmodellen presenterade i Smith & Zook, 2017) 
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6. REFLEKTION OCH KREATIVITET 

I det avslutande kapitlet av uppsatsen kommer författarna av denna studie ge förslag på vi-

dare forskning för marknadskommunikation, som kan relatera till de olika perspektiv som 

denna studie berört. Därtill kommer författarna avslutningsvis hålla en kritisk diskussion 

kring de olika källor som använts i studien, och som därmed utgjort viktiga teoretiska un-

derlag. 

 

6.1 Vidare forskning 

Författarna av studien har hållit sig objektiva i förhållande till respondenternas subjektiva 

verklighet. Studien har syftat till att komma med ett kunskapsbidrag inom marknadskommu-

nikation. Eftersom studien gjorts med underlag i en bransch som bygger på etik, hälsa och 

miljö, så kan generaliserbarheten vara delvis begränsad. Författarna av denna studie menar på 

att den integrerade kommunikationsmodellen kanske enbart passar de branscher, vars produk-

ter relaterar till emotionalitet och högst subjektiva värderingar som är kopplade till etik, hälsa 

och miljö. Exempel på detta kan vara ekologisk konsumtion, traditionsrelaterad konsumtion 

men också branschen för rökning, tobak och alkohol. Samtliga exempel ovan kan också, en-

ligt författarna, tänkas vara präglade av etiska, hälso- och miljörelaterade argument i hög ut-

sträckning, precis som vegetarianismen. 

 

Här skall återigen betonas att studien varit avgränsad till Sverige. Flertalet respondenter har 

under djupintervjuerna tagit upp intressanta aspekter om skillnader mellan länder inom ra-

marna för vegetarianism. Följaktligen hänvisar författarna av denna studie till att vidare 

forskning hade varit intressant att genomföra med utgångspunkt i ett annat land. Likaså hade 

kommunikationsmodellerna kunnat utvecklats utifrån ett företagsperspektiv, där utgångs-

punkt kan tas i företag som säljer vegetariska livsmedel. Det hade dessutom varit intressant 

att studera hur dessa företag anammar digitaliseringen, och hur de arbetar med etik, hälsa och 

miljö i sin reklamutformning. Detta med hänsyn till de etiska riktlinjer som begränsar re-

klamutformningen, som också varit viktiga inom ramen för denna studie. 

 

6.2 Källkritik 

Vid datainsamlingen har författarna av denna uppsats reflekterat över och hållit sig kritiska 

till samtliga källor. Det som presenteras nedan har diskuterats och antecknats löpande under 
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uppsatsens gång. Källkritiken lyfts under en egen rubrik och inte i texten då författarna av 

denna studie ansåg att det annars kunde ha tagit bort fokus från det som var viktigast att be-

lysa. Nedan kommer en del punkter att åskådliggöras och förtydligas, då de varit viktiga vid 

granskandet av källorna vid datainsamlingen. 

 

För att styrka bakgrunden till ämnet och problematiseringen hämtades data av sekundär ka-

raktär från diverse hemsidor. Bland annat hämtades statistik gällande utbredningen av vegeta-

risk kost från företagens egna webbplatser. Statistiken var i sin tur insamlad och samman-

ställd av andra företag. Författarna till studien har inte all information kring statistiken som 

behandlats i bakgrunden, därför finns det en risk att den inte är rättvisande för hela den 

svenska befolkningen. Exempelvis finns inte uppgifter om antal tillfrågade personer, kön och 

ålder eller vilken geografisk spridning undersökningen hade.  

 

I teorigenomgången för marknadskommunikation (se avsnitt 2.2.2 Flerstegskommunikat-

ionsmodellen; 2.2.3 Webbkommunikationsmodellen) har Smith och Zook (2017) varit den 

primära litteraturen för att beskriva de teoretiska modellerna. De andra källorna vilka också 

använts för att beskriva flerstegskommunikationsmodellen i litteraturgenomgången, utöver 

Smith och Zook (2017), har också jämförts och varit samstämmiga. Författaren, PR Smith, är 

en känd profil inom marknadsföringen, vilket ger tilltro till det som litteraturen redogör för. 

Informationen i andra studerade och utvalda källor har enbart varit faktabaserade, vilket 

också varit fördelaktigt. Materialet som använts har varit publicerat i varierat tidsspann, allti-

från 2002 - 2017, men ligger således relativt nära i tiden för att därmed kunna anses som till-

förlitligt. Studien har försökt utveckla modellerna, trots senaste publikationen 2017, eftersom 

de upplevde en avsaknad på en verklig anpassning efter digitaliseringen. 

 

Det teoretiska ramverket “The five values influencing consumer choice” utvecklat av Sheth, 

Newman och Gross (1991) har använts för att studera konsumentbeteende. Trots att studien 

sammanställdes år 1991, är teorin välciterad i senare forskningssammanhang. Det teoretiska 

ramverket har bland annat varit underlag i följande studier: Pope (1998); Sweeney och Soutar 

(2001); Brock Smith and Colgate (2007); Komal Prasad och Jha, (2014); Lu, Wu och Chen 

(2016). Journaler av såväl marknadsförings som psykologisk inriktning har använts för att 

försöka identifiera en utveckling av ramverket. Det som identifierats var journalartiklar som 

använt sig av Sheth, Newman och Gross (1991) ursprungliga ramverk för att utveckla exem-

pelvis Consumer perceived value (Sweeney & Soutar, 2001). Sweeney & Soutar (2001) be-
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skriver även Sheths, Newmans och Gross (1991) arbete som den bästa grunden för att vidare-

utveckla en värdekonstruktion då den är validerad genom en intensiv undersökning. Förfat-

tarna av denna studien har även studerat artiklarnas källförteckningar och återvänt till dess 

originalkällor för att kontrollera denna informationen noggrant.  

 

Gällande övriga källor har författarna av denna studie främst använt sig av information från 

erkända myndigheter, organisationer samt journal- och vetenskapliga artiklar skrivna av per-

soner med speciell expertis eller auktoritet i området. Valet att nästintill enbart använda såd-

ana källor är grundat i den objektivitet som källorna är skrivna med. Vidare har författarna av 

studien genomgående under teoriavsnittet lagt in mer än en källa för att styrka den informat-

ion som tagits upp. Detta gjordes för att verifiera och påvisa att informationen är pålitlig och 

är samstämmig. 
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BILAGA 1 - Intervjuguide 

Intervjufrågorna har delats upp efter de studerade områdena, vegetarianism och digitalisering, 
samt efter de utvalda teorierna: flerstegskommunikationsmodellen, webbkommunikations-
modellen och de fem konsumtionsvärdena. Detta har gjorts för att få en tydlig struktur över 
frågorna samt för att försäkra oss om att vi får de uttömmande svar vi behöver från vardera 
område inför det analytiska arbetet. Uppdelningen kan också underlätta pauser och över-
gångar under intervjuns gång. Inte förrän analysarbetet påbörjas, kommer intervjuns olika 
områden vävas samman för att kunna bidra med nya slutsatser inom marknadskommunikat-
ion.  
 
Innan intervjun 
Vilka är vi 
Vi är tre studenter som studerar Ekonomie Kandidatprogrammet vid Lunds Universitet. Vi 
gör ett examensarbete inom ämnet; vegetarianism, för att bidra med kunskap inom mark-
nadskommunikation. I studien definieras vegetarianer som någon av följande grupper: ve-
ganism, lakto-vegetarianism, lakto-ovo-vegetarianism och ovo-vegetarianism. 
 
Vad kommer vi göra 
Tanken är att längden på intervjun ska vara mellan 40 och 60 minuter. Du har rätt att avbryta 
intervjun eller ta en paus när du vill. Vi önskar att spela in denna intervjun för att vid senare 
tillfälle ha möjlighet att transkribera. Vidare vill vi tala om för dig att du kommer vara ano-
nymiserad i vår studie. Innan vi börjar vill vi få bekräftat av dig att det är okej att intervjun 
spelas in för studiens syfte? 
 
 
Tema Frågor (stödfrågor i kur-

sivt) 
Litteraturkoppling 

Bakgrund • Berätta lite om dig själv, 
vem är du?  
• Kan du beskriva ditt hus-
håll? 
• Äter alla vegetariskt?  

Syftar till att vi ska få en övergri-
pande bild av personen och hens 
livsstil.  
 

Vegetarianism • Hur skulle du definiera dig 
som vegetarian?  
• Hur blev du vegetarian? 
• Vad var anledning-
en/anledningarna till att du 
valde en vegetarisk kost? 
• Vad är anledning-
en/anledningarna till att du 
idag har en vegetarisk kost? 
• Om något eller någon haft 
inverkan till att du valt en 
vegetarisk livsmedelskon-
sumtion, kan du berätta lite 

Vi vill kategorisera intervjuperso-
nen inom vegetarianism och hitta 
samband mellan olika grupper av 
vegetarianer. Därtill vill vi identi-
fiera om det finns några specifika 
skäl till varför personerna äter 
vegetariskt.  
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om det? 
Konsumtionsvärden • Hur tror du att en ökad 

konsumtion av vegetariska 
livsmedel påverkar dig 
själv, men även i en bredare 
kontext? 
• Hur ser det ut med perso-
ner i din omgivning som är 
vegetarianer? 
• Hur ser du på att vara 
uppdaterad om vegetarian-
ism och kosten? 
• Kan du beskriva situation-
er där det är svårt eller svå-
rare att vara vegetarian? 
• Kan du beskriva situation-
er där det är enkelt eller 
enklare att vara vegetarian? 

Vi vill identifiera intervjuperso-
nens vegetariska konsumtionsvär-
den. Dessa kan vara element, som 
i sin tur kan bidra med förståelse 
för hur digitaliseringen kan ha 
utvecklat flerstegskommunikat-
ionsmodellen och webbkommuni-
kationsmodellen. 

Digitalisering • Hur ser du på digitali-
seringen? 
• Hur har det förändrat ditt 
arbete? Ditt vardagsliv? 
• Hur är du aktiv på sociala 
medier? 
• Genom vilka elektroniska 
enheter? 
• Hur känner du att digitali-
seringen har påverkat ditt 
sätt att konsumera? 

Vi vill undersöka hur digitali-
seringen påverkat vegetarian-
ismen. Därtill vill vi identifiera 
element inom digitaliseringen 
som kan utveckla flerstegskom-
munikationsmodellen och webb-
kommunikationsmodellen, genom 
att ta reda på deras uppfattning, 
medvetenhet, samt vanor gällande 
den digitala omvandlingen. 

Livsmedelskonsumtion • Hur intresserad är du av 
matlagning?  
• Vilka vegetariska livsme-
del konsumerar du? 
• Hur går du tillväga när du 
väljer och handlar livsme-
del? 
• Kan du ge exempel på 
varumärken som säljer ve-
getariska livsmedel? 
• Hur har du kommit i kon-
takt med företag som säljer 
vegetariska livsmedel? 
• Hur skulle något eller nå-
gon kunna påverka dina 
köpbeslut?  

Vi vill se hur personernas livsme-
delskonsumtion ser ut, för att se-
dan identifiera vad personerna har 
för likheter, sett ur konsumentper-
spektiv. 
 

Marknadskommunikation • Hur är din inställning till 
reklam? 
• Var/ när är du mest mot-
taglig för reklam? 
• Hur har du kommit i kon-

Vi vill undersöka om det finns 
något eller någon som kan på-
verka intervjupersonens köpbe-
slut. Vi vill även identifiera vad 
som påverkar intervjupersonen 
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takt med reklam av vegeta-
riska livsmedelsprodukter? 
• Hur upplever du mark-
nadsföringen av vegetariska 
livsmedel idag jämfört med 
2-3 år sedan? 
• Hur ska bra reklam vara 
utformad? 
• Hur ska reklam av vegeta-
riska livsmedel vara utfor-
mad för att väcka känslor? 

individuellt för att se om det finns 
något som utvecklat flerstegs-
kommunikationsmodellen och 
webbkommunikationsmodellen i 
en bredare kontext. 
 
 

 
 
Checklista efter intervju     
- Tack för din medverkan. 
- Vi gör en studie vars syfte är att generera ett kunskapsbidrag till marknadsföringen, ge-

nom att kombinera och därtill utveckla flerstegskommunikationsmodellen och webb-
kommunikationsmodellen med hänsyn till digitaliseringens utbredning. Detta kommer 
genomföras utifrån ett konsumentperspektiv, där de fem konsumtionsvärdena skall an-
vändas för att analysera konsumentens val att köpa vegetariska livsmedel. Studiens ut-
gångspunkt skall därmed tas i den vegetariska livsmedelskonsumtionen i Sverige. 

- Har du några frågor eller ytterligare tankar?  
- Upplever du att det finns något som var oklart eller något vi hade kunnat göra bättre till 

nästa gång?  
- Är det okej om vi kontaktar dig om vi har fler frågor eller om vi behöver förtydliga dina 

svar? 
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BILAGA 2 - Miljöbeskrivning av djupintervjuer 

Intervjuperson 1 - “Tom” 
Generell uppfattning av intervjun: Tom var mycket samarbetsvillig och försökte utveckla sina 
svar. Vid intervjun märkte vi att Tom var väldigt insatt i området vegetarianism och att det 
betyder mycket för honom. 
Plats för intervjun: Hemma hos Tom. 
Miljön under intervjun: Lugn och avskild miljö. 
Upplevelser av intervjun: Intervjupersonen fick oss att reflektera över marknadsföring av 
vegetariska livsmedel. 
 
Intervjuperson 2 - “Hanna” 
Generell uppfattning av intervjun: Under intervjun uttryckte Hanna att hon inte varit vegan 
länge. Trots detta, var Hanna öppen och hon ville dela med sig av sina erfarenheter. 
Plats för intervjun: Ett mötesrum på Hannas arbetsplats.  
Miljön under intervjun: Tyst miljö utan andra individer i närheten. 
Upplevelser av intervjun: Intervjupersonen fick oss att se på samhället från ett kritiskt per-
spektiv. 
 
Intervjuperson 3 - “Tilda” 
Generell uppfattning av intervjun: Tilda var mycket samarbetsvillig. Vid intervjun märkte vi 
att Tilda tyckte det var lite svårt att få fram det hon ville, vilket hon även nämnde i intervjun.  
Plats för intervjun: Hemma hos Tilda. 
Miljön under intervjun: Lugn och avskild miljö. 
Upplevelser av intervjun: Intervjupersonen tog upp både positiva och negativa aspekter med 
digitalisering vilket kan gynna vår analys.  
 
Intervjuperson 4 - “Sara” 
Generell uppfattning av intervjun: Sara hade enkelt för att svara på intervjufrågorna. Hon var 
väldigt rak på sak under varje delmoment.  
Plats för intervjun: Kundmötesrum på Saras arbetsplats. 
Miljön under intervjun: Tyst miljö utan andra i närheten. 
Upplevelser av intervjun: Sara tog upp många intressanta aspekter som kan vara bra för både 
uppsatsen och vår egen kunskapsnivå.  
 
Intervjuperson 5 - “Jasmin” 
Generell uppfattning av intervjun: Jasmin var mycket lätt att prata med. Eftersom hon varit 
vegetarian sedan nittiotalet, hade hon mycket erfarenhet och kunskaper att lyfta fram. 
Plats för intervjun: Ett kafé. 
Miljön under intervjun: Intervjun kunde ske ostört eftersom det var få personer på kafét och 
utrymme för att välja en avskild på plats. 
Upplevelser av intervjun: Jasmins långa erfarenhet gav inblick i hur det var att vara vegeta-
rian idag, jämfört med för tjugo år sedan. 
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Intervjuperson 6 - “Leo” 
Generell uppfattning av intervjun: Leo hade lätt för att prata fritt. Han kom med konkreta 
exempel och var bra på att beskriva händelser från vardagen. 
Plats för intervjun: På Leos arbetsplats. 
Miljön under intervjun: Intervjun skedde ostört på ett avskilt kontor.  
Upplevelser av intervjun: Leo verkade bekväm med att bli intervjuad och hade lätt för att 
hitta orden han sökte. Intervjun upplevdes avslappnad och gav uttömmande svar. 
 
Intervjuperson 7 - “Eddie” 
Generell uppfattning av intervjun: Intervjun gick smidigt. Eddie hade mycket att säga och det 
blev en lång intervju. Det märktes att Eddie tycker att ämnet är viktigt att diskutera. 
Plats för intervjun: Hemma hos Eddie. 
Miljön under intervjun: Lugn miljö utan andra individer i närheten.  
Upplevelser av intervjun: Eddie gjorde mig mer inspirerad och motiverad att skriva arbetet. 
Att han brann för vegetarianismen var upplysande.  
 
Intervjuperson 8 - “Alexander” 
Generell uppfattning av intervjun: Alexander var mycket samarbetsvillig. Han tog intervjun 
väldigt seriöst och gav konkreta svar. 
Plats för intervjun: Intervjun ägde rum hemma hos Alexander. 
Miljön under intervjun: Det var en lugn miljö utan andra individer i närheten.  
Upplevelser av intervjun: Det var intressant med en respondent som är insatt i hur djuren 
verkligen mår, då han hade upplevt det själv genom studierna (veterinärstudent). 
 
Intervjuperson 9 - “Molly” 
Generell uppfattning av intervjun: Molly hade enkelt för att svara på frågorna.  
Plats för intervjun: Hemma hos Molly.  
Miljön under intervjun: Miljön var lugn. Individer i närheten var Mollys sambo och deras 
hund.  
Upplevelser av intervjun: Molly kunde ge väldigt konkreta svar, hon har varit vegetarian un-
der många år vilket förhoppningsvis kommer hjälpa oss att svara på hur digitaliseringen för-
ändrat kommunikationen.  
 
Intervjuperson 10 - “Moa” 
Generell uppfattning av intervjun: Moa var lätt att prata med, men hade själv ibland svårt att 
sätta ord på vad hon tänkte. 
Plats för intervjun: Ett café.  
Miljön under intervjun: Lugnt och avskilt café, där val av tidpunkt bidrog med att vi kunde 
prata ostört eftersom det var lite folk på cafét. 
Upplevelser av intervjun: Det var intressant att intervjua Moa, då hon var den yngsta respon-
denten. Likaså tog hon upp, trots att hon ibland hade svårt att hitta orden, intressanta aspekter 
som kan utgöra underlag för en nyanserad analys. 
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Intervjuperson 11 - “Nils” 
Generell uppfattning av intervjun: Nils var intressant att intervjua. Han kom med konkreta 
exempel trots att han inte varit vegetarian särskilt länge. 
Plats för intervjun: Hemma hos Nils. 
Miljön under intervjun: Tyst, och avskilt. Inga störande moment. 
Upplevelser av intervjun: Nils gav oss ett bra återberättande av egna erfarenheter. Likaså pra-
tade Nils på självmant om både tankar och känslor, såväl positiva som negativa. 


