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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning 

marknadsföring vid Högskolan i Skövde. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes 

under vårterminen 2014.  

Detta arbete har varit mycket tidskrävande men väldigt intressant att genomföra. Studien har varit en 

lärorik process för oss och under arbetets gång har vi stött på vissa svårigheter som tvingat oss att vara 

flexibla, tänka om samt ständigt vara förberedda på att saker och ting inte alltid går som vi förväntat oss.  

Vi vill rikta ett stort tack till vårt fallföretag Carelian Caviar för möjligheten att använda dem som 

fallföretag i denna studie, tack för alla kontakter vi fått möjligheten att prata med samt ert engagemang, 

hjälp och stöd. Ett stort tack till de sex företagsrespondenter som ställde upp på intervjuer; Anna 

Henning Moberg, Thomas Perkiö, Carin Holmqvist, Michael Mathier, Susanne Welin-Berger samt 

Christian Sandefeldt, ni klargjorde många detaljer under arbetets gång. Tack till alla som tagit sig tid 

och besvarat vår frågeenkät, utan alla respondenter hade inte denna studie varit genomförbar. Tack till 

vår handledare Desalegn Abraha för värdefulla kommentarer och stöd i vårt arbete samt vår examinator 

Mikael Wickelgren för givande kommentarer under seminarium. Till sist vill vi tacka våra familjer och 

vänner som har stöttat och peppat oss under hela denna process.   

Tack Sandra för ditt enorma engagemang, noggrannhet samt din skrivfärdighet. 

Tack Katja för ditt lugn, din ambition och din förmåga att strukturera. 
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Sammanfattning 

Nyckelord: Konsumentbeteende, konsument, lyx, lyxkonsumtion, exklusiva matprodukter. 

Syfte: Meningen med studien är att bidra med en större förståelse och förhoppningsvis nya insikter om 

konsumtionen av lyxprodukter inom matbranschen genom att integrera redan existerande teori med 

empiriskt material. Syftet är att ur ett företagsperspektiv beskriva hur en förståelse för 

konsumententbeteende kring exklusiva matprodukter kan användas i marknadsföringen av dessa 

produkter.  

Studien riktar sig till människor, forskare samt organisationer som är intresserade av marknadsföring av 

lyxprodukter, men är även riktad till människor med intresse för nutidens konsumtion. Vidare motiveras 

studien ur ett etiskt perspektiv genom att belysa fenomenet kring dagens konsumtion och göra 

konsumenter medvetna om drivkrafterna bakom sitt beteende. 

Problemformulering: Hur kan företag som säljer exklusiva matprodukter använda förståelsen för 

konsumenternas beteende i sin marknadsföring? Vad kan vara bakgrunden till att konsumenter väljer 

att konsumera högkvalitativa och exklusiva matprodukter? Hur kan företag kategorisera in dessa 

konsumenter i olika konsumentgrupper? Var och vid vilka tillfällen väljer dessa konsumenter att 

konsumera exklusiva matprodukter?  

 

Metod: Studien är en kvalitativ studie där en kombinerad fall- och tvärsnittsstudie är genomförd. De 

data som samlats in och ligger till grund för studiens resultat och slutsats är genomförd genom 

litteraturstudier, intervjuer samt en frågeenkätundersökning. Företagsrespondenterna som medverkade 

i intervjuerna samt enkätundersökningen är verksamma inom branschen samt har en dokumenterad 

erfarenhet av exklusiva matprodukter.  

Resultat och slutsatser: Det finns olika anledningar till att konsumenter väljer att konsumera exklusiva 

matprodukter, det vi har kommit fram till är att alla konsumenter gör det av emotionella och 

självuttryckande värden som grundar sig i olika externa och interna ambitioner. Utefter våra resultat 

valde vi att dela in konsumenterna i fem olika grupper baserat på konsumentbeteende: traditionalisterna, 

matälskarna, prestigesökarna, trendsättarna samt de utåtriktade konsumenterna. Dessa olika 

konsumentgrupper väljer att konsumera exklusiva matprodukter vid olika tillfällen samt av olika 

emotionella eller självuttryckande anledningar. Marknadsföringen kan utifrån en förståelse för 

konsumenterna anpassas och utformas till olika konsumentgrupper, rikta sig till fler målgrupper och på 

det sättet förhoppningsvis göra marknadsföringen mer effektiv utifrån ett företagsperspektiv. 
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Abstract 

Key words: Consumer behavior, luxury, luxury consumption, exclusive food products 

Purpose: The purpose of this study is to contribute to an understanding and hopefully new insights 

about the consumption of luxury goods within the food industry by integrating existing theory with 

empirical material.  The purpose is that from a business perspective describe how an understanding of 

consumer behavior can be linked to the consumption of exclusive food products and how this can be 

used in a marketing perspective of these goods. 

The study is aimed to benefit people, researchers and organizations that are interested in marketing of 

luxury goods, but also to people interested in today’s consumption. From an ethical perspective, the 

study is motivated by illustrating the phenomenon of today’s consumption and making consumers aware 

about the forces behind their own behaviour.   

Research question: How can companies that offer exclusive food products use the understanding of 

consumer behavior in their marketing?  

What can be the underlying reasons for consumers choosing to consume high quality and exclusive food 

products? How can companies categorize these consumers in different customer groups? Where and in 

what occasions do these consumers consume exclusive food products?  

Methodology: The study is executed through a qualitative approach where a combined case and cross-

sectional study is conducted. The material that has been gathered as the fundament of the papers results 

and conclusion is made through literature studies, interviews and a questionnaire survey. The 

respondents of both interviews and the questionnaire survey are people active in the business and have 

recognized experience from the food industry.   

Results and conclusions: There are various reasons why people choose to consume exclusive food 

products, what we have come to is that all consumers do this of emotional and self-expression values 

that are based on different internal and external ambitions. Based on the results we have gathered in this 

study we chose to divide the consumers in five different groups based on consumer behaviour: the 

traditionalists, food lovers, prestige seekers, trend-setters and the outward consumers. These different 

groups of consumers choose to consume exclusive food products at different times and by different 

emotional or self-expressing reasons. With an understanding of the consumers the marketing of these 

products can be adapted and designed for different consumer groups, be targeted to a broader audience 

and thus hopefully make the marketing more effective from a business perspective. 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet förklaras bakgrunden till denna studie. Detta leder i sin tur till en 

problembakgrund som mynnar ut i en problemformulering. Efter detta definieras syfte och målgrupp. I 

slutet av detta kapitel ges en disposition av uppsatsen.

 

1.1 Bakgrund 
Dagens konsumenter ställer allt högre krav på marknadens produkter och det har länge funnits skäl att 

tro att människor inte längre konsumerar bara för att tillfredsställa de primära behoven. Förutom de 

funktionella värden som en produkt ger kan även varumärket eller den image som produkten utsänder 

ha stor betydelse för konsumenten. Den rådande konsumtionskulturen innebär att människor tenderar 

att uttrycka sin identitet, antingen vem de är eller vem de vill vara, genom sin konsumtion. Således har 

konsumentens val av produkter och varumärken blivit ett uttrycksmedel i form av både personlighet och 

samhälleliga värderingar (Bauman, 2007).  

Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen (2012a) menar på att marknadsföring huvudsakligen handlar 

om att koordinera alla aktiviteter för att tillfredsställa konsumentens behov istället för att enbart fokusera 

på produkten. Förutom att erbjuda en produkt handlar marknadsförarens arbete mycket om att strategiskt 

utse vilka konsumenter som ingår i målgruppen samt noggrant analysera vilka behov dessa konsumenter 

har. Marknaden är idag präglad av mycket hög konkurrens vilket ställer höga krav på företag som vill 

särskilja sig. Enligt Kotler et al. (2012a) handlar marknadsföring om att på det mest vinstgivande sättet 

tillgodose konsumenternas behov. Av denna anledning är det oerhört viktigt att stor fokus läggs på 

konsumenterna och på att förstå bakomliggande motiv kring deras konsumtion för att uppnå denna 

effektivitet.  

1.2 Problematisering 
I århundraden har människor världen över sökt tillfredsställelse genom produkter som upplevs unika, 

exklusiva och lyxiga att konsumera. Traditionellt sett har lyxprodukter av olika slag främst konsumerats 

bland de högre sociala klasserna (Kapferer, 2008). Det som särskiljer en lyxprodukt från vanliga 

produkter är ofta unik design, högt pris, hög kvalitet och hög status (Forty 1986; Woodham 1997). 

Vidare menar Bauman (2007) att konsumenter som köper en sådan produkt gör en investering i sitt 

sociala medlemskap.  I dagens samhälle har konsumenter en högre disponibel inkomst än tidigare vilket 

innebär att fler människor har möjlighet att spendera mer pengar på sin konsumtion (Husic & Cicic, 

2009; Nueno & Quelch, 1998), något som gjort att det skett en enorm tillväxt av den globala marknaden 

för lyxprodukter det senaste decenniet (Truong, McColl, & Kitchen, 2010).  
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Konsumtionsrapporten 2013, utgiven av Göteborgs universitet, anger att svenskarna prioriterar att lägga 

alltmer pengar på sin matkonsumtion, de svenska hushållens konsumtion på framförallt mat, caféer och 

restauranger har ökat markant. Enligt Roos (2013) kan denna utveckling förklaras i ett påvisat samband 

att prioriteringar kring maten får människan att må bra och hänvisar till dess symboliska innebörd. 

Matkulturen i sin helhet har fått ökat inflytande i Sverige det senaste decenniet och branschen har vuxit 

till att inte bara handla om mat och dryck i sig utan om hela upplevelsen (Roos, 2013).  

Den globala industrin av exklusiva livsmedel består av mat tillverkad av råvaror av mycket hög kvalitet. 

Den globala gourmetmarknaden har varit med om en ökad efterfrågan som bland annat kan förklaras av 

stigande nivåer av disponibel inkomst samt konsumenternas medvetenhet om vikten av kost 

(Reportlinker, 2014). Antalet studier kring konsumtion av lyxprodukter har de senaste åren ökat. Många 

försök har utförts av marknadsförare och akademiker till att utforska den snabbt växande marknaden, 

men frågetecken kring de bakomliggande faktorerna till denna konsumtion finns kvar (Truong et al., 

2010). Studier som berör konsumentens beteende i förhållande till konsumtion av lyxprodukter 

behandlar emellertid ofta produkter av materiell karaktär då dessa oftast är mer iögonfallande (Husic & 

Cicic, 2009). Antalet studier av konsumentbeteende i förhållande till lyxprodukter inom matbranschen 

är ett ämne som i nuläget tycks vara begränsad.   

Då konsumtionsrapporten 2013 visar att svenskarna lägger alltmer pengar på sin matkonsumtion och att 

maten tycks ha fått en utökad betydelse (Roos, 2013), ämnar denna studie belysa hur en förståelse kring 

konsumentens beteende kan förklara varför konsumenter köper exklusiva matprodukter och sedermera 

beskriva hur detta kan användas i marknadsföringen av dessa produkter. Då mat primärt är något som 

konsumeras av det enkla skälet att det är nödvändigt för människans överlevnad finner studiens 

författare området extra intressant att studera. Exklusiva produkter av detta slag försvinner vid 

konsumtionstillfället till skillnad från exempelvis designerkläder och annan till synes mer iögonfallande 

konsumtion som tidigare tycks ha dominerat forskningen kring konsumentbeteende och lyxkonsumtion. 

I dagens samhälle har emellertid fenomen som sociala media fått stort utrymme i mångas liv, genom att 

dela bilder på exempelvis Instagram, Twitter och Facebook bjuder människan in sin omgivning även till 

det som förut varit mer privat. Detta genom att exempelvis lägga upp en bild på maten och drycken som 

är redo att intas, hemma eller på restaurangen.  

1.3 Problemformulering  
Studiens huvudfråga lyder:  

Hur kan företag som säljer exklusiva matprodukter använda förståelsen för konsumenternas beteende i 

sin marknadsföring? 

Underfrågor som skall hjälpa författarna att besvara huvudfrågan:  

Vad kan vara bakgrunden till att konsumenter väljer att konsumera högkvalitativa och exklusiva 
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matprodukter? Hur kan företag kategorisera in dessa konsumenter i olika konsumentgrupper? Var och 

vid vilka tillfällen väljer dessa konsumenter att konsumera exklusiva matprodukter?  

1.4 Syfte och Målgrupp 
Meningen med studien är att bidra med en större förståelse och förhoppningsvis nya insikter om 

konsumtionen av lyxprodukter inom matbranschen genom att integrera redan existerande teori med 

empiriskt material. Syftet är att ur ett företagsperspektiv beskriva hur en förståelse för 

konsumentbeteende kring exklusiva matprodukter kan användas i marknadsföringen av dessa produkter.  

Studien riktar sig till människor, forskare samt organisationer som är intresserade av marknadsföring av 

lyxprodukter, men är även riktad till människor med intresse för nutidens konsumtion. Vidare motiveras 

studien ur ett etiskt perspektiv genom att belysa fenomenet kring dagens konsumtion och göra 

konsumenter medvetna om sitt beteende och sina egna drivkrafter.   

1.5 Avgränsningar 
Författarna till studien har valt att avgränsa studien till exklusiva matprodukter, få råvaror ger sådana 

associationer till lyx som exempelvis caviar och tryffel som inte sällan är förknippat med exklusiva 

tillfällen (Henning Moberg, 2011). Detta innebär att den empiri som samlats in grundar sig på denna typ 

av produkter. Vidare vänder sig studien framförallt till företag och personer verksamma inom denna 

marknad. Denna studie är dessutom avgränsat geografiskt till Sverige.  

1.6 Definitioner 
 Lyx: Vad som anses vara lyx varierar från person till person, dock har det västerländska 

samhället en relativt enhetlig syn på vad begreppet innebär. De flesta ser det som det lilla extra 

och något som en individ väljer att unna sig (Nueno & Quelch, 1998). 

 Lyxprodukter: Begreppet lyxvara kan tolkas som en fin och mycket dyr vara eller produkt. 

Det som ofta särskiljer lyxprodukter från övriga produkter är att de befinner sig i de högre 

nivåerna vad gäller prisklass och kvalitet (Kapfer, 2008). Denna studie är avgränsad till 

lyxprodukter inom kategorin mat. 

 Exklusiva matprodukter: Exklusiva matprodukter är ofta sällsynta eller har en komplicerad 

framtagningsprocess vilket medför ett gediget och påkostat hantverk, något som i sin tur gör att 

dessa produkter säljs för ett extra högt pris på marknaden. Hartig (2012) beskriver caviar som 

den mest exklusiva och dyraste råvaran som kan serveras på en middag. Konsumenten får i 

genomsnitt betala cirka 30 000 kronor per kg för den vanliga caviaren. Den mest exklusiva och 

dyraste caviaren är från Belugastören som lever i Kaspiska havet, för den får konsumenten 

betala cirka 120 000 kronor per kg. (Henning Moberg, 2011). 

 Kvalitet: Kvalitet är summan av de element samt det karaktäristiska hos en produkt, som går 

ut på att tillfredsställa uttalade eller antydda behov. Om produkten lever upp till, eller överstiger, 

konsumentens förväntningar har företaget levererat kvalitet. Produkter som håller extra hög 
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kvalitet i utförande, tillverkning, smak och så vidare benämns i denna studie som högkvalitativa 

produkter (Kotler et al., 2012a).  

1.7 Disposition 
 Kapitel 1 Inledning: I det inledande kapitlet förklaras bakgrunden till denna studie. Detta leder 

i sin tur till en problembakgrund som mynnar ut i en problemformulering. Efter detta definieras 

syfte och målgrupp. I slutet av detta kapitel ges en disposition av uppsatsen. 

 Kapitel 2 Metod: I detta kapitel presenteras de metoder författarna till studien använt sig av för 

att genomföra studien. Slutligen förs även en metoddiskussion och en diskussion om arbetets 

validitet och reliabilitet. 

 Kapitel 3 Teoretisk referensram: Kapitlet tar upp de teorier författarna till studien valt att 

använda för att besvara problemställningen och bildar därmed den teoretiska referensramen. 

 Kapitel 4 Empiri: I empirikapitlet presenteras det empiriska material som samlats in genom 

intervjuer samt frågeenkät. Empirikapitlet är en neutral spegling av det insamlade materialet 

utan egna värderingar och synpunkter. 

 Kapitel 5 Analys: I detta kapitel kopplas teori och empiri samman till en diskussion som syftar 

till att besvara problemformuleringen och uppnå studiens syfte. 

 Kapitel 6 Slutsats: I kapitlet besvaras problemformuleringen, därför inleds slutsatsen med dess 

frågor. Vidare reflekteras det kring de slutsatser författarna till studien kommit fram till. 

Därefter presenteras praktiska rekommendationer. 

 Kapitel 7 Referenser: I avsnittet referenser redovisas de källor som författarna använt för att 

genomföra uppsatsen. Referenslistan är skriven i bokstavsordning efter författarnas efternamn 

och är blandad med källor från litteratur, vetenskapliga artiklar samt relevanta Internet hemsidor 

som har varit av betydelse för studien.  
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2 Metod 
 

I detta kapitel presenteras de metoder författarna till studien använt sig av för att genomföra studien. 

Slutligen förs även en metoddiskussion och en diskussion om arbetets validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Forskningsstrategier 
Undersökningen startade med studier kring området för att få en bra översiktlig bild över 

problemområdet. Detta gjordes med hjälp av litteratur, vetenskapliga artiklar och tidigare studier kring 

ämnet för att bygga upp en grund och utgångspunkt vad gäller relevanta vetenskapliga teorier och för 

att författarna skulle utveckla en översiktlig förståelse nödvändig för den fortsatta studien. Bryman & 

Bell (2013) menar att fallstudier är studier som fokuserar på avgränsade områden. Exempel på detta kan 

vara att studien fokuserar på ett visst företag, en viss del av ett samhälle, en viss åldersgrupp eller en 

viss geografisk plats. Bryman & Bell (2013) beskrivning stämmer bra överens med hur författarna valt 

att gå tillväga i studien då de valt att använda sig av ett företag vid namn Carelian Caviar som fallföretag 

för att få en förståelse för hur just detta företag arbetar samt hur deras erfarenheter av branschen och 

dess konsumenter ser ut. Detta genom att intervjua personal med olika yrkesroller från ett och samma 

företag. Vidare har författarna intervjuat och skickat ut en frågeenkät till ytterligare företagsrespondenter 

med erfarenhet från marknaden för att få en bredare syn. Då författarna studerat ett avgränsat område så 

som matbranschen samt att de även i hög grad inhämtat information från ett fallföretag stämmer studiens 

undersökningsdesign väl in på Bryman & Bells (2013) beskrivning av en fallstudie.  

 

Baserat på studiens syfte att beskriva hur en förståelse för konsumentbeteende kan användas i 

marknadsföringen av exklusiva matprodukter, valde författarna en kvalitativ forskningsstrategi. Detta 

då de upplevde att ämnet på ett bra sätt skulle kunna studeras med detta tillvägagångssätt då det 

möjliggör en djupare förståelse. Att utföra studien genom en kvantitativ studiemetod valdes därmed bort 

då avsikten inte heller var att dra några generella slutsatser. Wallén (1996) beskriver att en kvalitativ 

studiemetod används då studien går ut på att skapa förståelse för det problem eller fenomen som skall 

undersökas vilket stämmer bra in på syftet med denna studie. Enligt Jacobsen (2002) är fördelen med 

att genomföra en kvalitativ forskning främst att undersökaren får en mer nyanserad bild från 

uppgiftslämnarna vilket bidrar till en god förståelse. Författarna valde att samla in den kvalitativa 

informationen genom intervjuer samt en frågeenkät.  
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2.2 Presentation av fallföretag: Carelian Caviar 

 

Figur 1 Logotyp (Carelian Caviar, 2014a). 

Carelian Caviar är ett litet företag med höga ambitioner, de säljer en uttalad exklusiv vara samt befinner 

sig i inom den exklusiva matbranschen, som författarna till studien valt att studera ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Företaget grundades i Finland år 2005 och har etablerat sig på den 

internationella marknaden under varumärket Carelian Caviar som exklusiva tillverkare av störrom, 

odlad i inomhusbassänger i Finland. Carelian Caviar är Nordens enda producent av störcaviar 

(Rehnberg, 2013). Företaget arbetar för att erbjuda högsta möjliga kvalitet och exklusivitet, de säljer 

enbart till noggrant utvalda distributörer samt har höga priser. Det som särskiljer Carelian Caviar från 

sina konkurrenter är deras innovativa och miljövänliga produktionsmetoder (Carelian Caviar, 2014b). 

De föder upp störar helt ekologiskt samt driver sin odling på ett miljöeffektivt sätt då de på ett medvetet 

sätt använder friskt vatten, energi samt tar vara på avfallet. Carelian Caviar har fyra sorters caviar i sitt 

produktsortiment, de skiljer sig lite från varandra vad gäller design och smak. Till konsument säljs 

burkar i storlekarna 10 gram, 30 gram, 50 gram, 125 gram, 250 gram samt 500 gram. Prisexempel till 

konsument är en 30 grams burk som kostar 900 kronor samt en 125 grams burk som kostar 3 500 kronor 

(Carelian Caviar, 2014c).  

2.3 Datainsamling  
Författarna inledde studien med att genomföra djupgående intervjuer med medvetet utvalda personer 

och företag verksamma inom matbranschens lyxmarknad. Detta utgjorde en viktig och central del i 

arbetet med studien då det gav en insikt som underlättade både vid skapandet av den teoretiska 

referensramen, skapandet av frågor till frågeenkäten samt vid studiens fortsatta informationsinsamling. 

Efter genomförandet av ett antal intervjuer formulerades frågor för frågeenkäten som sedan skickades 

ut till ett urval av personer med dokumenterad erfarenhet av matbranschens lyxmarknad, detta för att få 

ett bredare perspektiv på det problem författarna valt att studera. Genom det framtagna empiriska 

materialet från utförda intervjuer och frågeenkäter sattes detta i perspektiv med tidigare relevanta 

vetenskapliga studier och teorier vilket hjälpte författarna att på ett strukturerat sätt analysera hur en 

förståelse kring konsumentbeteende kan användas i marknadsföringen av exklusiva matprodukter.  

2.3.1 Intervjustudie  
8 stycken djupintervjuer gjordes med 6 stycken företagsrespondenter från 5 olika företag verksamma 

inom matbranschens lyxmarknad, Anna Henning Moberg samt Thomas Perkiö valde författarna att 



Vi är vad vi äter – en studie om marknadsföring av exklusiva matprodukter 

 

14 

 

intervjua två gånger. Detta på grund av deras breda erfarenhet av både marknadsföring och försäljning 

av exklusiva matprodukter samt att båda har erfarenheter från studiens fallföretag och ett flertal andra 

företag inom den exklusiva matbranschen. Urvalet av dessa företagsrespondenter gjordes medvetet, 

detta med anledning att det var viktigt att företagsrespondenterna hade gedigen erfarenhet inom det 

specifika område som studien är avgränsad till. Företagsrespondenterna hade olika bakgrund och 

yrkesroller inom branschen, de varierade i ålder, och både kvinnor och män deltog. 

Företagsrespondenterna valdes därmed baserat på deras olika erfarenheter av branschen där alla kunde 

bidra med sitt perspektiv, sina tolkningar samt personliga erfarenheter. 

En stor fördel med att använda intervjumetoden är dess flexibilitet. I en intervju kan intervjuaren läsa 

av företagsrespondentens respons och känslor, vilket kan ge information som ett skriftligt svar inte 

avslöjar (Bryman & Bell, 2013). Författarna valde att genomföra intervjuerna på telefon via Skype då 

det geografiska avståndet var stort mellan författarna och flera av de personer som intervjuades. Under 

de första intervjuerna användes webbkamera, men då detta flera gånger störde uppkopplingen med 

Skype beslutade författarna för att stänga av kameran för att förhindra avbrott i intervjuerna. Författarna 

ansåg att ständiga avbrott utgjorde en större risk för att intervjun och informationen skulle påverkas 

negativt än då de inte kunde se vederbörande och vice versa. En nackdel med att genomföra intervjuer 

som telefonsamtal via Skype är emellertid att kroppsspråk och ansiktsuttryck inte kan tydas. 

Sveningsson, Lövheim & Bergquist (2003) hävdar att kroppsspråket annars är ledtrådar som kan hjälpa 

både den som intervjuar och den som blir intervjuad att tolka och förstå det som sägs. Författarna valde 

att utföra intervjuerna på ett semistrukturerat vis med öppna svarsmöjligheter då detta på ett bra sätt 

skapade möjligheter att få den information som behövdes genom att låta intervjun luta mer åt en 

diskussion för att på ett djupare plan få en förståelse kring studiens problemområde. Eftersom författarna 

var intresserade av att ta del av företagsrespondenternas personliga erfarenheter samt få deras 

kommentarer inom vissa aspekter var det dock nödvändigt att delvis styra intervjun genom en 

intervjuguide som utformades av författarna, mycket med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Intervjuguiden finns bifogat bland bilagorna. 

Intervjuerna genomfördes en till två gånger med var och en av företagsrespondenterna men möjligheter 

fanns att i efterhand ställa följdfrågor och göra återkopplingar och förtydliganden kring intervjuerna om 

något var oklart eller då författarna ville veta mer om något som berörts vid intervjun. Varje intervju 

varade i cirka en timme och flöt på bra med alla företagsrespondenter. Intervjuerna som hölls kan bäst 

beskrivas som ett samtal och hölls medvetet på detta sätt då författarna ville att företagsrespondenterna 

skulle kunna prata fritt. De styrdes dock delvis genom en intervjuguide för att inte spåra ur för mycket 

från det som ämnades undersökas. Alla företagsrespondenter hade erfarenhet av området och upplevdes 

inte ha några svårigheter med att besvara de frågor författarna ställde. För att minimera 

missuppfattningar mailades det resultat som framkommit under intervjuerna till aktuell 

företagsrespondent, vilket medförde att företagsrespondenterna hade möjlighet att komplettera eller 
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justera om författarna missuppfattat något. Några av företagsrespondenterna valde då att förtydliga 

några av deras svar samt lägga till lite information. 

2.2.1.1 Intervjupersoner 
De företagsrespondenter som intervjuades i denna studie valdes medvetet utefter deras dokumenterade 

och gedigna erfarenhet inom den exklusiva matbranschen. Carin Holmqvist, Christian Sandefeldt, Anna 

Henning Moberg samt Thomas Perkiö har kopplingar till studiens fallföretag och arbetar med Carelian 

Caviar. Carin Holmqvist är VD för Carelian Caviar och har erfarenhet av branschen i sin helhet, 

Christian Sandefeldt har en bakgrund inom restaurangbranschen och arbetar nu med Carelian Caviars 

internationella positionering. Anna Henning Moberg arbetar på Salt Communication, en kommunikation 

och reklambyrå inriktad mot mat och dryck vilket innebär att hon innehar en stor erfarenhet och kunskap 

om branschen. Anna har dessutom arbetat med Carelian Caviars marknadsföring. Thomas Perkiö har 

lång och bred erfarenhet av matbranschen och arbetar på HK Scan som är ett större företag inom kött- 

och chark samt som konsult på sitt egna företag Convivium Consultants, genom sitt egna företag har 

han arbetat med Carelian Caviars marknadsföring. Författarna valde även att intervjua Susanne Welin-

Berger samt Michel Mathier som inte har någon koppling till fallföretaget men som har erfarenhet och 

är verksamma inom den exklusiva matbranschen för att få en bredare förståelse. Susanne Welin-Berger 

arbetar på Tryffel of Sweden och Michael Mathier har erfarenhet av branschen i helhet bland annat 

genom att vara försäljare. 

2.3.2 Frågeenkätundersökning 
En frågeenkät på 14 stycken öppna frågor skickades ut som en länk via e-post till 40 stycken 

företagsrespondenter med erfarenhet av exklusiva matprodukter. Det var 19 stycken 

företagsrespondenter som besvarade studiens enkät, de gav fullständiga och innehållsrika svar vilket 

hjälpte författarna att besvara problemformuleringen. Alla svar från företagsrespondenterna av 

frågeenkäten hölls anonyma. Företagsrespondenterna valdes ut med hjälp av fallföretaget då de har ett 

brett nätverk även utanför organisationen. Inget slumpmässigt urval gjordes av företagsrespondenterna, 

istället grundades detta urval på den dokumenterade erfarenheten varje företagsrespondent hade. 

Frågeenkäten skickades således ut till personer med gedigen erfarenhet av området och branschen. Att 

maila ut frågor till ett antal utvalda företagsrespondenter är en bra metod i det avseende att 

företagsrespondenterna får god tid på sig att tänka igenom sina svar. De får tid till reflektion då de kan 

besvara frågorna när de passar dem vilket ökar chanserna att svaren är väl genomtänkta (Sveningsson et 

al., 2003). Frågeenkätens syfte var att få en bredare bild av hur företagsrespondenterna utifrån ett 

företagsperspektiv uppfattar problemområdet baserat på deras erfarenheter av branschen. Vidare syftade 

frågeenkäten till att få en bild av hur de anser konsumtionen av exklusiva matprodukter ser ut idag, vad 

som påverkar konsumenterna samt hur företag på bästa sätt kan påverka dem med detta i åtanke.  
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2.4 Metoddiskussion  
Vid valet av metod övervägdes att istället för att göra djupgående intervjuer samt skicka ut en frågeenkät 

till ett urval av personer verksamma inom branschen, använda en fokusgrupp på 10-12 konsumenter 

alternativt genomföra en större enkätundersökning riktad till konsumenter. Detta för att på så sätt försöka 

förstå deras beteende och bakomliggande faktorer kring konsumtion av mat och exklusiva produkter 

genom att fråga dem själva. Vad gäller att istället ha använt en fokusgrupp skulle denna metod ha kunnat 

skapa större möjligheter för diskussion och reflektion med konsumenterna själva kring deras beteende. 

Författarna valde dock att välja bort dessa metoder av den anledning att de ansåg att det kan finnas 

betydande svårigheter att få människor att berätta om sitt beteende, dels för att de kanske inte är 

medvetna om hur de agerar och tänker kring sin konsumtion och dels för att det finns en risk att de heller 

inte skulle vilja erkänna varför de gör som de gör även om de är medvetna om det då konsumtion av 

överflödiga produkter och anledningen bakom det kan uppfattas vara ett känsligt ämne. Frostling-

Henningsson, Hedbom & Thuresson (2010) skriver i sin forskningsrapport att det som konsumenter 

framför som viktigt sällan ger en god bild av hur deras faktiska konsumtion ser ut. Av dessa anledningar 

ansåg författarna att intervjuer med personer verksamma inom branschen som den lämpligaste metoden 

för att genomföra studien, det vill säga ta del av deras erfarenheter av hur konsumenterna faktiskt beter 

sig i praktiken. Samma resonemang fördes även i övervägandet av att genomföra en enkätundersökning 

riktad till konsumenter. Dessutom såg författarna även svårigheter i att göra ett urval på detta sätt, det 

vill säga avgöra vilka som skulle tillfrågas om att vara med i en fokusgrupp eller ingå i en 

enkätundersökning. Detta då det kan vara svårt att komma åt de konsumenter som i stor utsträckning 

konsumerar exklusiva matprodukter vilket hade kunnat innebära ett ytterst snedvridet resultat som det 

inte hade kunnat dras några trovärdiga slutsatser ifrån. 

Vidare har det urval av företagsrespondenter som gjorts till intervjuerna samt frågeenkäten inte skett på 

ett representativt sätt vilket innebär att författarna i denna studie tar avstånd från att försöka generalisera 

resultatet, studien visar hur det kan se ut. Författarnas ambition med denna studie var inte heller att få 

fram ett resultat applicerbara bland alla företag verksamma inom den exklusiva marknaden för 

matbranschen då resultatet baseras på tolkningar samt erfarenheter från de utvalda 

företagsrespondenterna. Företagsrespondenterna som är utvalda att delta i studien genom intervjuer samt 

studiens frågeenkät till är av olika kön, åldrar, har olika bakgrunder samt yrkesroller inom matbranschen. 

Detta anser författarna har hjälpt dem att skapa en förståelse för studiens problemområde. Vad gäller 

risken med att inte få uppriktiga svar från företagsrespondenterna samt fallföretaget Carelian Caviar, 

exempelvis av den anledning att de vill lyfta fram sin bransch och marknad på ett attraktivt sätt, ser 

författarna som en relativt liten risk då fallföretaget har gått med på ett samarbete för denna studie i syfte 

att förbättra sina egna prestationer samt att de anser att konsumentbeteende har en stor och viktig roll 

kring dessa produkter. Risken finns där, men författarna bedömer den som relativt liten i detta fall. Alla 

de företagsrespondenter som har intervjuats har författarna upplevt uppriktiga och samarbetsvilliga.  
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För att minimera risken för att ställa ledande frågor formulerades frågorna med detta i åtanke, författarna 

valde dessutom att utforma många frågor i syfte att ge utrymme för företagsrespondenten att göra sina 

egna tolkningar och förmedla sin bild. Intervjuerna spelades in vilket skapade möjligheter att lyssna på 

intervjun flera gånger vilket minskade risken för feltolkningar och gav bättre möjligheter att analysera 

svaren. Dessutom säkerställde detta att författarna inte missade något i de anteckningar som de förde 

vilket bidrar till en större tillförlitlighet av undersökningen. Båda undersökarna var med vid alla sju 

intervjuer, vilket ökar kvaliteten då två personer hör och uppfattar mer än om det bara var en av 

undersökarna som genomförde intervjun.  

Metodvalet var ett lämpligt tillvägagångssätt för att besvara problemställningen då ambitionen för denna 

studie var att undersöka området från ett företagsperspektiv. Författarna är medvetna om att det finns 

brister i att söka kunskaper om konsumenter då empirin enbart grundar sig på företagsrespondenternas 

tolkningar och erfarenheter kring dessa aspekter. Av denna anledning ser författarna till studien gärna 

att fortsatt forskning går in djupare på konsumentens beteende, hur konsumenterna själva ser på styrande 

faktorer kring sin konsumtion av exklusiva matprodukter samt vad som påverkar dem genom att använda 

en metod där konsumenter ingår. Problemställningen kunde emellertid besvaras på ett bra sätt med det 

tillvägagångssätt som valdes då alla företagsrespondenter kunde svara obehindrat på frågorna som 

ställdes och de empiriska material som framkom gav bra med information för att kunna besvara 

forskningsfrågan. Användingen av ett fallföretag var till en fördel då det gav en större och djupare 

förståelse genom att ha intervjuat olika yrkesroller inom ett och samma företag.  

2.4.1 Metodkritik 
Givet studiens problem där det ligger en vikt på att söka kunskap om konsumenterna vore det lämpligt 

med en metod där branschens konsumenter ingår.  Meningen med denna studie var emellertid att bidra 

med en större förståelse och förhoppningsvis nya insikter om konsumtionen av lyxprodukter inom 

matbranschen genom att integrera redan existerande teori med empiriskt material. Av denna anledning 

användes tidigare studier och teori kring konsumentbeteende vilket sedan integrerades med empiriskt 

material för att skapa en förståelse kring konsumenterna. Det resultat som studien därmed mynnar ut i 

är baserat på företagsrespondenternas erfarenheter och tolkningar kring deras kunder och branschens 

konsumenter. Syftet var att ur ett företagsperspektiv beskriva hur en förståelse för konsumentbeteende 

kring exklusiva matprodukter kan användas i marknadsföringen av dessa produkter vilket gör 

företagsperspektivet centralt, men det skall betonas att studien bör betraktas som en tolkning av 

konsumenternas beteende ur ett företagsperspektiv. I denna studie valde författarna att utgå från detta 

perspektiv då det kan vara svårt för konsumenter att uttrycka varför de väljer att köpa exklusiva 

produkter. I tidigare undersökningar har det visat sig att konsumenter säger att de väljer vissa typer av 

produkter samtidigt som de sedan i praktiken väljer att konsumera helt andra produkter (Frostling-

Henningsson et al., 2010). Det finns ett behov av ytterligare forskning kring området som studien belyser 
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där en metod där konsumenterna själva ingår vore fördelaktigt för att ge en ökad tillförlitlighet i 

avseendet kring varför konsumenter köper högkvalitativa och exklusiva matprodukter.   

2.4.2 Validitet och reliabilitet 
De vanligaste begreppen som används vid diskussioner om studiers trovärdighet är enligt Bryman & 

Bell (2013) validitet samt reliabilitet. Östbye, Knapskog, Helland & Larsen (2004) beskriver validitet 

som giltighet, att undersökaren mäter det som denne avsett att mäta i studien samt om resultatet skulle 

bli detsamma om någon annan utförde studien. Vidare beskriver författarna att reliabilitet innebär 

tillförlitlighet vilket handlar om kvaliteten i datainsamlingen, bearbetningen, samt analysen av det data 

som samlats in under studien. Här spelar två olika omständigheter in i undersökningen, att synen på lyx 

och konsumtionen av exklusiva matprodukter inte behöver vara detsamma i framtiden som idag vilket 

innebär att studiens resultat skulle kunna se annorlunda ut om den utförts tidigare eller senare samt att 

resultatet av studien är kopplat till författarna som genomfört denna studie genom deras tolkningar.  

Författarna har under arbetets gång strävat efter att säkerställa den interna validiteten genom att dels 

vara väl inlästa på området, med hjälp av den valda teoriramen samt studiens problemformulering för 

att utforma relevanta intervjufrågor, vilket stämmer överens med Bryman & Bells (2013) beskrivning 

för att upprätthålla en intern validitet. Att de företagsrespondenter som valdes för denna undersökning 

var lämpliga säkerställdes genom att tillsammans med studiens fallföretag noga se över vilka i branschen 

som hade den erfarenhet som söktes. Vidare skriver Bryman och Bell (2013) att den externa validiteten 

handlar om huruvida resultaten från studien är tillämpliga i andra situationer, vilket gör studiens resultat 

generaliserbart. De metodologiska val författarna har gjort i studien kan ha påverkat validiteten då de 

inte har intervjuat och studerat tillräckligt många individer samt att de inte använt sig utav ett 

slumpmässigt urval av företagsrespondenterna vilket enligt Östbye et al. (2004) innebär att författarna 

inte kunnat dra några generella slutsatser utifrån de resultat som studien har kommit fram till. Syftet 

med studien var emellertid inte att resultatet skulle kunna generaliseras utan istället bidra med en 

förståelse och frambringa studiens problemområde i ett ljus som uppmuntrar till vidare forskning. 

För att minimera eventuella tolkningsfel mailades författarnas anteckningar från intervjun till respektive 

företagsrespondent. Detta gjordes för att de skulle kunna kommentera om det var något som författarna 

missuppfattat eller som de missat att säga, på detta sätt säkrades validiteten upp från intervjuerna. Källor 

för detta arbete valdes med ett kritiskt förhållningssätt genom att bland annat gå till ursprungskällan för 

de olika texter författarna tagit del av, bland annat via vetenskapliga artiklar. Urvalet av litteratur skedde 

med stor hjälp av att i början av processen ha studerat vetenskapliga artiklar som berörde studiens 

problemområde vilket hjälpte författarna i processen att hitta relevant litteratur som de sedan fördjupade 

sig i. Författarna har framförallt sökt efter litteratur som behandlar marknadsföring relevant för de 

produkter de valt att inrikta sig på, konsumentbeteende och lyxkonsumtion. Litteraturen de har använt 

sig utav för att ta fram en teoretisk referensram kommer framförallt från vetenskapliga artiklar, böcker 
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samt några olika Internetkällor. Vidare analyserades de empiriska resultaten med hjälp av den framtagna 

teoretiska referensramen. Vid denna process kunde vissa bitar från referensramen tas bort, då det blev 

klart att det inte bidrog till analysen eller studiens resultat, medan vissa bitar från teorin blev mer tydliga 

i förhållande till empirin och utökades därmed i viss mån för djupare förståelse. Framförallt gällde detta 

symbolisk konsumtion i förhållande till matens roll i samhället.  

2.5 Etiska reflektioner 
Det etiska dilemma som finns i huruvida författares personliga åsikter reflekteras i studier är svårt att 

undvika då alla människor påverkas av egna värderingar och attityder (Griffith, 2011). Författarna har i 

denna studie försökt undvika att egna värderingar och attityder påverkat resultatet, detta genom att vara 

medvetna om problematiken samt ha ett kritiskt förhållningssätt till de fakta som framkommit i studien. 

Författarna har lagt ett stort fokus på att vara öppensinnade och neutrala genom hela studien, mycket 

genom att föra diskussioner sinsemellan samt med familj och nära vänner. Löpande under denna process 

har författarna försökt se det som framkommit ur olika synvinklar. Genom att varit noggranna med att 

ständigt referera till de källor som använts har författarna säkerställt korrekt källhänvisning. 

En grundläggande utgångspunkt inom forskning är att respekt visas för människor (Holme & Solvang, 

1997). Studien utformades på så sätt att ingen av företagsrespondenterna har tagit skada eller lidit av 

deltagandet. I intervjuerna samt frågeenkäten har det informerats företagsrespondenterna om vilka 

författarna är samt syftet med studien. Frågeenkäten var anonym och alla intervjurespondenter erbjöds 

anonymitet. Frågorna i studien var heller inte av privat eller känslig karaktär då den fokuserat på 

företagsrespondenternas erfarenheter.  

Studien kan motiveras ur ett etiskt perspektiv genom att belysa fenomenet kring dagens konsumtion och 

göra konsumenter medvetna om sitt eget beteende. Denna studie behandlar dock konsumenters beteende 

och bakomliggande faktorer kring detta för att denna förståelse skall kunna effektivisera försäljningen 

för företag genom sin marknadsföring. Det resultat som studien presenterar kan därmed företag använda 

till sin fördel i sina marknadsföringsstrategier. Här finns ett etiskt dilemma i huruvida det är försvarbart 

att företag utnyttjar konsumenternas motiv till sin konsumtion och påverkar dem till att utveckla nya 

behov, speciellt när det handlar om överflödiga produkter. Vad gäller överflödig konsumtion kan ett 

perspektiv där vikten av att människor fortsätter att handla och konsumera för utvecklingen lyftas fram. 

Konsumtion driver världsekonomin framåt. Samtidigt som det driver utvecklingen framåt är det ändå 

osäkert om det är etiskt försvarbart att företag utnyttjar sina konsumenters drivkrafter till överflödig 

konsumtion i form av lyxmat i en värld där många svälter. Av denna anledning är det av vikt att belysa 

att studiens område vilar på ett etiskt dilemma som det är upp till var och en att ta ställning till. 

Exklusiv störrom är vad studiens fallföretag odlar och säljer då den vilda stören är utrotningshotad. Det 

finns flera organisationer som arbetar för att skydda den vilda stören som idag är utrotningshotad och 

det blir allt vanligare att företag som säljer störrom istället väljer att odla stör. Det finns fortfarande 
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företag som använder sig av tjuvfiske för att få tag i vild stör även där den är utrotningshotad vilket är 

etiskt oförsvarbart och dessutom olagligt. Detta är något författarna till studien och studiens fallföretag 

tar avstånd ifrån. Fallföretagets produktionsmetoder är utformade med störens behov i centrum samt för 

att vara så miljöeffektivt som möjligt. Lyxmat och överflödig konsumtion kan vara komplicerat att 

motivera ur ett etiskt perspektiv då det är många i världen som svälter. Studien lyfter dock fram ett 

fallföretag som satsar mycket på både miljövänlig och etisk framställning och företaget arbetar för att 

inte hota den befintliga vilda stören. Fallföretagets förhållningssätt i dessa frågor är viktiga ur ett etiskt 

perspektiv och bidrar till att göra studien försvarbar. Studien uppmuntrar dessutom till att företag som 

säljer exklusiva matprodukter skall arbeta på ett miljövänligt och etiskt försvarbart sätt då det är något 

som många konsumenter idag värderar högt.  
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3 Teoretisk referensram 
 

Kapitlet tar upp de teorier författarna till studien valt att använda för att besvara problemställningen 

och bildar därmed den teoretiska referensramen.

 

3.1 Lyxkonsumtion 
Det finns olika egenskaper som ofta karakteriserar en lyxprodukt. Kapferer (2008) hävdar att 

varumärkets historik ofta är viktigt för företagets image, att produkter gynnas av att ha ett arv som 

uppfattas vara präglat av ett gediget hantverk. Vidare menar Nueno & Quelch (1998) att det är viktigt 

att det konsekvent hålls en hög kvalitet samt att varje produkt utstrålar exklusivitet, då lyxprodukter ofta 

efterfrågas på grund utav sin sällsynthet. Enligt Fionda & Moore (2009) skall designen av produkten 

eller förpackningen ge lyxiga och exklusiva associationer samt att exklusiviteten ofta skapas genom att 

ett högt pris. Nueno & Quelch (1998) menar att marknadsföring av lyxprodukter skall utformas på ett 

exklusivt sätt, skapa en emotionell attraktivitet samt spegla produktens höga kvalitet.  

Aaker (2010) skriver att varumärkets identitet består av de varumärkesassociationer som sänds ut till 

omgivningen vilket hjälper företaget att skapa en relation till konsumenterna genom funktionella-, 

emotionella- samt självuttryckande attribut. Kotler et al. (2012a) hävdar att det viktigt att företaget 

skapar den image som motsvarar målgruppens önskade självbild. Den mest synliga värdegrunden som 

en produkt genererar konsumenten är det funktionella värdet som direkt är kopplat till de praktiska 

funktionerna som produkten tillför konsumenten. Enligt Aaker (2010)  tenderar dock konsumenten att 

uppfatta det emotionella värdet som det starkaste värdet och när individer köper lyxprodukter menar 

Dubois & Paternault, (1995) att det ofta är en handling av emotionell karaktär. När det gäller 

lyxprodukter är det därmed viktigt att inkludera emotionella samt självuttryckande värden i det totala 

värdet (Aaker, 2010), genom att exempelvis applicera en exklusiv design på produkten (Kapferer, 2008).  

3.2 Konsumentteorier 
Kotler et al. (2012a) hävdar att målet med marknadsföring är att uppfylla konsumenternas önskemål och 

behov, att konkurrensen som idag råder bland företag gör detta ännu viktigare att beakta för att kunna 

uppfylla konsumenternas förväntningar. Företag delar ofta upp marknaden i olika grupper, där företaget 

identifierar bestämda grupper med olika behov. De olika grupperna kan identifieras genom bland annat 

demografi, personlighet samt handlingsmässiga olikheter hos konsumenterna (Kotler et al., 2012a).  

3.2.1 Faktorer som påverkar konsumentens beteende 
Konsumtionsbeteende handlar om hur individer, grupper samt organisationer väljer, köper, använder 

samt förbrukar produkter för att tillgodose sina behov. Enligt Kotler, Armstrong, Saunders & Wong 

(2008) påverkas konsumenter av en rad olika faktorer vid ett köp, de menar att företagen måste ha dessa 
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faktorer i beaktning vid marknadsföringsarbetet. Kotler, Armstrong, Harker & Brennan (2012b) 

beskriver fyra karaktärsdrag hos konsumenten som påverkar konsumentens köpbeteende, dessa har 

författarna valt att illustrera i figur 1.  

 

Figur 2 Karaktärsdrag hos konsumenten som påverkar dennes köpbeteende (Kotler et al., 2012b) 

3.2.1.1 Kulturella faktorer 
Konsumentens behov och önskemål grundar sig i den kultur som personen lever i (Kotler et al., 2012a). 

Under en individs uppväxt formas det egna värdet, grundvärderingar, uppfattningar, beteenden och 

preferenser under direkt påverkan från den närmsta familjen och omgivningen. Eftersom kulturen i hög 

grad påverkar en människas inställning påverkar det även beslutsfattandet i köpprocessen vilket gör det 

viktigt för marknadsförare att förutse och använda sig av de kulturella skiftningarna som finns i 

samhället (Kotler et al., 2008). Kotler et al. (2012b) beskriver att i de flesta samhällen idag finns det 

någon form av struktur när det gäller olika sociala klasser. De individer som samlas inom samma sociala 

klass delar ofta liknande värderingar, intressen, beteenden samt inkomst. I västvärlden tenderar 

människorna i de lägre sociala klasserna att eftersträva det köpbeteende som människorna i de högre 

sociala klasserna uppvisar (Kotler et al., 2008). Williams (2002) menar på att det finns skillnader i 

handlingsmönster beroende på vilken social klass individen tillhör. Till följd av detta fäster individer 

från olika sociala klasser olika vikt vid vilka faktorer som prioriteras samt uppmärksammas i en 

utvärderingsprocess vilket gör att utvärderingen av pris, hållbarhet, tillförlitlighet och varumärke skiljer 

sig åt mellan olika sociala klasser.  

3.2.1.2 Sociala faktorer 
Konsumentens beteende påverkas i stor utsträckning av omgivningen (Kotler et al., 2008). Enligt De 

Chernatony, McDonald & Wallace (2011) påverkas människan av gruppens attityder och åsikter, vilket 

inte sällan visar sig genom att individer i en och samma grupp tenderar att använda samma varumärken. 

Den symboliska betydelsen hos ett varumärke definieras av den grupp individer som använder 

varumärket vilket varierar beroende på vilken social miljö det används i. Symboliken hos varumärket 

kan också fungera som stöd i de sociala roller som människan befinner sig i (De Chernatony et al., 

2011). En konsument kan önska att tillhöra en specifik grupp vilket innebär att individen tenderar att 

jämföra sig med medlemmar av denna grupp. Ett exempel på detta är när en konsument ser upp till en 

känd person, konsumenten beter sig på ett liknande sätt eftersom det finns en önskan om att tillhöra 
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samma grupp (Kotler et al., 2008). Konsumenten kan utveckla nya beteenden, till och med byta livsstil 

för att bättre passa in i olika grupper. Enligt Kotler et al. (2008) strävar ofta marknadsförare efter att 

identifiera sina konsumenters referensgrupper då individer tenderar att ha en så stark drivkraft till att 

vilja vara som sin referensgrupp. 

3.2.1.3 Personliga faktorer 
Personliga faktorer så som ålder, stadium i livscykeln, yrke, livsstil samt den ekonomiska situationen 

påverkar hur en konsument beslutar i en köpprocess. Människor utvecklas och förändras med tiden 

vilket innebär att en persons behov och konsumtionsmönster förändras beroende på var i livscykeln 

personen befinner sig, nya behov uppkommer och gamla förvinner (Kotler et al., 2008). Kotler et al. 

(2008) menar vidare att individer med samma kulturella och sociala bakgrund inte nödvändigtvis 

behöver ha samma livsstil. En människas livsstil präglas utifrån det levnadsmönster denne visar upp 

genom intressen, åsikter och aktiviteter. Enligt Lin (2002) går det att definiera konsumenters livsstil 

genom att studera deras konsumtionsmönster och därigenom går det att använda livsstil som en faktor i 

marknadsföringen av varumärken samt när företagen arbetar med marknadssegmentering. Kotler et al., 

(2008) menar att utifrån livsstil kan företag exempelvis kategorisera in potentiella konsumenter i olika 

grupper som exempelvis traditionalister, materialister, individualister, rationalister eller trendsättaren.  

3.2.1.4 Psykologiska faktorer 
Enligt Kotler et al. (2008) påverkas en konsuments inköp av flera olika psykologiska faktorer vilket 

således gör dessa faktorer viktiga att beakta inom marknadsföring. Maslow ansåg att människans behov 

är indelat i en behovshierarki där behov på den lägre nivån måste tillfredsställas innan behov på en högre 

nivå kan tillfredsställas, se figur 2 (Berggren, Gillström & Östling, 2001).  

 

Figur 3 Maslows behovshierarki (Berggren et al., 2001) 

Individens fysiologiska behov måste tillfredsställas först, efter det kommer trygghetsbehovet och sedan 

att individen känner samhörighet (Berggren et al., 2001). Kotler et al. (2008) hävdar att behovet av 

tillhörighet, uppskattning och erkännande är det mest aktuella i ett psykologiskt perspektiv när det gäller 

köpprocessen.  
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3.2.2 Konsumentgrupper 
Kotler et al. (2008) beskriver att utifrån konsumentens köpbeteende går det att urskilja sex olika 

konsumentpersonligheter. Författarna hävdar att om företag innehar kunskap om olika konsumenters 

preferenser kan de förutse hur olika konsumenter kommer agera i en köpsituation och på så sätt vet de 

hur de som företag bör agera. Enligt Kotler et al. (2008) är det individens personlighet som avgör hur 

de påverkas av marknadsföring. Det är emellertid inte alltid så att alla konsumenter agerar utifrån hur 

de ser sig själva utan istället hur de vill uppfattas av omgivningen. Detta medför att denna konsument 

är mycket medveten om hur deras konsumtion uppfattas av andra och söker ofta bekräftelse hos sin 

omgivning genom sina konsumtionsval. Enligt Kotler et al. (2008) är detta något som företag bör beakta 

i sin marknadsföring genom att skapa en tilltalande självbild som får konsumenter att vilja identifiera 

sig med reklamen. Författarna har valt att illustrera de sex olika personligheterna som Kotler et al. (2008) 

beskriver i figur 3. 

 

Figur 4 Illustration av sex olika konsumentpersonligheter Kotler et al. (2008) 

Den traditionella konsumenten har en traditionell livssyn, värderar det kulturella arvet samt påverkas av 

den kulturella- och socioekonomiska situationen. Den konsument som har ett vanemässigt köpbeteende 

och därmed starkt påverkas av de köp som denne är van vid beskriver Kotler et al. (2008) som den 

vanemässiga konsumenten. Konsumenter med detta vanemässiga konsumentbeteende påverkas mer av 

hur omgivningen uppfattar denne genom sitt köpbeteende samt påverkas mindre av de ekonomiska 

riskerna vid köp jämfört med den traditionella konsumenten. Den rationella konsumenten är medveten 

om de ekonomiska riskerna vid ett köp men har ett rationellt tankesätt då den finner den ekonomiska 

kostnaden överkomlig om denne kan få det mervärde denne tänker sig av köpet. Den självförverkligande 

konsumenten är mindre priskänslig då denne prioriterar produktens betydelse för självförverkligandet. 

Enligt Kotler et al. (2008) väljer denna typ av konsument varumärke enbart baserat på hoppet om att 

uppnå självförverkligande.  
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Produkter som konsumeras offentligt tenderar att förstärka konsumentens självbild. De produkter som 

konsumeras privat eller i hemmet där omgivningen inte kan se eller uppfatta konsumtionen påverkas 

därmed inte i lika stor utsträckning (Salomon, 1983). De allra flesta konsumenter strävar efter att skapa 

sig en social identitet i förhållande till sin omgivning. Detta i sin tur påverkar konsumentens 

konsumtionsvanor på olika sätt beroende på hur viktig den sociala identiteten är för konsumenten 

(Salomon, 1983). En konsument som exempelvis är noga med att följa samhällets pågående trender 

påverkas starkt av hur han eller hon uppfattas av sin omgivning, denne benämner Kotler et al. (2008) 

som den utåtriktade konsumenten. Motsatsen till den utåtriktade konsumenten är den trendsättande 

konsumenten som strävar efter att vara först med alla kommande trender, denne konsument är inte 

varumärkeslojal eller påverkas av produktens pris (Kotler et al., 2008).  

3.2.2.1 Konsumenters ambitioner 
Alla människor har ambitioner och långsiktiga mål hävdar Truong et al. (2010). Oavsett om människor 

strävar efter pengar, popularitet eller efter mer internt orienterade belöningar som till exempel 

självtillfredsställelse, så strävar människor i enlighet med Maslows gamla behovshierarki oupphörligen 

efter personlig utveckling genom att tillgodose sina psykologiska behov utöver det fysiologiska behovet 

(Truong et al., 2010). Teorin bakom konsumenters ambitioner kommer från Self Determination Theory 

som behandlar mänsklig motivation vilket involverar utvecklingen samt funktionen av människans 

personlighet inom den sociala kontexten (Ryan & Deci, 2000). Psykologiska behov är nödvändigt för 

välbefinnandet hos människan som i sin tur är beroende av att de grundläggande sociala behoven 

tillfredsställs (Truong et al., 2010). Vidare hävdar Kasser & Ryan (1993,1996) att det finns ett nära 

samband mellan psykologiska behov och människans strävan av att uppnå olika mål. Forskare har 

presenterat sju universella ambitioner som alla människor strävar efter att uppnå. Dessa ambitioner delas 

in två olika grupper, externa och interna, där alla tillfredsställer ett psykologiskt behov (Kasser & Ryan 

1993, 1996). Ambitionerna illustreras i figur 4. 

 

Figur 5 Överblick över människans externa- samt interna ambitioner (Kasser & Ryan, 1993, 1996) 

Externa ambitioner beskrivs som individens mål exempelvis vad gäller framgångar kring den personliga 

ekonomin, popularitet samt att vara tilltalande genom exempelvis den image som människan uppvisar 

för sin omgivning. Interna ambitioner handlar om individens självacceptans, känslan av tillhörighet, 

känslan av att vara en del av en grupp och fysisk hälsa. Forskare hävdar att olika människor tenderar att 
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ha en högre strävan mot någon av de två ambitionsgrupperna (Kasser & Ryan 1993,1996). Vidare säger 

forskningen att människor strävar efter de interna ambitionerna på grund av den egna tillfredsställelsen, 

nöjet eller det egna personliga intresset över att uppnå målet medan människor som strävar efter externa 

ambitioner tenderar att mer bry sig om hur de uppfattas och söker beröm och belöning av sin omgivning. 

Av denna anledning hävdar forskare att de ambitioner som människan strävar efter, vare sig det är 

interna eller externa, påverkar motivationen hos människor och därav deras beteende (Kasser & Ryan 

1993, 1996). Truong et al. (2010) menar att ambitioner är speciellt relevant att beakta när det kommer 

till konsumtion av lyxprodukter då ambitionernas betydelse i människans konsumentbeteende kan vara 

mycket stor med tanke på att konsumenter tenderar att köpa lyxprodukter för deras symboliska värde så 

som prestige och status istället för dess funktionella värde. Vidare hävdar Truong et al. (2010) att 

marknadsförare bör beakta både de externa och interna ambitionerna vid utformningen av 

marknadsföringen av lyxprodukter framförallt då marknadsföring med stark inriktning på de externa 

ambitionerna begränsar målgruppen och förlorar de konsumenter som tenderar att vara mer motiverade 

av de interna ambitionerna. 

3.2.2.2 Iögonfallande konsumtion 
Conspicuous Consumption Theory presenterades av Veblen (1899) där författaren hävdade att 

välbärgade människor tenderar att konsumera iögonfallande produkter i syfte att visa upp sin rikedom 

för att erhålla en hög social status. Veblen-effekten, ett begrepp som senare myntades, beskriver 

människans villighet att betala ett högre pris för en produkt som uppfattas mer prestigefull än 

funktionellt sätt likvärdig produkt som inte uppfattas på samma sätt (Bagwell & Bernheim 1996). Mason 

(1998) hävdar att människor som konsumerar på ett iögonfallande vis ofta tenderar att göra detta i syfte 

att efterlikna den grupp som befinner sig ett eller flera steg högre på den sociala statustrappan. Vidare 

skriver Bearden & Etzel (1982) att social efterliknelse normalt sätt sker offentligt då status är något som 

beviljas av andra, således tenderar de lyxprodukter som konsumeras i syfte att uppnå en viss status göras 

på ett iögonfallande vis. Tidigare studier som involverat Veblens teori om iögonfallande konsumtion 

har visat att konsumenter som köper lyxprodukter ofta gör detta i syfte att signalera sin förmögenhet och 

status (Truong et al., 2010). Bagwell & Bernheim (1996) hävdar dock att denna välanvända teori tar för 

givet att det finns en förmögenhet och status att visa upp och menar att detta försummar de individer 

som saknar förmögenheten men ändå önskar köpa lyxprodukter. Truong et al. (2010) menar vidare att 

den globala tillväxten av disponibel inkomst gjort att konsumenter tillhörande medelklass och lägre 

strävar efter att uppnå den livsstil som de rika har vilket gjort dessa konsumenter till värdefulla 

målgrupper för företag som säljer lyxprodukter. 

3.3 Marknadsföringsteorier 
Kotler et al. (2012a) menar att marknadsföring kan påverka konsumenternas önskemål men inte deras 

behov eftersom behov existerar på förhand. Genom kultur och individuell personlighet tillsammans med 
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individens köpkraft kan dock önskemålet i sin tur övergå till ett behov vilket innebär att en efterfrågan 

har skapats. 

3.3.1 Symbolisk konsumtion 
Bauman (2007) hävdar att den symboliska konsumtionen ligger till stor grund för konsumenternas 

beteende i dagens samhälle. Konsumenter tenderar att använda olika symboler i syfte att kommunicera 

något utöver sig själva som individ till sin omgivning, omedvetet eller medvetet. Enligt Solomon, 

Bamossy & Askegaard (2009) kan varumärken och produkter som signalerar lyx och exklusivitet 

fungera som ett verktyg vilken bekräftar konsumentens ekonomiska välgång. Författarna menar att 

konsumtionen av dessa produkter kan ske genom en önskan att uppnå en viss status och social acceptans. 

Den symboliska konsumtionen innebär därmed att konsumenten lägger stor vikt bortom det funktionella 

värdet och fokuserar istället på det emotionella- samt självuttryckande värdet som produkten tillför 

konsumenten (Banister & Hoog, 2004).  

Vidare finns det enligt Solomon (1983) två olika typer av uttryck för symbolisk konsumtion. Det ena 

genom att konsumenten personligen väljer att unna sig något, det andra genom att välja produkter och 

varumärken som konsumenten vet om att omgivningen befäster med en viss social status. Enligt 

Vigneron & Johnsson (1999) syftar dock den symboliska konsumtionen ofta till att särskilja sig från 

övriga konsumenter genom att uttrycka sin möjlighet att konsumera exklusiva produkter.  

En viktig del i arbetet med det symboliska uttrycket hos ett varumärke är enligt De Chernatony et al. 

(2011) att förmedla vad varumärket står för, exempelvis genom dess visuella representation. Bhat & 

Reddy (1998) hävdar att det är viktigt för en marknadsförare att utifrån den symboliska aspekten av ett 

varumärke ge klarhet för konsumenten att varumärket har ett värde, bringa en förståelse för vad 

varumärket kan göra för konsumenten samt att varumärkets symboliska värde kan höja individens 

självkänsla. När konsumenten väljer ett varumärke tenderar denne att genomgå en process där det sker 

ett aktivt sökande efter ett varumärke som matchar självbilden. Därmed är val av varumärke ett sätt för 

konsumenten att uttrycka sig och sin personlighet (De Chernatony et al., 2011). Varumärkets eller 

produktens image är vad konsumenten i grund och botten vill åt menar De Chernatony et al. (2011). 

Vidare skriver författarna att det ur ett marknadsföringsperspektiv är intressant att dela in självbilden i 

den verkliga självbilden, så som konsumenten ser sig själv samt den bild som konsumenten vill uppnå 

eller redan identifierar sig med. Människor lär sig den symboliska betydelsen av varumärken utifrån de 

reaktioner som kommer från omgivningen, vilket betyder att konsumtionen av olika varumärken 

egentligen handlar om kommunikationen mellan individer och handlar därför inte bara om vad företaget 

önskar kommunicera med sitt varumärke (De Chernatony et al., 2011).  

Enligt Douglas (2003) är människans matbeteende en del av det kulturella systemet, då mat tjänar andra 

sociala och kulturella syften än det uppenbara näringsmässiga syftet. Vidare menar Belasco (2008) att 

samhällsutvecklingen, populära dieter och mat som anses vara inne, påverkar vilken mat människor 
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väljer att konsumera och att mattrender i sig har starka kopplingar till förändringar som sker i samhället. 

Douglas (2003) hävdar att människan, baserat på den sociala grupp som denne tillhör, tenderar att 

uttrycka den sociala gruppens värderingar genom den mat som konsumeras. Matens betydelse kan 

därmed jämföras med något materiellt, och liknas med ett personligt objekt som likt ett klädesplagg 

berättar för omgivningen om människans identitet. Enligt Douglas (2003) är det just detta som gör att 

företag genom sin marknadsföring kan skapa en symbolisk mening i mat vilket tilltalar människor då de 

upplever att maten de äter uttrycker den roll de har i samhället eller den roll konsumenten önskar ha 

eller uppnå i samhället. Vidare menar Douglas (2003) att det inte finns mycket att hämta vad gäller 

matbeteende från tidigare generationer som kan hjälpa oss att förstå matens symboliska roll i det 

moderna industrisamhället.  

3.3.2 Marknadsmixen 
Marknadsmixen beskrivs av Kotler et al. (2008) som en av de mest dominerande idéerna inom modern 

marknadsföring och består av taktiska kontrollerbara marknadsföringsverktyg som företaget valt att 

använda sig av för att nå ut till sin målgrupp. Marknadsmixen består av allt som företaget möjligen kan 

göra för att påverka efterfrågan på produkten som de erbjuder på marknaden.  

 

Figur 6 Marknadsmixens 4P (Kotler et al., 2012b). 

Med produkt menar Kotler et al. (2008) den totala produkt som företaget erbjuder målgruppen, det som 

kan erbjudas på en marknad som tillfredsställer en önskan eller ett behov. Konsumenten värderar 

produkten utifrån tre saker hävdar Kotler et al. (2012a) produktens egenskaper och kvalitet, servicen 

samt priset på produkten. Pris avser det konsumenten får betala för att erhålla produkten, det vill säga 

mängden pengar som konsumenten får betala för en produkt. Plats avser alla de aktiviteter som gör 

produkten tillgänglig för målgruppen och påverkan avser de aktiviteter som kommunicerar ut 

produktens kvalifikationer i syfte att övertala målgruppen att köpa produkten (Kotler et al., 2008).  

Vidare hävdar Kotler et al. (2008) att ett effektivt marknadsföringsprogram integrerar de olika elementen 

i marknadsmixen till ett koordinerat program vilken designas i syfte att nå företagets mål. 

Marknadsmixen utgör företagets taktiska verktyg för att etablera en stark positionering hos målgruppen 

och på marknaden. Kotler et al. (2008) menar att marknadsföring huvudsakligen handlar om att 

tillfredsställa konsumenters behov samtidigt som företagens mål möts och upprätthålls. Vidare menar 
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författarna att marknadsföring syftar till att attrahera nya konsumenter genom att utlova överlägset värde 

samt behålla nuvarande konsumenter genom att tillfredsställa dem. Centrala begrepp inom 

marknadsföring är önskemål, behov och efterfrågan. Önskemål beskrivs som något som går över till ett 

behov hos människan genom kultur och individuell personlighet. Detta tillsammans med köpkraft gör 

önskemålet till ett behov. Människor tillfredsställer i sin tur sina behov, sina önskemål och sin 

efterfrågan med de produkter och tjänster som de finner på marknaden (Kotler et al., 2008).  

3.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Studien berör den exklusiva matbranschen och produkterna har därmed en exklusiv karaktär varför 

teorier kring lyxkonsumtion har använts i den teoretiska referensramen. Teoriramen har ett stort fokus 

på olika konsumentteorier, vad det är som påverkar konsumenter samt varför konsumenter gör som de 

gör då problemområdet berör konsumentbeteende i relation till marknadsföring. Iögonfallande 

konsumtion vilket handlar om konsumenters vilja att köpa en dyr och exklusiv produkt då den uppfattas 

som mer prestigefull inför dess omgivning (Bearden & Etzel, 1982) samt konsumenters ambitioner vilka 

kan delas in i externa och interna ambitioner (Truong et al., 2010) har använts för att skapa en förståelse 

för konsumenters beteende i relation till exklusiva produkter.  Detta har sedan använts tillsammans med 

teorier kring symbolisk konsumtion, där konsumenten lägger stor vikt bortom det funktionella värdet 

och istället fokuserar på det emotionella samt självuttryckande värdet som produkten tillför 

konsumenten (Banister & Hoog, 2004). Detta då symbolisk konsumtion ligger till stor grund för 

konsumenternas beteende i dagens samhälle (Bauman, 2007) och då det ofta är en handling av 

emotionell karaktär när individer köper lyxvaror (Dubois & Paternault, 1995). Marknadsmixen som är 

företags taktiska verktyg för att etablera en stark positionering hos målgruppen (Kotler et al., 2008) och 

företags sätt att kommunicera har också berörts för att tillsammans med övriga teorier bringa klarhet i 

studiens problemområde. Nedan illustreras teoriramens uppbyggnad.  
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4 Empiri 
 

I empirikapitlet presenteras det empiriska material som samlats in genom intervjuer samt frågeenkät. 

Empirikapitlet har ambitionen att vara en neutral spegling av det insamlade materialet utan egna 

värderingar och synpunkter. 

Författarna har valt att presentera det empiriska materialet från både intervjuer och frågenkät 

tillsammans för att undvika upprepningar samt för att ge en samlad bild av materialet.  

4.1 Konsumenter 
De allra flesta företagsrespondenter var överens om att intresset för mat har ökat i samhället. Drivande 

faktorer i det ansåg flera är explosionen av olika matprogram på Tv samt att allt fler har högre disponibel 

inkomst. Media skriver mycket om olika dieter och etisk produktion, vilket många menade tyder på en 

förändrad roll som maten fått i samhället. Med det allmänt ökade intresset för mat har konsumenternas 

intresse för matkunskap ökat och många vill veta vart produkten kommer ifrån, hur det är producerat 

samt att produktionen är gjort på ett etiskt och hållbart sätt. Flera företagsrespondenter hävdade att allt 

fler använder mat som dekoration i hemmet, ofta i fina burkar, snygga uppläggningsfat eller skålar. Flera 

företagsrespondenter menade att många konsumenter ofta köper exklusiva livsmedelsprodukter för att 

ge bort som gåva eller present och ofta vill då konsumenten att den som får produkten skall veta att 

produkten hade ett högt pris. Vidare framhölls att Sverige har de mest champagnedrickande folket per 

capita i världen. Att det finns många människor i Sverige som tycker om att unna sig det lilla extra även 

för att förgylla en vanlig vardag är det ingen tvekan om menade företagsrespondenterna. Att unna sig 

något extra är något konsumenter tenderar att göra i alla tider. 

”Vare sig konsumenten mår bra eller dåligt, det finns alltid en anledning att unna sig. Har 

konsumenten gott med pengar unnar denne sig champagne, har konsumenten dåligt med pengar unnar 

denne sig champagne” Michael Mathier 

Flera företagsrespondenter hävdade att det blivit allt fler konsumenter som identifierar sig med vad de 

äter samt vilka varumärken de konsumerar i matväg. Nästintill alla företagsrespondenter framhöll 

dagens matkonsumtion som ett uttryckssätt för värderingar och sociala ståndpunkter som en viss image 

eller tillhörande av vissa grupper, detta genom att konsumenterna integrerar med varandra. Några 

företagsrespondenter framhöll att konsumenter väljer allt mer att publicera sin matkonsumtion på sociala 

medier där de använder olika hashtaggar, exempelvis #aldrigvila, en hashtagg som används mycket av 

individer som värderar träning och hälsa. Företagsrespondenterna i frågeenkäten var överens om att 

konsumenter ofta använder sig utav sociala media för att uttrycka sig och sina värderingar genom att 

även visa upp sin matkonsumtion. Många menade att allt fler konsumenter tenderar att vilja visa att de 

är trendmedvetna, hälsosamma, eller att konsumenten tar ett samhällsansvar och därmed väljer hållbart 
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producerad mat. Genom att visa upp sin konsumtion i sociala medier gör konsumenterna ett 

ställningstagande inför omgivningen.  

Företagsrespondenterna hävdade att konsumenter idag gärna unnar sig något extra vilket inte sällan 

innebär en fin middag med exklusiva råvaror framförallt vid speciella tillfällen så som jul, nyår, 

födelsedagar och andra högtider. Upplevelsen beskrevs av majoriteten av alla företagsrespondenter som 

mycket viktigt vid konsumtionen av dessa produkter. Att konsumenter väljer att konsumera exklusiva 

matprodukter menade flera beror mycket på känslan av ett speciellt tillfälle som den ger konsumenten. 

Därmed framhöll flera att det är viktigt att framhäva upplevelsen och smaksensationen med produkten 

när det kommer till dess marknadsföring. Även kunnig service är viktigt för konsumentens upplevelse. 

Flera företagsrespondenter hävdade att många konsumenter köper en exklusiv matprodukt för 

berättelsen som konsumenten sedan kan förmedla vid matbordet Att ha kunskap och kunna berätta 

historien skapar en upplevelse i sig. När det gäller så exklusiva matprodukter som caviar menade 

företagsrespondenter från Carelian Caviar att det måste det finnas en smaksensation eller en upplevelse 

kopplat till produkten, inte bara att det är en hög kvalitet. Caviaren måste framhävas som att det står för 

en historia, tradition och myter för att konsumenten ska få en rikare upplevelse.  

De flesta av företagsrespondenterna ansåg att konsumtion av exklusiva matprodukter går att jämföra 

med lyxkonsumtion av materiella saker. De motiverade det med att det går att jämföra med tanke på att 

konsumtionstrenderna är detsamma, du är vad du konsumerar. Både mat och konsumtion av mer 

materiella objekt är konsumtion där vissa konsumenter väljer att visa att de har råd eller på annat sätt 

imponera på omgivningen. Skillnaden mellan de olika typerna av konsumtionen framhöll några är att 

det är svårare att exponera konsumtionen av exklusiva matprodukter. Några menade på att allt fler äter 

ute på restaurang, väljer ansedda lyxkrogar samt att det ökade intresset för mat har påverkat hur 

konsumenterna väljer att laga mat hemma. Många bjuder gärna hem vänner på middagsbjudningar och 

använder här gärna allt mer exklusivare matråvaror av hög kvalitet i sin matlagning i hemmet. Några 

företagsrespondenter beskrev det som att det bland dagens konsumenter är inne att kunna visa 

omgivningen att konsumenten behärskar att laga mat och stila med sina kunskaper inom detta. 

Företagsrespondenterna framhöll att exklusiva matprodukter är något som idag finns på de flesta 

konsumenters matbord någon gång, de hävdade att de allra flesta väljer att unna sig exklusiva 

matprodukter vid speciella tillfällen. En företagsrespondent beskrev att många utav dessa konsumenter 

handlar mat till extrapris ena dagen och handlar exklusiva matprodukter den andra.  

Från några företagsrespondenter framkom att konsumenter som köper exklusiva matprodukter förr 

delades in i två olika kategorier, monsieur och madame plus samt nouveau riche. Monsieur och madame 

plus är konsumenter med stor kunskap om mat som äter exklusiva matprodukter av tradition medan 

konsumenter i den andra kategorin, nouveau riche, konsumerar exklusiva matprodukter för att imponera 

på sin omgivning. Företagsrespondenterna framhöll att livsmedelsbranschen i dagens samhälle är 
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mycket mer komplex än för tjugo år sedan. Det allmänna matintresserat har exploderat i alla 

samhällsklasser, vilket innebär att det idag finns fler typer av konsumenter än de två olika kategorierna 

som uppmärksammats tidigare. Förutom att laga mat samt äta i en social sammankomst har maten blivit 

ett hett samtalsämne. Människans hälsa är ett ämne som har hamnat i centrum vilket lett till att allt fler 

konsumenter köper mat av hög kvalitet med bra råvaror, vilket innebär att fler konsumenter väljer att 

lägga en större summa pengar på mat.  

”Mat och vin har blivit en ny hobby för människor vilket har gjort att de väljer att lägga pengar på 

mat istället för till exempel golfen” Anna Henning Moberg. 

Företagsrespondenternas erfarenheter visar på att allt fler konsumenter ser på mat som en hobby och 

därmed spenderar mer pengar på maten. Samtidigt framhölls att det finns stor potential i Sverige för 

lyxprodukter inom matkategorin. Majoriteten av företagsrespondenterna var överens om att marknaden 

för exklusiva matprodukter har potential att växa. De motiverade det med det höga intresset av mat i 

samhället, allt fler konsumenter är intresserade av mat och det är lättare för konsumenterna att få tag på 

bra råvaror av hög kvalitet. Konsumentens tendens att välja att unna sig något extra växer, är något som 

några företagsrespondenter menade troligtvis hänger ihop med det ökade kraven på att varje individ 

skall prestera inom alla kategorier. Arbetsklimatet har förändrats, flera menade på att pressen har ökat 

vilket innebär att allt fler lägger mycket tid och energi på arbetet. Detta gör att konsumenterna dels har 

ekonomin att unna sig mer exklusiva saker men också att när konsumenterna väl väljer att unna sig något 

vill de göra det ordentligt. I och med utvecklingen av samhället menade många även att konsumenter 

söker nya vägar att visa upp att de hänger med, att de är trendiga samt att de är pålästa. Några menade 

att miljöförstöringen är något som påverkar den exklusiva matkonsumtionen framåt, allt fler blir 

medvetna och därmed väljer ekologisk och hållbart producerad mat.  

Majoriteten av företagsrespondenterna från frågeenkätundersökningen ansåg att den viktigaste faktorn 

till att konsumenterna väljer exklusiva matprodukter är för den personliga tillfredställelsen av att unna 

sig något extra. De ansåg att viktiga faktorer är smaken, att visa upp för omgivningen att konsumenten 

är påläst, medveten samt har råd. Se figur 9. Frågan i frågeenkäten var en flervalsfråga där 

respondenterna kunde välja flera svarsalternativ, därav är den totala summan över 100 %. Vidare 

menade företagsrespondenterna från Carelian Caviar att det är kvaliteten och smaken som är den största 

anledningen till att konsumenter väljer exklusiva matprodukter före billigare alternativ och att det är en 

relativt liten del som enbart köper exklusiva matprodukter för att imponera på omgivningen. 
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Figur 7 Diagrammet visar vilka faktorer som företagsrespondenterna i frågeenkätundersökningen anser påverkar 

konsumenterna att konsumera exklusiva matprodukter 

Flertalet av företagsrespondenterna bedömde att det manliga könet är mest representerade konsumenten 

när det kommer till exklusiva matprodukter och dryck. Många upplevde att det är männen som ofta är 

mer angelägna om att visa sig köpstarka och pålästa. Detta var dock något som inte alla 

företagsrespondenter höll med om utan det fanns de som hävdade att det inte finns några skillnader 

mellan män och kvinnor när det kommer till denna konsumtion. Vidare hävdade några 

företagsrespondenter att den största konsumentgruppen är äldre konsumenter med bra inkomst. Unga 

konsumenter beskrevs av en företagsrespondent som den konsumentgrupp som har mest kunskap men 

att många begränsas av att de inte har lika stor ekonomisk köpkraft som de äldre.  

En fråga ställd på frågeenkäten var vart företagsrespondenterna upplever att konsumenterna konsumerar 

exklusiva matprodukter, om det är vanligast i hemmet eller på restaurang. Det var relativt jämt mellan 

de båda alternativen men några fler ansåg att det är vanligast att äta exklusiva matprodukter på 

restaurang. Se figur 10.  

 

Figur 8 Företagsrespondenterna i frågeenkätundersökningens uppfattning om var exklusiva matprodukter 
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Flera företagsrespondenter hävdade att konsumenter i allt större utsträckning unnar sig att lägga tid och 

pengar på att tillaga den exklusiva maten i hemmet och inte bara reserverar dessa produkter till ett 

restaurangbesök. Faktorer som flera lyfte fram varför konsumenter väljer att äta på restaurang är den 

sociala upplevelsen det medför samt den goda ekonomin som har inneburit att allt fler har möjlighet att 

äta ute. 

4.2.1 Konsumentgrupper 
Flera hävdade att en vanlig konsumentgrupp för exklusiva matprodukter oftast är 40 år eller äldre. Några 

ville framhålla att yngre konsumentgrupper har visats sig ha ett intresse för mat och upplevelser kring 

detta och att de ofta bortses och inte beaktas när det kommer till dessa produkter. Konsumentgrupper 

bestående av exempelvis de personer i 30 årsåldern som ännu inte har mycket utgifter framhöll flera 

företagsrespondenter som en stor konsumentgrupp. Bland flera företagsrespondenter framhölls fem 

olika kategorier av konsumenter: traditionalisterna, de trendmedvetna, matälskarna som de benämnde 

Foodies, show offs samt de konsumenter som väljer att unna sig. 

Den typiska traditionalistiska konsumenten beskrevs som en berest man med en ålder på 40 till 60 år 

med bra inkomst eller som det äldre paret med utflugna barn som unnar sig exklusiva matprodukter för 

att det är gott, lättillgängligt och som gärna bjuder släkt och vänner på fina middagsbjudningar. 

Traditionalisterna har mer eller mindre alltid ätit exklusiva matprodukter samt fortsätter konsumera det 

av vana och tradition. De trendmedvetna konsumenterna beskrevs som en ny, tilltagande grupp 

konsumenter av dessa produkter, en grupp som tillsammans med matälskarna förväntas växa i antal. 

Den typiska trendmedvetna konsumenten beskrevs som en konsument mellan 20 till 40 år med höga 

ambitioner, ofta med ett kreativt jobb, singel och oftast inga barn. I intervjuerna framkom det en 

uppfattning hos företagsrespondenterna att det i dagens samhälle är trendigt att testa nya saker där 

konsumenten värderar upplevelsen extra högt, något som konsumenterna är beredda att betala lite extra 

för. De trendmedvetna är måna om att hänga med i de senaste trenderna, väljer exklusiva matprodukter 

för att visa upp att de hänger med och är medvetna.  

Företagsrespondenterna nämnde en växande konsumentgrupp som de i branschen kallar Foodies. Dessa 

konsumenter är matälskare, tillhör inte alltid en överklass men de söker efter kickar, smakupplevelser 

samt väljer att spendera mycket pengar på resor och matupplevelser. Denna konsumentgrupp värderar 

matupplevelsen högt samt har ett extra stort intresse av mat, en företagsrespondent beskrev det som att 

maten för dessa konsumenter är som en hobby. I intervjuer med företagsrespondenter från Carelian 

Caviar framkom att konsumenter tillhörande denna grupp har börjat intressera sig för caviar. 

Anledningen till det växande intresset hos denna konsumentgrupp beskrevs vara just för att produkten 

är ovanlig samt är befäst med en historia. Historien bakom stören är mystisk och mytomspunnen, vilket 

företagsrespondenterna menade var en trolig anledning till det ökade intresset. Matälskarna beskrevs 

vidare som konsumenter som vill dela upplevelsen med andra, de vill socialisera sig och dela med sig 
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av sina matupplevelser. I marknadsföringen till denna växande konsumentgrupp framhölls att det är 

viktigt att inte framställa produkten som en lyxprodukt. Denna konsumentgrupp framhöll många 

företagsrespondenter som den nya och växande konsumentgruppen där stor potential finns ifall 

företagen satsar på och vänder sig till dessa i marknadsföringen. 

Alla företagsrespondenter hävdade att det finns konsumenter som konsumerar exklusiva matprodukter 

med starkt intresse för att visa upp för sin omgivning att de har råd eller att de är pålästa vilket stimulerar 

till köpet av exklusiva matprodukter. Denna konsumentgrupp benämndes av många 

företagsrespondenter som show offs som söker prestige och vill imponera på omgivningen. Några 

beskrev det som att många vill visa upp att de har möjlighet att köpa de dyraste produkterna och gör det 

därför av denna anledning. Företagsrespondenterna menade på att konsumentgruppen show offs allt mer 

vill visa sig pålästa och medvetna istället för att visa upp sitt ekonomiska oberoende, då de upplevde att 

detta har blivit allt viktigare i dagens samhälle. De flesta menade att den konsumentgruppen som enbart 

konsumerar exklusiva matprodukter för att visa upp sin status eller sitt ekonomiska välstånd är liten i 

Sverige. En grupp företagsrespondenterna tog upp är de konsumenter som väljer att unna sig exklusiva 

matprodukter vid speciella tillfällen. Dessa sågs därmed mer som engångskonsumenter som unnar sig 

exklusiva matprodukter mer sällan.  

Det är i princip omöjligt för företag att tillfredsställa alla konsumenter i målgrupperna med en enda 

produkt, därför har flera företag valt att lansera sin produkt i olika utgåvor. Fallföretaget Carelian caviar 

producerar störrom men de säljer denna störrom i fyra olika varianter, det är inga stora skillnader mellan 

de olika men tack vare att de har flera olika varianter av sin produkt kan de vända sig till flera 

konsumenter. En företagsrespondent ville noga poängtera att det är viktigt att inte fokusera för mycket 

på att dela in konsumenter i olika typer då alla konsumenter idag mer eller mindre har möjlighet samt 

vill unna sig. Företagsrespondenten hävdade att det är viktigare att fokusera på vilka tillfällen 

konsumenter väljer att konsumera exklusiva matprodukter. Flera menade också att det är väldigt viktigt 

att företaget beslutar vilken konsumentgrupp som de vill positionera sig mot och analysera 

målgrupperna ordentligt för att veta vilken riktning företaget skall ta och vilka de skall påverka. 

4.2.2 Konsumentens värderingar 
Flera företagsrespondenter hävdade att de flesta konsumenter idag är moderna, utbildade samt har en 

stark medvetenhet vad gäller miljö och etik. En företagsrespondent angav att samhället just nu upplever 

en brytpunkt där konsumenterna börjar förstå att produkter som framställs på ett miljövänligt, etiskt eller 

högkvalitativt sätt kostar mer pengar att framställa. Företagsrespondenterna menade att i och med att 

människor blivit mer medvetna är de också beredda att betala ett högre pris för maten, då allt fler tenderar 

att prioritera detta. En företagsrespondent lyfte fram att de flesta konsumenter som är upplysta idag vet 

att vi i Sverige äter för mycket kött. Många konsumenter väljer därför att dra ner på sin köttkonsumtion 

och allt fler väljer då ofta istället att äta mindre kött men med högre kvalitet som är framställt på ett 
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hållbart sätt. Vid intervjuer med två företagsrespondenter framkom erfarenheten att det finns 

konsumenter som konsumerar exklusiva matprodukter med dåligt samvete samt att det dåliga samvetet 

lättar när konsumenten vet att produkten är producerad på ett bra sätt. En företagsrespondent beskrev att 

allt fler konsumenter därför tenderar att leta efter sätt där de kan fortsätta att konsumera exklusiva 

produkter men samtidigt behålla sitt goda samvete. Carelian Caviar har valt att satsa på att producera 

störrommen de säljer på ett kontrollerat och hållbart sätt. De satsar på att arbeta miljövänligt och 

medvetet, vilket de har valt att lyfta fram och använda som ett motiv till att konsumenter och 

återförsäljare skall välja att köpa deras produkt.  

4.3 Marknadsföring 
Flera företagsrespondenter framhöll att exklusiva matprodukter är komplexa produkter och därmed 

behöver en speciellt utformad marknadsföring som är anpassad till produkten och konsumenten. 

”Caviar är ett exempel på en väldigt unik och exklusiv produkt vilket gör att marknadsföringen är 

komplex. Det funkar inte att bara göra en annons och sätta ett pris utan företaget måste veta vad det 

är som triggar konsumenten” Thomas Perkiö 

Alla företagsrespondenter poängterade att relationen är mycket viktig, relationen mellan säljare och 

producent samt relationen mellan säljare och slutkonsument. Anledningen till detta förklarades i att det 

är enormt viktigt att ett förtroende finns vilket skapas genom en god relation. En företagsrespondent 

lyfte fram sina erfarenheter av att utbildad personal som möter konsumenter som kan tala för produkten 

samt vet vad de talar om ger mycket bra försäljningsresultat.  

”Det hjälper med en snygg förpackning men är det en bra säljare så köper konsumenten vad som 

helst” Michael Mathier 

Vad gäller att skapa förtroende upplevde en företagsrespondent att konsumenter som får se bilder på 

varifrån produkten kommer, var den är producerad eller höra en historia om produkten ofta har en större 

tendens att sedan köpa produkten. Anledningen till detta beskrevs som att säljaren förmedlar en känsla 

till konsumenten, inger ett förtroende och därigenom skapar en önskan hos konsumenten om att köpa 

produkten. En företagsrespondent berättade att de under en tidsperiod testat försäljning av deras 

exklusiva matprodukt i en dagligvarubutik men menade att de upplevde så pass stora brister i detta att 

de inte kunde fortsätta sälja på det sättet. Företagsrespondenten menade att när säljaren i 

delikatessdisken inte har någon aning om vad de säljer så går försäljningen inte bra. 

Företagsrespondenten menade på att då personalomsättningen hos dagligvarubutiker ofta är hög är det 

svårare att den som säljer produkten innehar tillräckligt stor kunskap för att kunna inge ett förtroende 

och ett intresse hos konsumenten. 

Något alla företagsrespondenter alltid berörde var att den individ som säljer till konsumenten måste 

kunna berätta om produkten på ett sätt som får konsumenten intresserad. Därför hävdade många att det 
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är viktigt att företaget bakom produkten skapar en historia som de vill förmedla och sedan vara 

konsekventa med denna i marknadsföringen. Exempelvis framkom i intervjuer med fallföretaget 

Carelian Caviar att det är viktigt att belysa historien och mystiken bakom caviaren för att skapa ett 

intresse och känsla för produkten. Vidare poängterade en företagsrespondent att det är av stor betydelse 

att företaget bakom produkten är stolta över sin produkt, eftersom detta ofta lyser igenom. En 

företagsrespondent framhöll att det visat sig har stor effekt när exklusiva mattillverkare lyfter fram de 

hållbara metoderna, berättar om hantverket samt produktionsmetoderna. Detta smittar sedan av sig på 

konsumenterna som fortsätter att berätta om produkten för sin omgivning. Om berättelsen är intressant 

hade många företagsrespondenter erfarenhet av att det bidrar till att allt fler konsumenter väljer att 

berätta den vidare.   

Majoriteten av företagsrespondenterna hävdade att när det kommer till marknadsföring av exklusiva 

matprodukter är det väldigt viktigt att företaget använder sig av inflytelserika personer som kan påverka 

andra till att köpa produkten. En företagsrespondent hävdade att de sett goda resultat av att medvetet ha 

planterat trender för att inflytelserika personer skall börja använda produkten och på så vis spridit 

varumärket. Flera framhöll användandet av ambassadörer som offentligt går ut och talar gott om 

produkten som ett bra sätt. På lång sikt menade därför många företagsrespondenter att marknadsföring 

av dessa produkter till stor del handlar om relationsmarknadsföring. En företagsrespondent lyfte fram 

att konsumenterna idag inte bara är mottagare utan de skapar själva varumärken genom att interagera 

med producenterna. Av denna anledning belyste samma företagsrespondent vikten av företagets 

transparitet, det vill säga att konsumenterna skall kunna se helheten. Med detta menades att företagen 

måste vara öppna med sin produktion samt att de måste vara transparenta så att konsumenterna kan se 

hur företagen gått tillväga i alla led.  

”Konsumenter blir inte lika påverkade av en glassig annons i tidningen utan de blir mer påverkade av 

vänner och personer som pratar för produkten vilket också bidrar till att processen tar lång tid.” 

Thomas Perkiö 

En företagsrespondent kunde berätta om stora genomslag via sociala medier för en exklusiva 

matprodukter produkt då de hade knutit olika profiler till företaget som ambassadörer genom att de gav 

dem produkten när de rörde sig ute i offentligheten och uppmuntrade dem att sprida hashtaggar med 

produktens namn. Dessa ambassadörer var allt ifrån Tv-kocken Tina Nordström till modebloggaren 

Frida Fahrman vilket visade sig vara en väldigt effektiv marknadsföringsstrategi då de för en liten 

summa pengar lyckades skapa bra möjligheter för varumärket att ta fäste och spridas. Flera 

företagsrespondenter berörde sociala medier som ett marknadsföringsverktyg för exklusiva 

matprodukter. Flera företagsrespondenter framhöll att på sociala medier kan konsumenterna dela med 

sig av sina upplevelser till varandra vilket gör det till en kanal för företaget att sprida kunskapen om 

produkten.  
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Några lyfte fram att företagen bör fokusera på ett mindre antal platser till en början att sälja produkten 

på, detta för att företaget skall kunna genomföra det på ett genomtänktsätt och sedan distribuera det på 

flera platser. Det viktigaste är att möta konsumenten vid köptillfället, att finnas i den exklusiva 

delikatessbutiken samt på de restauranger där den exklusiva produkten kan efterfrågas. Lyx förknippas 

fortfarande med att det är svårare för konsumenten att få tag på, det skall inte finnas överallt, det skall 

finnas på färre ställen men på rätt ställen menade flera företagsrespondenter. Det får heller inte vara för 

svårt för konsumenten att få tag på produkten menade många då utvecklingen har gått mot att allt fler 

konsumenter har möjlighet att konsumera exklusiva matprodukter.  

Företagsrespondenter på Carelian Caviar framhöll att deras strategi är att sälja in sin produkt på noga 

utvalda restauranger. För att välja ut restauranger har Carelian Caviar granskat Michelinguiden för att 

hitta de mest exklusiva restaurangerna där kvaliteten och råvarorna håller högsta kvalitet. Några 

företagsrespondenter framhöll att det är bra att påverka de bästa restaurangerna först, då de bra 

restaurangerna influeras av de bästa vilket gör att produkten sprids vidare.  

”Det går inte att annonsera till alla, det är bättre att välja ut Michelinkrogarna i Sverige och fokusera 

på dem och se till att dessa berättar för konsumenten om produkten.” Thomas Perkiö 

Vidare framhölls att det är viktigt att skilja på den som köper produkten samt den som konsumerar 

produkten. En företagsrespondent tog upp att konsumenten oftast inte har valmöjligheten att välja bland 

flera olika varumärken i en butik eller på en restaurang, då inköparen på den butiken eller restaurangen 

har valt varumärket som skall finnas tillgängligt. Detta gör att det är viktigt för företagen att påverka rätt 

person vilket ofta är krögaren eller inköparen, det är inte bara konsumenten företaget måste kvalificera 

sig inför. Detta innebär att företag tvingas gå ifrån den traditionella marknadsföringen vilket görs genom 

personliga besök samt genom sociala medier hävdade en företagsrespondent.  

En viktig del i skapandet av efterfrågan för exklusiva matprodukter menade många företagsrespondenter 

var att se till att konsumenter får smaka på produkten. Marknadsföringsaktiviteter som skapar 

möjligheter för detta ansågs av många därför mycket viktiga. Några företagsrespondenter menade att 

väldigt få konsumenter köper en dyr produkt om de inte vet att den smakar riktigt bra, konsumenten 

vågar helt enkelt inte chansa. En företagsrespondent från Carelian Caviar menade att många som smakat 

caviaren blir frälsta av smaken och kommer därmed tillbaka och vill ha mer. Flera hävdade att ett bra 

sätt är att erbjuda smakprov i de butiker som säljer produkten. En företagsrespondent menade att det 

visat sig mycket effektivt att satsa på det personliga mötet där det skapas tillfällen för konsumenter att 

höra någon prata om produkten, höra om dess ursprung och där det finns möjlighet att smaka. En annan 

strategi för att få folk att smaka menade en företagsrespondent var att sälja den exklusiva maten i mindre 

förpackningar där konsumenten inte måste lägga en sådan stor summa pengar första gången då de vill 

testa produkten. I intervjuer med Carelian Caviar framhölls provsmakningsevent och arrangemang där 

människor bjuds in för att provsmaka caviar som en bra strategi.  
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På frågan vilket marknadsföringsverktyg företagsrespondenterna anser bäst lämpat för exklusiva 

matprodukter samt varför de tyckte detta fick författarna till studien flera olika svar. Någon nämnde att 

det är viktigt att de mest framstående kockarna använder produkten samt att produkten finns på världens 

topp femtio restauranger, detta för att få fram budskapet att produkten är av hög kvalitet och är den 

bästa. Att produkten finns med i ett populärt matprogram på Tv eller i ett känt matmagasin skapar snabbt 

en stark nyfikenhet hos konsumenter menade andra. Att få journalister för exklusiva matmagasin att 

skriva om produkten var det några som lyfte fram som en bra metod, många menade att artiklar säljer 

produkten bättre än en vanlig annons då konsumenten vill kunna läsa om produkten. 

Företagsrespondenterna från Carelian Caviar framhöll att massmarknadsföring av deras produkt inte är 

aktuellt då detta skulle kunna förstöra varumärket. Varumärket bygger på exklusivitet och representerar 

en extremt hög kvalitet, massmarknadsföring skulle urvattna varumärkets värde och är därför något de 

väljer att strikt hålla sig ifrån. Då produkten dessutom oftast konsumeras på restaurang är det absolut 

primära för företaget att vinna acceptans och förtroende bland krögare, kökschefer, butikschefer och 

kockar för att varumärket skall ha en chans på marknaden.  

”Helheten behöver utstråla en exklusivitet, det räcker inte med produktens kärnvärde”  

Anonym företagsrespondent från frågeenkäten 

Något alla företagsresepondeter var överens om var att den exklusiva matprodukten måste smaka 

exceptionellt samt ha hög kvalitet. Det måste även vara en snygg design, inslagning samt påsen som 

konsumenten bär med sig produkten i från butiken bör ge en känsla av exklusivitet. Carelian Caivar har 

även tagit fram en exklusiv påse och presentförpackning som förhöjer känslan av exklusivitet. Den höga 

kvaliteten ansågs bland majoriteten av alla företagsrespondenter vara mycket viktigt för produkterna, 

flera företagsrespondenter menade att det då är viktigt med rätt handarbete samt noggrannhet i 

framtagningsprocessen för att bland annat bibehålla bästa smak. Det viktigaste för Carelian Caviar 

menade företagsrespondenterna är att visa upp att de har en caviar som kvalitetsmässigt är lika bra eller 

bättre än deras konkurrenter. Att servicen är av hög klass framhölls som mycket viktigt och något som 

alla företagsrespondenter återkom till. I marknadsföring av dessa produkter är det viktigt att det är snyggt 

presenterat, ger en känsla av lyx i form av exklusivitet och hög kvalitet. 

”Är det stil och klass inuti produkten måste det synas utanpå också” Susanne Welin-Berger 

Ett sätt att påverka konsumenterna till köp av dessa produkter framhölls vara att packa in produkterna 

med andra produkter för att få konsumenten att känna att denne får mer för pengarna. Ett exempel en 

företagsrespondent framhävde var att fylla en exklusiv ost med tryffel och med osten paketera in en fin 

ostkniv. Detta fördubblade försäljningen på ostarna då konsumenterna gavs extra mervärde med 

ostknivarna. En företagsrespondent ville noga framhålla att de företag som kommer att lyckas långsiktigt 

med sin marknadsföring av lyxprodukter inom livsmedelsbranschen är de företag som gör allt från 
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hjärtat, uttrycker sann passion för dessa produkter och arbetar hållbart då detta har blivit allt viktigare 

bland dagens konsumenter. Vidare menade de flesta tillfrågade att för att påverka konsumenterna är 

demo och smakprovningar för rätt målgrupp ett bra sätt, då det ger en snabb och rättvis respons på 

produkten. Det traditionella att visa upp produkten i matmagasin, Tv-program samt sociala medier är 

viktigt, det är viktigt att det berätta om produkten och visa upp den på flera ställen. En 

företagsrespondent formulerade det hela på ett bra sätt. 

”Marknadsföringen är viktig, det vill säga att synas på rätt ställe och i rätt sammanhang. Vara synlig 

för många men inte överallt då förlorar produkten sin exklusivitet”  

Anonym företagsrespondent från frågeenkäten 

Vidare framhöll företagsrespondenterna från Carelian Caviar att det är viktigt att deras produkt framhävs 

på ett sätt som är förenligt med den exklusivitet och kvalitet som de erbjuder. Många 

företagsrespondenter menade att det höga priset motiveras med att produkterna är framställd på ett 

hantverksmässigt sätt av högklassiga råvaror vilket gör priset högre på den färdiga produkten. Några 

företagsrespondenter menade att priset på den exklusiva maten måste hållas högt då konsumenter annars 

kan bli misstänksamma till produkten. Företaget måste visa i marknadsföringen varför produkten håller 

ett högt pris samt trycka på anledningarna som konsumenten värderar.  

”Priset bör spegla det värde företaget vill signalera med produkten” Anonym företagsrespondent 

Flera företagsrespondenter hävdade att det är väldigt viktigt att aldrig ha kampanjer. Några beskrev det 

som att detta upprätthåller exklusiviteten med varumärket och produkten då kampanjer kan leda till att 

varumärket urvattnas eller att konsumenterna misstänker att det är något skumt med produkten. 

Företagsrespondenternas åsikter och erfarenheter av detta gick isär något då några menade att kampanjer 

av exklusiva matprodukter ibland kan var bra då det får konsumenter att våga testa produkten då priset 

inte är lika högt.  
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5 Analys 
 

I detta kapitel kopplas teori och empiri samman till en diskussion som syftar till att besvara 

problemformuleringen och uppnå studiens syfte. 

 

5.1 Konsumentbeteende 
Kotler et al. (2012a) hävdar att marknadsföringens mål är att uppfylla konsumenternas önskemål och 

behov. Detta vittnar om vikten av att förstå konsumenterna i den målgrupp företag vänder sig till och 

förstå vad de vill uppnå med sin konsumtion vid utformningen av en produkts marknadsföring. Kotler 

et al. (2012b) menar att kultur, sociala, personliga och psykologiska faktorer spelar stor roll vid 

analyserandet av konsumenter samt är viktigt att ta i beaktning vid utformandet av en 

marknadsföringsstrategi. Dessa faktorer kan dessutom vara viktiga att urskilja bland konsumenterna för 

att bättre förstå konsumenterna och på ett strukturerat sätt kunna dela in marknaden i olika 

konsumentgrupper. I storstadsmiljö skapas och sprider sig trender ofta snabbt vilket kan förstås med vad 

Kotler et al. (2012b) beskrev som att individer tenderar att ta efter beteende från individerna i sin direkta 

omgivning. I innerstaden bor konsumenterna tätt ihop vilket troligtvis medför att konsumenter påverkas 

av varandra i högre grad. Dessutom är det flera olika kulturer som möts och konsumenternas behov av 

att identifiera sig med något samt känna tillhörighet till olika grupper kan därmed bli extra stort vilket 

gör att konsumenter väljer att haka på olika trender.  

Kotler et al. (2008) hävdar att konsumentens sociala omgivning i hög grad påverkar konsumentens 

köpbeteende, på samma sätt beskriver De Chernatony et al. (2011) att konsumenter tenderar att använda 

samma varumärke som individer i den sociala omgivningen. Detta innebär att konsumenter mer eller 

mindre har en tendens att härma sina vänner och omgivningen i sitt konsumtionsbeteende, vilket innebär 

att om företag lyckas påverka de mest inflytelserika individerna inom gruppen kan de nå ut och påverka 

hela gruppen. Även de olika sociala klasserna i samhället påverkar konsumenternas beteende. Ett företag 

som säljer exklusiva matprodukter vänder sig främst till medel- samt överklassen menar 

företagsrespondenterna. Kotler et al. (2008) hävdar att individer ofta har en grupp de önskar tillhöra, 

och människor i lägre klasser tenderar att eftersträva det köpbeteende som människorna i de högre 

sociala klasserna uppvisar (Williams, 2002). Detta tyder på att individer tillhörande överklassen har ett 

stort inflytande på andra konsumenter. I det empiriska materialet framkom att företagsrespondenter ofta 

framställer inflytelserika personer i sin marknadsföring. En företagsrespondent uppgav att de medvetet 

planterat trender hos olika personer. De personer som de valt att använda i sin marknadsföring tillhör 

emellertid inte alltid någon överklass och hade inte heller alltid ett kändisskap. Marknadsföringstekniken 

var trotts detta mycket lyckosam. Detta tyder på att konsumenter tycks ta efter personer som är 

inflytelserika också av andra skäl, olika konsumenter har olika saker de önskar identifiera sig med och 
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olika grupper i samhället de önskar tillhöra. De konsumenter som konsumerar på ett prestigesökande 

sätt då de vill visa upp sitt ekonomiska välstånd eftersträvar oftast att tillhöra överklassen, därmed 

efterliknar de ett konsumtionsbeteende som syns bland överklassen. Konsumenter kan på samma sätt 

eftersträva andra sociala grupper och därmed uppvisa ett konsumtionsbeteende för att efterlikna dessa. 

Att allt fler konsumenter idag har högre disponibel inkomst vilket gör att det idag är fler som har 

möjlighet att lägga mer pengar på sin konsumtion kan vara en förklaring till det ökade intresset av 

exklusiva matprodukter bland fler målgrupper som flera företagsrespondenter tog upp. Detta belyser 

vikten av att företag analyserar målgrupperna med nya ögon för att bättre förstå hur de kan påverka sina 

kunder då detta kan skilja sig väsentligt bland olika konsumenter.   

Vidare finns det en rad personliga faktorer bland annat ålder, yrke, livsstil, var personen befinner sig i 

livscykeln samt den ekonomiska situationen som påverkar hur konsumenten agerar vilket därmed är av 

vikt att beakta (Kotler et al., 2008). Exempelvis har en konsument med ett välbetalt yrke större möjlighet 

att unna sig exklusiva produkter. Enligt företagsrespondenterna väljer allt fler, även de som inte har 

speciellt mycket pengar, att lägga allt mer pengar på mat. De unnar sig genom att exempelvis gå ut och 

äta en finare middag för att förgylla tillvaron en vanlig vardag. Som en företagsrespondent uttryckte det, 

det finns alltid en anledning att unna sig, har konsumenten det gott ställt unnar denne sig för att fira, har 

konsumenten det sämre ställt så unnar denne sig för att må bättre. Allt högre krav ställs på individerna i 

samhället och arbetsklimatet har blivit allt tuffare. Detta i sig kan medföra olika effekter på var individen 

lägger sina värderingar och i sin tur hur denne konsumerar. En individ som arbetar mycket får 

exempelvis mindre tid över och mer intjänade pengar att spendera vilket kan vara en förklaring till att 

allt fler väljer att gå ut och äta på restaurang och få middagen serverad. Det finns också skäl att se detta 

som ett sätt för individen att koppla av och unna sig exklusivitet efter en tuff arbetsdag. Att äta är också 

ett tillfälle för socialt umgänge och kan därför vara en anledning till att maten fått så hög prioritet. 

Något som företagsrespondenterna poängterade var att konsumentens behov och önskemål förändras 

utefter vart i livscykeln denne befinner sig. De flesta företagsrespondenter menade till exempel att 

småbarnsföräldrar som har stora utgifter ofta prioriterar bort exklusiva matprodukter, medan de äldre 

konsumenterna med utflugna barn oftare vill unna sig och därmed är en av de största konsumenterna av 

exklusiva matprodukter. Några hävdade att människor mellan 20-30 år som ännu inte fått barn och 

arbetar är en grupp som tenderar att lägga mer pengar på mat. Detta hänger såklart ihop med att många 

barnfamiljer har det sämre ställt ekonomiskt men det kan också hänga ihop med barnens smak när det 

gäller mat. Många barn uppskattar inte eller tycker inte om de exklusiva matprodukterna som ofta har 

en speciell smak. Många företagsrespondenter menade också att en konsument i tjugoårsåldern tenderar 

att mer drivas av att visa upp sin konsumtion i jakt på status samt för att vinna social bekräftelse än en 

konsument i fyrtioårsåldern som mer tenderar att konsumera för den egna tillfredsställelsen av att unna 

sig eller av att det enkla skälet att det är gott. Detta kan ha en naturlig förklaring i att yngre individer 

ofta kan vara mer osäkra på sig själva och därmed söker mer samhörighet och bekräftelse från sin 
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omgivning. Konsumenter i fyrtioårsåldern och uppåt har genomgått många av livets svårigheter och har 

ofta en familj som är konsumentens trygghet. Personliga faktorer har alltså en visat sig ha stor inverkan 

på konsumenters beteende vad gäller konsumtion av exklusiva matprodukter och förklarar därav de olika 

målgruppernas konsumtionsbeteende. 

Exklusiva matprodukter som exempelvis caviar är inte att betrakta som en produkt som konsumeras för 

att fylla det fysiologiska behovet. Enligt företagsrespondenterna finns det mycket som talar för att 

konsumtion av exklusiva matprodukter passar in under det självförverkligande behovet då drivkraften 

ofta tycks ha en emotionell eller självuttryckande karaktär vilket stämmer överens med Kotler et al. 

(2008) som hävdar att konsumtionen ofta påverkas av olika psykologiska faktorer. Detta för att 

konsumenter tenderar att välja exklusiva matprodukter för att exempelvis imponera på omgivningen, 

uttrycka en identitet eller för känslan av att unna sig något extra eller skapa ett speciellt tillfälle. Enligt 

Berggren et al. (2001) är dessutom behovet av tillhörighet och uppskattning ytterligare två psykologiska 

faktorer som spelar stor roll i en människas köpbeteende. Enligt företagsrespondenterna är det många 

som konsumerar exklusiva matprodukter huvudsakligen för att dela upplevelsen med andra och gör ofta 

detta i en social kontext vilket talar för att konsumenten i enlighet med Berggren et al. (2001) kan göra 

detta på grund av behovet av att känna tillhörighet eller behovet av att känna uppskattning genom att 

göra detta i grupp. 

Enligt Kotler et al. (2008) konsumerar individer ofta utifrån sina åsikter och attityder vilka formas 

genom olika erfarenheter och under påverkan av omgivningen. Konsumenter prioriterar exempelvis 

produkter som är etiskt producerat med bra djurhållning och bra arbetsvillkor samt att företaget har en 

miljömässigt hållbar produktion. Detta är en utveckling som media har hjälpt till att driva framåt genom 

att skriva om bland annat plågsamma djurtransporter och barnarbete. Ofta används starka bilder för att 

visa missförhållandena som finns inom livsmedelsbranschen, erfarenheterna av detta ger effekter där 

individer agerar genom att ställning och betalar ett högre pris för en produkt som är framställd på ett bra 

sätt. Detta bidrar till att samhället bildar en gemensam uppfattning och medvetenheten kring dessa 

aspekter vilket gör att de allra flesta konsumenter inte kan undvika och se bort från detta. Detta påverkar 

därmed hur konsumenten agerar som tänker en extra gång på vilka varumärken som arbetar på ett etiskt 

och miljömässigt försvarbart sätt. Att gå emot detta skulle i princip kunna tolkas som att individen går 

emot hela samhället vilket förmodligen gör att de flesta värdesätter dessa värderingar, eller i alla fall vill 

ge sken av att de gör de. Åsikter bär ofta på en emotionell laddning hävdar Kotler et al. (2008) vilket 

stämmer överens med företagsrespondenternas erfarenheter av att många fler idag är medvetna och har 

kunskap vilket gör att många väljer mat med omsorg. Detta beror troligtvis dels på grund av egna 

värderingar och dels för att uttrycka sitt ställningstagande för omgivningen för att kunna stå för sin 

konsumtion.  



Vi är vad vi äter – en studie om marknadsföring av exklusiva matprodukter 

 

44 

 

5.1.1 Bakgrunden till konsumtionen av högkvalitativa och exklusiva 

matprodukter 
Aaker (2010) beskriver att konsumtionen av en lyxprodukt innehar tre typer av värde för konsumenten, 

dessa tre beskrivs som det funktionella-, emotionella- samt det självuttryckandevärdet. Resultat från 

studien pekar på att det oftast inte är det funktionella värdet som styr att konsumenten väljer att köpa en 

dyr och exklusiv matprodukt. Då det enda behovet är att mätta magen eller släcka törsten är det mycket 

som talar för att konsumenten inte köper en dyr caviarburk eller den dyraste vinsorten. Majoriteten av 

företagsrespondenterna menade på att de som köper en exklusiv matprodukt oftast gör detta för 

upplevelsen, för att unna sig något extra eller för det sociala umgänget att exempelvis gå ut och äta på 

en restaurang eller ha en extra fin middag hemma. Således framkommer det att det är vanligare att 

konsumenter väljer att konsumera exklusiv mat för det emotionella värdet eller för att uttrycka sig istället 

för det funktionella värdet produkten tillför.  

Enligt Aaker (2010) tenderar konsumenten att uppfatta det emotionella värdet som det starkaste värdet 

och Dubois & Paternault (1995) menar på att när individer väljer att konsumera lyxprodukter är det ofta 

en handling av just emotionell karaktär. Det emotionella- samt självuttryckande värdet är dock olika för 

olika grupper av konsumenter. Studiens empiriska undersökningar pekar på är att det emotionella- samt 

självuttryckande värdet har fått en ökad roll idag kring människans konsumtion av mat i allmänhet och 

att mat har blivit ett sätt att uttrycka sig på. Kanske på grund av att konsumtionen av mat idag inte är 

speciellt privat och har blivit något som konsumenter allt mer delar med varandra. Allt fler konsumenter 

lägger exempelvis upp bilder på sociala medier på nylagad mat hemma eller under restaurangbesöket 

och uttrycker härmed sig själv samt sina värderingar gentemot sin omgivning. Exempel på syften som 

har en tydlig emotionell och självuttryckande karaktär är medvetenheten om produktens ursprung och 

framställning samt att produkten utstrålar exklusivitet och är unik. Aaker (2010) hävdar därtill att det är 

viktigt för lyxföretag att inkludera det emotionella samt det självuttryckande värdet i produkterna då det 

funktionella värdet är lätt för andra företag att ta efter. För att en produkt som säljs för ett betydligt högre 

pris än sina substitut skall ha en chans förefaller det sig naturligt att denna produkt måste ha något mer 

än det funktionella värdet som tilltalar konsumenten, något som även blir viktigt att lyfta fram när det 

gäller exklusiva matprodukter. 

En dyr och exklusiv råvara som exempelvis caviar betraktas i mångas ögon som en lyxvara på grund av 

det höga priset, sällsyntheten samt exklusiviteten med produkten. I likhet med lyxprodukter av mer 

materiella slag kan därmed exklusiva matprodukter uttrycka signaler i form av hög status, högt 

ekonomiskt välstånd och så vidare från den som konsumerar dessa produkter och kan därmed vara detta 

emotionella och självuttryckande värde som konsumenten vill åt. Vidare finns skäl att tro att syftet att 

erhålla ett emotionellt värde eller uttrycka något gentemot omgivningen spelar en viss roll för de allra 

flesta konsumenter som köper en exklusiv matprodukt då dessa produkter på ett eller annat sätt oftast 

konsumeras i en social kontext och vid speciella tillfällen eller då konsumenten vill unna sig något. Vad 
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det emotionella och själuttryckande syftet är för konsumenten kan dock skilja sig åt. 

Företagsrespondenterna hävdade att vissa konsumenter huvudsakligen vill imponera på omgivningen 

genom att köpa exempelvis den dyraste maträtten på menyn vilket vittnar om att priset kan spela en 

mycket stor roll för att uppnå de uttryck konsumenten är ute efter. Andra konsumenter vill visa sig 

medvetna och pålästa, och uttrycka värderingar och attityder för att känna tillhörighet och gemenskap 

till en viss grupp. Från litteraturen finns det ett antal olika egenskaper som konsumenter ofta tenderar 

att karakterisera en lyxprodukt med. Kapfer (2008) hävdar att varumärkets historik ofta är viktigt för 

företagets image, att produkter gynnas av att ha ett arv som uppfattas vara präglat av ett gediget hantverk. 

Aaker (2010) hävdar att varumärkesidentiteten hjälper företaget att skapa en relation till konsumenterna 

genom funktionella-, emotionella- samt självuttryckande attribut. En viktig del i arbetet med det 

symboliska uttrycket hos ett varumärke är enligt De Chernatony et al. (2011) att förmedla vad 

varumärket står för, exempelvis genom dess visuella representation och design. Det finns skäl att tro att 

exempelvis de konsumenter som huvudsakligen konsumerar dessa produkter för att imponera på sin 

omgivning värdesätter en visuell presentation och design som utstrålar lyx och exklusivitet medan de 

som inte bryr sig om att imponera på andra inte värdesätter detta på samma sätt. Ovanstående vittnar om 

att det i enlighet med Aaker (2010) är viktigt att företag lär känna konsumenterna och utformar 

varumärkesidentiteten så att det går hand i hand med vad konsumenten värdesätter. Det är viktigt att 

arbeta med att konsumenten associerar företaget med det som tilltalar konsumenten. 

När det kommer till exklusiva matprodukter har det i denna studie framkommit att varumärket inte alltid 

behöver spela en så stor roll bland alla konsumenter av exklusiva matprodukter och utgör därmed inte 

en så stor del i produktens exklusivitet för vissa konsumenter. Det är istället viktigt att uttrycka och 

poängtera att produkten i sig är präglat av ett gediget hantverk för att få konsumenten intresserad samt 

befästa den med ett högre värde. Åsikterna om varumärkets betydelse gick dock isär vissa menade att 

det har stor betydelse för många konsumenter. Ett känt varumärke på dessa produkter ansågs framförallt 

ha stor inverkan på de konsumenter som köper i syfte att visa upp för omgivningen, något som verkar 

logiskt då det skulle te sig väldigt illa för den konsument som köper produkten i syfte att imponera på 

omgivningen om omgiven inte har någon aning om vad varumärket har för värde. Detta kan också vara 

fallet hos de konsumenter som sällan köper produkten och kanske inte ens har provat, om denna 

konsument exempelvis till en middagsbjudning vill bjuda på något extra fint är det förmodligen 

produkten med det kända varumärket som konsumenten väljer, då det kan upplevas som ett säkert kort. 

Dessa konsumentgrupper ansågs dock inte vara så stora. Några menade att de som köper dessa produkter 

av intresse ofta tenderar att prova de produkter som inte har ett känt varumärke. Detta är troligen fallet 

för de som köper exklusiva matprodukter på grund av ett stort intresse för mat och även för de som sätter 

trender och tycker om att vara först med något. Då många företagsrespondenter ansåg att de med stort 

intresse för mat är en mycket stor konsumentgrupp av exklusiva matprodukter vittnar detta om att 

upplevelsen av att prova något nytt och upplevelsen av produktens gedigna kvalitet och sällsynthet är 
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den starkaste drivkraften hos de flesta som konsumerar exklusiva matprodukter, inte varumärket som 

sådant.  

Vebleneffekten beskriver konsumentens villighet att betala ett högre pris för en produkt som uppfattas 

mer prestigefull än ett funktionellt sätt likvärdig produkt som inte uppfattas på samma sätt (Bagwell & 

Bernheim 1996). Detta talar för att konsumenter som agerar på detta vis köper exklusiva produkter med 

syftet att erhålla en hög social status och värdesätter att priset är högt i sig då det uttrycker exklusivitet. 

Detta innebär att konsumenten kan välja att köpa den dyraste produkten just för att den är dyrast. 

Tidigare studier har många gånger visat att konsumenter som köper lyxprodukter ofta gör detta i syfte 

att signalera sin förmögenhet och status (Truong et al., 2010) eller för att efterlikna den grupp som 

befinner sig ett eller flera steg högre på den sociala statustrappan (Mason, 1998). Truong et al. (2010) 

menar vidare att den globala tillväxten av disponibel inkomst gjort att fler konsumenter blivit värdefulla 

målgrupper för företag som säljer lyxprodukter. Företagsrespondenterna hävdar att det finns många fler 

olika typer av konsumenter idag av exklusiva matprodukter och att allt fler idag faktiskt väljer att lägga 

mer pengar på mat. Många företagsrespondenter beskrev de konsumenter med hög inkomst som de som 

inte har något behov av att uttrycka sin sociala status med sin konsumtion av exklusiva matprodukter. 

Några företagsrespondenter menade att det oftare är de som inte har en speciellt stor inkomst som vill 

uttrycka en högre social status genom sin konsumtion av dessa produkter något som stämmer med 

Masons (1998) påstående. Företagsrespondenterna hävdar att konsumenter som köper exklusiva 

matprodukter har olika syften och ambitioner med denna konsumtion, vilket stämmer överens med 

Truong et al. (2010) som hävdar att konsumenter har olika behov och mål, vilka de försöker fylla med 

sin konsumtion. Kasser & Ryan (1993, 1996) hävdar att alla människor strävar efter att uppnå externa- 

och interna mål, där alla tillfredsställer ett psykologiskt behov som är nödvändigt för människans 

välbefinnande. Vidare säger forskningen att konsumenter strävar efter de interna ambitionerna på grund 

av den egna tillfredsställelsen, nöjet eller det egna personliga intresset över att uppnå målet medan 

konsumenter som strävar efter externa ambitioner tenderar att mer bry sig om hur de uppfattas och söker 

beröm och belöning av sin omgivning (Kasser & Ryan, 1993,1996). Detta är något 

företagsrespondenterna hävde i hög grad går att relatera till då vissa konsumenter kan beskrivas som 

mer drivna av interna ambitioner då dessa tycks köpa produkten huvudsakligen för den egna personliga 

tillfredsställelsen av att unna sig och där omgivningens uppfattningar inte spelar någon större roll. Såväl 

som det vidare finns en annan konsumentgrupp som tycks vara mer drivna av externa ambitioner, där 

popularitet, image och status som beviljas av konsumentens omgivning är det huvudsakliga målet med 

konsumtionen av exklusiva matprodukter.  

Truong et al. (2010) menar att oavsett om människan strävar efter pengar, popularitet eller status vilket 

kännetecknar de externa ambitionerna eller efter mer internt orienterade belöningar som till exempel 

personlig självtillfredsställelse och samhörighet strävar konsumenter oupphörligen efter att tillgodose 

sina psykologiska behov utöver det fysiologiska behovet för att uppnå välbefinnande, något som visar 
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företagsrespondenterna menade är fallet även när det kommer till konsumtion av exklusiva 

matprodukter. Troliga effekter dessa olika typer av ambitioner har på konsumentens beteende kring 

exklusiva matprodukter som kan urskiljas från det empiriska materialet är att de konsumenter med 

övervägande externa ambitioner värdesätter konsumtion av dessa produkter i offentliga sammanhang 

där konsumentens omgivning kan se och därmed ge någon form av bekräftelse samt att produkten och 

varumärket utstrålar exklusivitet och lyxighet i dess design och i form av högt pris. Som nämnt innan 

hävdar företagsrespondenterna dock att denna typ av konsument som huvudsakligen strävar efter externa 

ambitioner genom sin konsumtion av exklusiva matprodukter är relativt liten i Sverige. Istället framkom 

att den största delen av de som konsumerar exklusiva matprodukter upplevs göra detta för att det är gott 

samt för att deras intresse för mat är stort och är en upplevelse som de vill dela med andra likasinnade. 

Detta innebär att de flesta konsumenter som köper exklusiva matprodukter tycks göra detta med 

huvudsakliga interna ambitioner där vikten istället läggs på den personliga njutningen och på känslan 

av samhörighet.  

5.1.2 Konsumentgrupper 
Denna studie visar på att det idag är fler som äter och efterfrågar exklusiva matprodukter än den gamla 

indelningen som en företagsrespondent benämnde monsieur och madame plus samt nouveau riche, det 

vill säga överklass som äter produkterna av tradition samt de som enbart äter produkterna för att 

imponera på sin omgivning med status.  

För att företag på ett bra sätt skall kunna vända sig till olika konsumentgrupper måste de först dela in 

marknaden i olika grupper menar Kotler et al. (2012a). Detta är något många av företagsrespondentera 

arbetar med och lyfte fram som en viktig del i deras arbete genom att identifiera samt särskilja olika 

konsumentgrupper eller särskilja olika tillfällen där deras produkt konsumeras. Flera 

företagsrespondenter hävdade dock att detta ofta inte görs tillräckligt med tanke på att branschen 

upplever stora förändringar och att allt fler olika typer av konsumenter har uppmärksammats. En 

traditionell indelning kan därmed innebära att vissa målgrupper går förlorade vilket gör att analysen av 

målgrupperna och att noga utreda var efterfrågan på dessa produkter ligger är väsentligt för att bredda 

möjligheterna för företag som säljer exklusiva matprodukter. Genom att skaffa en större förståelse för 

dessa olika grupper, konsumentens värderingar och vad som huvudsakligen styr deras beteende kan 

företag anpassa produkterna för detta ändamål. De kan även anpassa presentationen så att 

marknadsföringen blir så effektiv som möjlig och uppfyller de motiv som konsumtionen av exklusiva 

matprodukter grundar sig i för respektive konsumentgrupp. Detta då konsumenternas drivkrafter till att 

konsumera exklusiva matprodukter varierar från individ till individ samt till de olika tillfällena. Av 

denna anledning är det viktigt för företag att identifiera, särskilja konsumentgrupperna samt beakta 

skillnaderna i marknadsföring och produktutveckling för att på ett bättre sätt tillfredsställa varje grupp. 
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Alla företagsrespondenter valde att dela in konsumenterna i olika grupper efter deras köpbeteende. 

Antalet konsumentgrupper och dess benämningar skilde sig något åt mellan företagsrespondenterna, 

dock var de flesta överens om att det skett en stor utveckling på detta område. Företagsrespondenterna 

poängterade därmed vikten av att analysera marknaden och utifrån det utveckla marknadsföringen. 

Utifrån kunskapen om konsumenters olika preferenser kan företag förutse hur olika konsumenter 

kommer agera i en köpsituation och utifrån det veta hur de bör agera, av denna anledning är det viktigt 

att dela in målgrupperna där olika konsumentpersonligheter beaktas.  

Kotler et al. (2008) menar att konsumenter inte alltid agerar utifrån hur de ser sig själva utan väljer 

istället att agera utifrån hur de vill uppfattas av andra. Denna grupp av konsumenter är väldigt medvetna 

om hur de uppfattas av omgivningen samt söker ofta bekräftelse av omgivningen genom sin konsumtion. 

Denna konsumentpersonlighet stämmer in på de konsumenter som konsumerar exklusiva matprodukter 

för att imponera på omgivningen genom att visa att de är pålästa eller har råd. En företagsrespondent 

nämnde dessa som show offs vilket kan jämföras med Kotlers et al. (2008) beskrivning av den 

självförverkligande konsumenten. Författarna till denna studie har valt att benämna denna 

konsumentgrupp som prestigesökare. Uppvisningen av konsumtionen tycks vara huvudsyftet istället för 

konsumtionen som sådan. Dessa konsumenter väljer enligt Salomon (1983) ofta att konsumera 

produkterna i offentligheten för att visa upp sin konsumtion, vilket i detta fall innebär att äta ute på 

restaurang, i en annan social kontext eller att visa upp konsumtionen i sociala medier. Detta syfte menade 

många företagsrespondenter blir extra tydligt då de kommer in och ber om det dyraste på menyn eller 

lägger upp en bild på sociala medier. Denna typ av konsument har länge funnits för dessa produkter 

menade företagsrespondenterna och finns än idag. Möjligheten att infria dessa konsumenters syfte kan 

dessutom sägas ha blivit lättare med social media vilket talar för att allt fler kanske köper exklusiva 

matprodukter av denna anledning då också denna konsumtion blivit lättare att visa omgivningen. Att 

konsumenter väljer att visa upp sin konsumtion på sociala medier är något som blir allt trendigare och 

detta gäller även matkonsumtionen. Det skall gärna vara fina bilder med exklusiv eller häftig mat. Detta 

kan exempelvis vara för att visa upp att konsumenten behärskar avancerad matlagning, har råd, är påläst 

eller på annat sätt vill uttrycka sig. Ett exempel är de konsumenter som använder haschtaggen #aldrigvila 

på sociala medier lägger också ofta ut bilder på nyttiga måltider och mellanmål, de vill visa upp att de 

har en hälsosamlivsstil. Detsamma gäller prestigesökarna som vill imponera på omgivningen och 

därmed visar upp sin exklusiva och dyra matkonsumtion.  

Den traditionella konsumenten ansåg företagsrespondenterna vanlig när det gäller exklusiva 

matprodukter. Ofta är dessa konsumenter äldre, har det gott ställt ekonomiskt, har mycket kunskap om 

mat samt bjuder gärna på middagsbjudningar där de serverar exklusiva matprodukter av vana. Denna 

konsumentgrupp ansågs vara dem som alltid funnits som konsumenter av exklusiva matprodukter och 

är än idag en stor konsumentgrupp. Kotler et al. (2008) beskriver den traditionelle konsumenten som en 

konsument med traditionell livssyn som värderar det kulturella arvet högt. De kommer ofta från en 
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uppväxt fylld av exklusiva matprodukter och säkerligen en matintresserad familj. Några 

företagsrespondenter menade att det är viktigare att vända sig till nya konsumentpersonligheter då de 

traditionella konsumenterna redan köper exklusiva matprodukter och då de värderar det kulturella arvet 

högt är de troligtvis redan lojala köpare av exklusiva matprodukter. Dessa konsumenter riktar sig 

företagen troligen till redan med befintlig marknadsföring samt att konsumenter är medvetna om 

produkterna och behöver därmed inte upplysas om produkten utan mer om varumärket. Utmaningen för 

företagen idag tycks därmed ligga i att utveckla samt bredda branschen till att anpassa marknadsföringen 

så att fler konsumentgrupper finner vägen till exklusiva matprodukter. På samma sätt kan en individ 

som är uppvuxen i en matintresserad familj ta med sig detta stora intresse för mat till vuxen ålder och 

fortsätta välja sina råvaror med omsorg. En individ påverkas därmed av sin omgivning vilket innebär att 

dennes konsumtionsmönster tenderar att ta efter familjens, vännernas och den direkta omgivningens 

konsumtionsmönster vilket stämmer överens med Kotler et al. (2012b) beskrivning om varför olika 

konsumentgrupper bildas. En konsumentgrupp som majoriteten av alla företagsrespondenter såg som en 

växande konsumentgrupp beträffande exklusiva matprodukter är matälskarna som värderar mat som en 

hobby. Dessa menade många är konsumenter som inte behöver komma från någon överklass men de 

värderar mat så pass högt och upplevelsen med den, att de lägger mycket pengar på det och är således 

en mycket intressant målgrupp vad gäller exklusiva matprodukter. Dessa personer äter varken av vana 

eller för att imponera på omgivningen utan värderar det dem finner intressant och gott, vilket talar för 

att de kräver en marknadsföringsteknik annorlunda än den riktad till den traditionella indelningen av de 

två konsumentgrupperna. 

Mat har blivit trendigt i dagens samhälle, detta visar sig bland annat genom att det finns mängder av 

olika dieter, matprogram på Tv och kokböcker som släpps, inte minst av kända profiler. Genom att 

maten har fått detta genomslag i samhället har även konsumenter börjat uppvisa nya beteenden kring 

mat genom att exempelvis följa olika trender. Ett exempel är kvarg som har blivit omåttligt populärt och 

nu finns i flera olika smaker, storlekar samt från flera olika varumärken som många yngre konsumenter 

gärna visar upp att de konsumerar i sociala medier. Belasco (2008) hävdar att samhällsutvecklingen, 

populära dieter och mat som anses vara inne, påverkar vilken mat konsumenterna väljer att konsumera 

samt att mattrender i sig har starka kopplingar till förändringar som sker i samhället. Hälsa, ekologiskt, 

exotiskt, lokalt, inne eller ute, maten tycks ha fått ta mer plats både i media och i konsumentens vardag. 

Den ökade medvetenheten när det kommer till mat kan beskrivas som en trend i sig som många anser 

är viktigt att hålla sig uppdaterad med. Det tycks idag vara väldigt viktigt för konsumenterna att det visar 

sig pålästa och medvetna vad gäller miljö och etik inför omgivningen, något som ett flertal 

företagsrespondenter tog upp. Detta talar för att företag som säljer exklusiva råvaror bör trycka på att 

det är en naturlig produkt samt framhäva sällsyntheten för att uttrycka exklusiviteten då mycket tyder 

på att detta tilltalar både de som ser ett starkt värde i naturliga produkter, hållbar produktion samt de 
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som vill visa omgivningen att de är inne och hänger med i utvecklingen. Konsumenter kan lyxkonsumera 

med ett bibehållet samvete samtidigt som det är inne att göra just detta. 

Kotler et al. (2008) menar att vissa konsumenter, den utåtriktade konsumenten följer trender och starkt 

påverkas av omgivningen. Detta tyder på att många konsumenter idag troligtvis har en 

konsumentpersonlighet som följer trender. Matens roll och beslutet kring vad konsumenten skall äta 

tycks ha blivit ett beslut som för många innebär ett socialt ställningstagande. På samma sätt som vissa 

följer trender finns det de som sätter trender, Kotler et al. (2008) benämner denna konsument som 

trendsättaren som vill vara först med nya trender, denna benämning har författarna till studien valt att 

bibehålla i analys samt slutsats. Företagsrespondenterna hävdar att många företagsrespondenter såg 

ambassadörer som lämplig marknadsföringsmetod för exklusiva matprodukter. En företagsrespondent 

berättade om mycket goda resultat av att medvetet ha planterat trender så att inflytelserika personer skall 

haka på samt agera trendsättaren för dessa produkter. Genom att få trendsättare att interagera med 

trendföljare på exempelvis sociala medier som kan vara ett mycket bra forum för kommunikation 

konsumenter emellan kan genomslagskraften för en exklusiv matprodukts popularitet därmed bli stor.  

5.1.3 Matens symboliska roll 
Då konsumtionen av exklusiva matprodukter grundar sig i symboliska aspekter av olika slag är det 

därför viktigt att marknadsföringen utformas så att den uttrycker den symboliska mening som tilltalar 

konsumenten. Bauman (2007) hävdar att den symboliska konsumtionen ligger till stor grund för 

konsumenternas beteende i dagens samhälle. Konsumenter tenderar att använda olika symboler i syfte 

att kommunicera något utöver sig själva som individ till sin omgivning. Enligt Douglas (2003) är 

människans matbeteende en del av det kulturella systemet vilket gör att mat tjänar andra sociala och 

kulturella syften än det uppenbara näringsmässiga syftet. Några beskrev det som att många vill visa upp 

att de har möjlighet att köpa de dyraste produkterna medan många andra företagsrespondenter menade 

att det idag för många konsumenter tycks handla om viljan att visa upp att konsumenten är påläst och 

medveten. Detta går att relatera till Douglas (2003) som hävdar att människan, baserat på den sociala 

grupp som denne tillhör, tenderar att uttrycka den sociala gruppens värderingar genom den mat som 

konsumeras. Vidare menar Douglas (2003) att på grund av matens roll i samhället kan företag genom 

sin marknadsföring skapa en symbolisk mening i mat, vilket tilltalar människor då de upplever att maten 

de äter uttrycker den roll de har i samhället, den roll de önskar ha eller uppnå i samhället. Alla tillfrågade 

företagsrespondenter hävdade att konsumenterna idag interagerar med varandra för att visa upp vem de 

är samt vilka värderingar de har genom att visa upp vad de äter. Detta har gett maten en ny roll, vad 

individen väljer att äta har för många blivit mer av en livsstil än en nödvändighet. Enligt 

företagsrespondenterna har det blivit allt vanligare att konsumenten uttrycker sin identitet och sina 

värderingar genom sin matkonsumtion, vilket visar sig i vad de väljer att köpa samt hur de väljer att 

konsumera. Detta talar för att det har blivit allt viktigare för marknadsförare av exklusiva matprodukter 

att förstå det symboliska värdet konsumenten upplever av att konsumera produkten och använda denna 
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kunskap vid utformningen av produkternas marknadsföring för kommunicera ut rätt värden till rätt 

målgrupp. 

Det förefaller sig logiskt att hävda att konsumtionen av exklusiva matprodukter har en betydelse som 

går bortom det funktionella värdet då marknaden är fylld med tillgängliga billigare substitut. Maten har 

en betydligt större roll än så, ofta beskrevs det av företagsrespondenterna att inköpet och konsumtionen 

av maten är en upplevelse och att det ofta är upplevelsen som konsumenten vill åt vilket visar sig i hur 

de väljer att konsumera produkten. Majoriteten av företagsrespondenterna menade, att människor som 

köper en dyr och exklusiv matprodukt inte gör detta för dess funktionella syfte utan av emotionella och 

självuttryckande skäl vilket enligt Banister & Hoog (2004) vittnar om produkternas symboliska 

innebörd. Vidare finns det enligt Solomon (1983) två olika typer av uttryck för symbolisk konsumtion. 

Det ena genom att konsumenten personligen väljer att unna sig något, det andra genom att välja 

produkter och varumärken som konsumenten vet om att omgivningen befäster med en viss social status. 

Syftet med att konsumera dessa produkter har som nämnt tidigare visats sig vara olika hos olika typer 

av konsumenter, där några tycks vara drivna av mer externa ambitioner medan andra drivs mer av interna 

ambitioner. Studiens resultat tyder dock på att alla konsumenter av dessa produkter går att relatera till 

någon form av symbolisk konsumtion. Det finns de som köper exklusiva matprodukter som gör detta i 

syfte att uppvisa en hög social status, för att visa omgivningen ett ekonomiskt välstånd där det blir extra 

tydligt att köpet mestadels eller bara, grundar sig ur ett symboliskt syfte och är ett uttryck av 

konsumentens identitet eller önskad identitet. Samtidigt som det finns de konsumenter som köper och 

konsumerar dessa produkter för den personliga tillfredsställelsen exempelvis för att de tycker att det är 

gott eller för att unna sig själv där behovet av att uttrycka en social status för att imponera är mindre, 

eller ingen alls. Den exklusiva maten blir därmed inhandlad och konsumerad ur ett symboliskt syfte 

även om det symboliska uttrycket kan skilja sig mellan olika konsumenter. Då resultat från studien visar 

att allt fler konsumenter köper exklusiva matprodukter kan det i enlighet med Bhat & Reddy (1998) vara 

viktigt för en marknadsförare att utifrån den symboliska aspekten av en produkt ge klarhet för 

konsumenten vad produkten har för värde samt bringa en förståelse för vad detta kan göra för just den 

konsumenten. Då resultat från studien pekar på att konsumenter av exklusiva matprodukter har olika 

syften med denna konsumtion och därmed har olika saker de vill uttrycka kan dessa olika intentioner 

vara viktigt att beakta i marknadsföringen av dessa produkter för att på så sätt tilltala flera olika 

konsumenter till köp.  

Kotler et al. (2008) hävdar att tre centrala begrepp inom marknadsföring är önskemål, behov samt 

efterfrågan där behovet är svårt att påverka. Genom marknadsföringen är det viktigt att företag når ut 

till konsumenterna på så sätt att konsumenterna får en önskan om att köpa produkten och därmed skapar 

en efterfrågan som till sist resulterar i ett viss beteende. Truong et al. (2010) menar att människans 

ambitioner när det kommer till konsumtion av lyxprodukter är viktigt att beakta med tanke på att 

konsumenter tenderar att köpa lyxprodukter för deras symboliska värde istället för dess funktionella 
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värde. På samma sätt menar företagsrespondenterna att konsumenter huvudsakligen inte köper exklusiva 

matprodukter för dess funktionella värde utan för dess symboliska värde. Exklusiva matprodukter är 

oftast inget som fyller det fysiska behovet, exempelvis köper inte en konsument en burk med 30 gram 

caviar för att han/hon är hungrig, vilket innebär att behovet inte finns där från början. Företagen måste 

därmed väcka ett annat behov hos konsumenten för att lyckas skapa en efterfrågan som grundar sig på 

ett mer emotionellt plan. Då studiens resultat visar att konsumtionen av exklusiva matprodukter grundar 

sig i symboliska aspekter av olika slag är det därför viktigt att marknadsföringen utformas så att den 

uttrycker den symboliska mening som tilltalar konsumenten. 

5.1.4 Tillfällen för konsumtion av exklusiva matprodukter 
En individ tillhör emellertid oftast flera olika grupper, därmed kan de ändra sitt beteende, 

konsumtionsmönster samt vad konsumenten vill uttrycka i form av exempelvis val av varumärke 

beroende på vilken grupp den är inom för stunden (Kotler et al. 2008). Detta gör att en och samma 

konsument kan konsumera på olika sätt samt uppvisa olika värderingar vid olika tillfällen beroende på 

den sociala kontexten. Detta var något som flera företagsrespondenter berörde och vittnar om att detta 

är viktigt att beakta. Ett exempel är arbetsplatsen och hemmet som är två olika platser där uttrycket för 

värderingar kan se helt olika ut beroende på att den sociala gruppens värderingar kan se helt olika ut. 

Några företagsrespondenter menade att det är viktigare att företagen identifierar tillfällena som 

konsumenterna äter exklusiva matprodukter än att bara se till konsumentgrupper, något som kan 

förklaras i just detta. Exklusiva matprodukter konsumeras ofta vid speciella högtider som exempelvis 

bröllop, examen och andra tillfällen som konsumenten vill göra speciella. Resultat från intervjuer och 

frågeenkät visar att företagsrespondenterna har en uppfattning om att det nästan uteslutande alltid 

konsumeras i en social kontext och oftast vid speciella tillfällen. Detta talar för att det kan vara av vikt 

att se på den sociala kontexten samt det sociala tillfället för att avgöra när och var dessa produkter som 

mest konsumeras för att bättre förstå efterfrågan och bättre avgöra hur och när produkten skall 

kommuniceras istället för att bara fokusera på att anpassa kommunikationen till målgruppen. Detta då 

konsumenten i enlighet med Kotler et al. (2008) har olika motiv och olika saker den vill uttrycka 

beroende på vilken grupp den är inom för stunden. På detta sätt kan företag välja att se på tillfällenas 

betydelse istället för betydelsen av typ av konsument, dock är det troligtvis viktigt att se till båda dessa 

faktorer. Dessutom framkom att även om det har blivit allt vanligare att konsumera exklusiva 

matprodukter i hemmet så är det fortfarande restaurang som upplevdes som den vanligaste platsen bland 

de allra flesta företagsrespondenter och kanske även ofta här som konsumenten först kommer i kontakt 

med produkten. Detta gör dessa tillfällen viktiga att fokusera på samt gör restaurangen till en plats att 

påverka konsumenterna, där det är viktigt att se till att det blir en positiv upplevelse.  
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5.2 Hur förståelsen av konsumentens beteende kan användas i 

marknadsföringen av exklusiva matprodukter 
Företag kan kontrollera prissättning, val av distributionskanal, annonsering samt produktens egenskaper, 

enligt Kotler et al. (2008), det är de olika komponenterna i marknadsmixen som utgör företagets 

marknadsföringsstrategi för att nå ut till sin målgrupp. Tillsammans integreras de valda 

marknadsföringsverktygen för att producera den respons som företaget vill uppnå hos målgruppen. 

Att lyxprodukter ofta efterfrågas på grund av sin sällsynthet (Nueno & Quelch, 1998) kan kopplas till 

efterfrågan av exklusiva matprodukter då det i studien framkommit att det ofta är sällsyntheten i 

produkten som gör att den uppfattas exklusiv och därmed ofta inhandlas när konsumenten vill unna sig 

något extra, firar något speciellt eller vill imponera på sin omgivning. Något som vittnar om att 

sällsyntheten är av stor vikt att lyfta fram i marknadsföringen av dessa produkter, då det skapar en känsla 

av exklusivitet och därmed förknippas med speciella tillfällen och är egenskaper som tycks tilltala 

majoriteten av konsumenterna. Det har visat sig mycket viktigt att marknadsföring av exklusiva 

matprodukter trycker extra mycket på smakupplevelsen, den höga kvaliteten och exklusiviteten för att 

motivera produktens höga pris bland dess substitut. Upplevelser överlag som inbegriper socialt 

umgänge, firande samt att unna sig det bästa har lyfts fram som viktigt att framhålla i marknadsföringen. 

Det är något som kan förhöja det emotionella- samt självuttryckande värdet för konsumenten då det är 

detta och inte det funktionella värdet som lockar konsumenten.  

Priset är den totala kostnaden konsumenten får betala för att erhålla produkten (Kotler et al., 2008). 

Företagsrespondenternas erfarenheter visar att det är viktigt att priset representerar den höga kvalitet 

som den exklusiva produkten står för. Att rea ut exklusiva produkter kan medföra att konsumenten 

tappar förtroendet för varumärket då de flesta konsumenter idag är medvetna om produktionen för att ta 

fram en produkt av hög kvalitet oftast har en högre kostnad. Detsamma gäller produktion som är 

utformad på ett miljömässigt och etiskt hållbart sätt, dessa produkter får konsumenterna oftast betala ett 

högre pris för då produktionskostnaderna är högre. Företagsrespondenterna var noga med att poängtera 

att kvalitet och pris anses gå hand i hand. Detta stämmer också överens med Fionda & Moore (2009) 

som hävdar att exklusiviteten skapas genom det höga priset på produkter som strävar efter denna image. 

Kotler et al. (2008) hävdar att produkten är det totala värdet företaget erbjuder sin målgrupp. Vidare 

hävdar Nueno & Quelch (1998) att hög kvalitet är vad som särskiljer en lyxvara mot en vanlig vara. Vad 

gäller produktens egenskaper framkom det att det är mycket viktigt att hålla en exceptionellt hög kvalitet 

och visa på ett gediget hantverk bakom exklusiva matprodukter. Många framhöll att produktionen ofta 

är väldigt tidskrävande men att det är viktigt att vara noggrann då det annars kan förstöra produkten 

genom att det märks på smaken. Företagsrespondenterna menade att det som skiljer exklusiva 

matprodukter från andra matprodukter är framförallt den höga kvalitén, det gedigna hantverket, exklusiv 

design samt att produkten eller råvaran är sällsynt. Detta vittnar om att det är viktigt att företagen arbetar 

för att vara transparenta med sin produktion och på så sätt visa upp att de håller hög kvalitet genom hela 
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produktionen genom att dela all denna information med sina konsumenter. På detta sätt kan de vinna 

konsumenternas förtroende och det kan även bidra till ett ökat intresse för produkten. En respondent 

menade att det är viktigt att företagen kan vara stolta över sina produkter och hur de framställts. Genom 

att bjuda in konsumenterna bakom kulisserna kan denna stolthet också förmedlas och därmed också ge 

motiv för produktens pris och förmedla värdet konsumenten erhåller. Således är det viktigt att i 

marknadsföringen arbeta mycket med att berätta om företaget samt hur de arbetar fram produkterna. Det 

är också viktigt att hålla en exklusiv design på produkten, förpackningen samt eventuella kringprodukter 

som utstrålar kvaliteten i innehållet menade många. Kotler et al. (2012a) hävdar att det är omöjligt för 

ett företag att tillfredsställa alla konsumenter inom en marknad med en enskild produkt, därför väljer 

företag som exempelvis studiens fallföretag Carelian Caviar att ha flera varianter av samma produkt i 

sitt sortiment. De har fyra sorters caviar i sitt produktsortiment, de skiljer sig lite från varandra vad gäller 

design och smak, vilket gör att de kan rikta sig till fler konsumentgrupper med de olika produkterna. De 

olika varianterna utgår från samma grundprodukt men de har olika design, olika kvalitet på störrommen 

som sorteras ut vid skörden så att de kan ha olika varianter i olika prisklasser. Dessa olika varianter av 

produkten samt att produkten finns i flera olika storlekar medför att de passar flera olika konsumenter 

och vid flera olika tillfällen.  

Majoriteten av företagsrespondenterna menade att det är viktigt att arbeta med säljfrämjande aktiviteter 

där konsumenten utan att behöva riskera så mycket får prova på produkten. Detta är något som kan ge 

mersmak och därmed stimulera efterfrågan på dessa produkter. Provsmakningsevenemang på olika 

typer av event kan därmed vara ett tillfälle där produkten kan presenteras av säljare och diskuteras bland 

konsumenter, något som i sig också skapar en upplevelse av produkten. Det skapar ett socialt tillfälle 

där påverkan konsumenterna emellan kan vara stor. Några företagsrespondenter menade också att det är 

bra att kunna erbjuda konsumenter ett mervärde på produkten genom att exempelvis erbjuda ett 

paketpris. Detta skulle till exempel kunna innebära att en konsument som köper en caviarburk får med 

en caviarsked, vilket ger en känsla av ökat värde på produkten istället för att trappa ned på priset då detta 

kan signalera att produkten har ett mindre värde.  

En företagsrespondent lyfte fram att det oftast inte är konsumenten själv som väljer varumärke på dessa 

varor då restauranger och butiker oftast bara tar in ett varumärke. Detta gör att konsumenterna inte 

påverkas av varumärket utan det är de som köper in produkterna till restauranger och butiker som 

påverkas, därmed är de dessa personer företagen skall vända sig till och försöka påverka när det gäller 

marknadsföringen av varumärket. Därför är det extra viktigt att företaget tänker ut sina 

distributionskanaler och vilken målgrupp de riktar sig emot så de påverkar rätt människor. Fallföretaget 

i denna studie har som strategi att finnas på topprestaurangerna världen över och på så sätt nå 

slutkonsument, då är det viktigt för dem att de påverkar krögarna för aktuella restauranger. Enligt Kotler 

et al. (2008) avser plats alla de aktiviteter som gör produkten tillgänglig för konsumenterna. Flera 

exklusiva matvaruproducenter väljer sina distributionskanaler med stor omsorg för att säkerställa att 
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dessa håller samma kvalitet som produkten. Majoriteten av företagsrespondenterna menade att dessa 

produkter oftast säljs på exklusiva hotell, restauranger samt i vissa delikatessbutiker. Detta då de menar 

att det är det bästa sättet att nå ut till målgruppen för dessa produkter. Flera företagsrespondenter menade 

också att dessa exklusiva produkter inte bör finnas överallt då det kan urvattna känslan av dess kvalitet 

och exklusivitet. Dessa produkter har en exklusiv karaktär vilket är nödvändigt, både för att motivera 

dess pris och för att förmedla exklusiviteten som många konsumenter vill åt. Att flera 

företagsrespondenter menade att produkterna inte bör finnas överallt för att inte rubba känslan av 

exklusivitet är därför motiverat. Samtidigt som det i dagens samhälle är trendigt att vara påläst och 

kunna laga exklusiva matprodukter hemma vilket gör att konsumenter allt mer efterfrågar att köpa 

exklusiva matprodukter på mer lättillgängliga ställen än enbart de finaste restaurangerna och 

delikatessbutiker i de största städerna. En svårighet för företagen att vara mer lättillgänglig i fler mindre 

städer är den låga efterfrågan, detta eftersom matprodukter är färskvaror och inte kan förvaras en längre 

tid hos återförsäljaren. Dock kan det vara av vikt att ändå undersöka de platser som produkterna har 

möjlighet att ändå sälja bra på. Att enbart välja ut de mest exklusiva platserna skulle också kunna 

innebära att företagen bara når ut till de konsumenter som befinner sig på dessa ställen. Med detta sagt 

är det troligtvis ändå inte lämpligt att sälja produkterna överallt men fler platser än de mest exklusiva 

platserna skulle med fördel kunna vara återförsäljare av produkterna då de visat sig att det finns många 

fler konsumenttyper och målgrupper att vända sig till idag.  

Vidare menade företagsrespondenterna att en påläst och kunnig säljare har största möjliga påverkan för 

att göra konsumenten intresserad av produkten, detta då personlig försäljning har visat sig vara bäst 

lämpad för dessa produkter. Den goda relationen påpekade alla respondenter har stor påverkan på 

konsumenterna vid köp, detta då konsumenten ofta efterfrågar historien, produktens ursprung och 

konkret fakta bakom produkten. Kunskap om exklusiva matprodukter är det många konsumenter som 

saknar och de vill gärna dela med sig av en historia när de delar med sig av sin konsumtion vilket ger 

konsumenten ytterligare en känsla av upplevelse. För att säkerställa pålästa och duktiga säljare är det 

viktigt att företagen utbildar sina återförsäljare både i fakta kring produkten samt företagets speciella 

historia bakom produkten. Ett marknadsföringsverktyg företag kan använda för att sprida den viktiga 

historien bakom de exklusiva matprodukterna är storytelling (Kotler et al., 2012a). Det är viktigt att 

företagen arbetar med att stärka relationerna genom hela kedjan och erbjuda konsumenten bakom 

kulisserna för att stärka konsumentens förtroende för varumärket. Detta innebär att en duktig säljare 

också skulle kunna sälja exklusiva matprodukter i en dagligvarubutik. Svårigheten med 

dagligvaruhandeln är att personalomsättningen ofta är hög och personalen inte alltid har ett brinnande 

intresse för mat vilket problematiserar att ha en påläst och duktig säljare som kan tala passionerat om 

produkten. Det är en fördel om företaget tar reda på vad konsumenterna värderar så att företaget vet vad 

de skall lyfta fram eller undvika i marknadsföringen. Ett sätt att visa produkten och dess värde kan 

exempelvis vara att visa bilder från platsen för att förmedla känslan, något som en företagsrespondent 
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sett goda resultat för. Då konsumtion av exklusiva produkter ofta också grundar sig på emotionella plan 

(Aaker., 2010) köper konsumenterna inte bara själva matbiten utan de köper en helhet. De olika 

symboliska uttryck som konsumenten uppfattar med produkten, exempelvis exklusivitet och sällsynthet 

gör därmed historien till en viktig del av upplevelsen och känslan av produkten och är därmed något 

som marknadsföringen av dessa produkter bör fokusera på.  

Några företagsrespondenter menade att konsumenter sällan påverkas speciellt mycket av en glassig 

annons i en tidning av dessa produkter, istället menade de att det får en större effekt med en snyggt 

komponerad bild tillsammans med ett reportage. Flertalet företagsrespondenter berörde sociala medier 

som ett viktigt redskap för att påverka konsumenterna idag samt att det är viktigt att klappa 

konsumenterna medhårs så att de sprider en positiv bild av produkten. Flera företagsrespondenter 

framhöll värdet av att konsumenterna påverkar andra till att köpa produkten, då många menade att om 

någon säger att produkten är bra ger det större effekt än reklam från företagets sida. Word of mouth kan 

därmed beskrivas som ett viktigt redskap när det kommer till marknadsföring av exklusiva 

matprodukter. Kotler et al. (2012a) menar att modern marknadsföring handlar om att kommunicera ut 

produkten samt göra reklam för produkten till existerande samt potentiella konsumenter. I dag är 

företagens marknadsföring mer av en dialog mellan konsumenterna och företagen då kommunikation 

inträffar innan försäljning, vid försäljning, vid konsumtionen samt efter köpet. Marknadsföringen blir 

då mer en form av interaktion mellan företaget och konsumenten, där företaget skall påverka 

konsumenten till att köpa just deras produkt. Då konsumenterna idag därmed är med och formar 

varumärket blir det enormt viktigt att varje konsument får en positiv bild av företaget samt att de 

uppmuntras till att sprida informationen vidare. Att visa upp trender på sociala medier är ett effektivt 

sätt för företagen då de integrerar direkt med konsumenterna och trender sprider sig snabbt och enkelt 

på sociala medier. Exempelvis nämnde en företagsrespondent att de uppmuntrade sina konsumenter att 

visa upp sin konsumtion av deras exklusiva matprodukt på sociala medier vilket många gjorde vilket 

resulterade i ett stort genomslag och en kraftig spridning av varumärket. Flera ansåg att sociala medier 

är ett bra sätt att nå ut till konsumenterna, förmedla varumärket, dess värderingar och historia.  

Enligt Kotler et al. (2012b) är det viktigt att företag skapar den image som motsvarar målgruppens 

önskade självbild. Företagsrespondenterna menade att konsumenterna gärna delar med sig av sina 

erfarenheter av produkterna till omgivningen genom att kommunicera och dela detta med varandra, ofta 

genom sociala medier. Detta innebär att konsumenterna ofta under påverkan av varandra skapar 

produktens och därmed företagets image. Av denna anledning är det därför viktigt att företaget är med 

och aktivt skapar en image som lockar konsumenterna i målgruppen, denna image skall motsvara den 

image som konsumenterna i målgruppen eftersträvar. Allt fler konsumenter väljer att lägga upp bilder 

på sin hemlagade mat samt på sina restaurangbesök vilket skapar stor potential för dessa produkter att 

synas och spridas. En företagsrespondent lyfte fram ett exempel på en exklusiv matprodukt som fått 

enorm genomslagskraft på detta sätt där produkten spridit sig bland alla möjliga konsumentgrupper, från 
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matälskare till modebloggare. Detta talar för att många konsumenter kan påverkas av att köpa dessa 

produkter då de ser att andra som de ser upp till köper dessa produkter. Genom sociala medier finns det 

stora möjligheter att påverka konsumenter, inte minst då inflytelserika personer uppmärksammar 

produkten. Ambassadörer för dessa produkter var det flera företagsrespondenter som lyfte fram som en 

bra metod att påverka fler konsumenter att köpa produkten. Flera företagsrespondenter menade att det i 

marknadsföringen är viktigt trycka på att företaget satsar på hållbar framställning samt har ett etiskt 

förhållningssätt då medvetenheten om detta har stärkt kraven hos dagens konsumenter. Detta kan 

framförallt vara viktigt till unga konsumenter då medvetenhet kring hälsa, miljö samt höga krav på 

framställningen ökat bland dessa konsumenter. Företagsrespondenter från fallföretaget hävdade att 

genom att påverka de bästa inom branschen kan de påverka även de bra då de tar efter de bättre vilket 

stämmer överens med Kotler et al. (2008) teori om att de sociala faktorerna påverkar individer. Individer 

strävar efter att tillhöra en önskad grupp, detta gäller även de bra restaurangerna som vill tillhöra de allra 

bästa restaurangerna. På detta sätt eftersträvar de bra restaurangerna att vara som de bästa genom att ta 

efter deras beteende.   

Företagsrespondenterna menade att marknadsföring med hjälp av ambassadörer i form av människor 

som har inflytande av andra, så som kändisar, framstående kockar eller en vanlig person som flera 

tenderar att se upp till och följa, exempelvis bloggare, har visats sig väldigt lyckat vad gäller exklusiva 

matprodukter. Detta kan ha en förklaring i att konsumenters beteenden ofta grundar sig i att efterlikna 

sin omgivning och dem de ser upp till eller strävar efter att vara (Williams, 2002). Av denna anledning 

kan en strategi i form av att företaget kartlägger och knyter kända och inflytelserika personer till sitt 

företag innebära att fler konsumenter köper deras produkt då många väljer att följa deras 

konsumtionsmönster.  Det har dessutom blivit väldigt populärt bland kända profiler som inte annars har 

mycket att göra med mat att släppa matlagningsböcker, något som kan vara en bakomliggande faktor 

kring den allmänna intresseökningen av mat som företagsrespondenterna upplever. Detta är något som 

ytterligare visar på att det finns goda möjligheter att använda inflytelserika profiler vid marknadsföring 

av exklusiva matprodukter då de har en tendens att påverka andra väldigt starkt.  

Enligt Nueno & Quelch (1998) bör marknadsföring av lyxprodukter skapa en emotionell attraktivitet 

samt spegla produktens höga kvalitet och exklusivitet. Marknadsföring som skapar en emotionell 

attraktivitet är viktigt i marknadsföringen av exklusiva matprodukter Detta då konsumtionen av 

exklusiva matprodukter tenderar att huvudsakligen handla om det emotionella och självuttryckande 

värdet det tillför konsumenten. Att skapa emotionell attraktivitet kan dock vara en utmaning i 

marknadsföringen då det empiriska materialet vittnar om att de som köper exklusiva matprodukter ofta 

har olika emotionella syften med sin konsumtion beroende på vilken konsumentgrupp de kategoriseras 

i. Konsumentgrupperna är som det i studien framkommit, flera i antal med olika motiv bakom sin 

konsumtion. Om företaget träffar rätt samt förstår det emotionella värdet som konsumenten strävar efter 

kan det dock vara mycket effektivt då detta verkligen talar till konsumentens inre strävan och behov. 
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Något som således är viktigt att tänka på är att noga analysera målgruppen samt noga utforma 

marknadsföringen så att den innehåller något som alla i målgruppen efterfrågar på ett emotionellt plan. 

Truong et al. (2010) hävdar att marknadsförare bör beakta både de externa- och interna ambitionerna 

vid utformningen av marknadsföringen av lyxprodukter framförallt då marknadsföring med stark 

inriktning på de externa ambitionerna begränsar målgruppen och förlorar de konsumenter som tenderar 

att vara mer motiverade av de interna ambitionerna. Genom att analysera konsumentens huvudsakliga 

syfte med att konsumera exklusiva matprodukter kan detta kopplas till om konsumenten har 

övervägande interna eller externa ambitioner med sin konsumtion och därigenom ge ledtrådar till hur 

företaget bäst tillfredsställer konsumentens emotionella och själuttryckande syfte. Då majoriteten av 

företagsrespondenterna hävdade att vissa konsumenter väljer att köpa exklusiva matprodukter i syfte att 

visa upp detta för sin omgivning i hopp om att imponera på omgivningen och erhålla en högre social 

status genom att konsumera produkter som uppfattas som prestigefullt finns det skäl att i 

marknadsföringen av dessa produkter ta detta i beaktning och göra att detta behov kan tillfredsställas. 

Detsamma gäller att beakta de konsumenter som inte har som syfte att konsumera dessa produkter på 

ett iögonfallande och prestigesökande vis. Företagsrespondenterna menar på att de flesta av dagens 

konsumenter som konsumerar exklusiva matprodukter tycks göra detta med övervägande interna 

ambitioner, talar detta för att marknadsföringen till dessa konsumenter bör utvecklas med det i åtanke. 

Dessa konsumenter har inga större behov av att visa upp konsumtionen i syfte att stila för sin omgivning 

med varumärke eller status utan unnar sig dessa exklusiva produkter av den personliga tillfredsställelsen, 

gärna i en social kontext där de kan dela upplevelsen och intresset tillsammans med andra. Vad gäller 

de konsumenter som köper exklusiv mat för att imponera på sin omgivning kan social media vara ett 

verktyg som stimulerar detta behov och därmed användas i marknadsföringen av dessa produkter. Detta 

kan göras genom att skapa möjligheter för konsumenter att lägga upp bilder av maten, tagga varumärket 

och så vidare. Vad gäller de konsumenter som köper exklusiv mat för den egna njutningen eller för att 

unna sig samt för intresset och upplevelsen av att dela med andra kan det vara av vikt att stimulera 

behovet av den sociala upplevelsen, sällsyntheten och exklusiviteten med produkten.  

Sammanfattningsvis och med bakgrund av den empiri som samlats in och bearbetats tillsammans med 

den teoretiska referensramen och tidigare studier är det viktigt att vid marknadsföringen av exklusiva 

matprodukter använda fyra faktorer som författarna till studien valt att benämna de 4S:en, substans, 

status, symbol och story. Substans som avser viktiga egenskaper hos exklusiva matprodukter det vill 

säga smak och kvalitet. Status, exklusiva matprodukter är befäst med en viss status och vissa 

konsumenter väljer exklusiva produkter enbart för att uttrycka detta för omgivningen. Symbol, exklusiva 

matprodukter och konsumtionen av denna har en symbolisk innebörd, symboliskt för konsumenten själv 

och symboliskt i den sociala kontexten. Story, historien och kunskapen om produkten är en mycket 

viktig del att sprida i marknadsföringen för produkten.   
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6 Slutsats 
 

I kapitlet besvaras problemformuleringen, därför inleds slutsatsen med dess frågor. Vidare reflekteras 

de kring de slutsatser författarna till studien kommit fram till. Därefter presenteras praktiska 

rekommendationer. 

 

6.1 Besvarande av problemformuleringen 
Vad kan vara bakgrunden till att konsumenter väljer att konsumera högkvalitativa och exklusiva 

matprodukter?  

Skälen till att konsumera högkvalitativa och exklusiva matprodukter är flera men skälen tycks vara av 

emotionell eller självuttryckande karaktär. Vissa gör det för det externa värdet det kan tillföra 

konsumenten, prestige samt för att indikera en hög status. Andra gör det för det interna värdet det kan 

tillföra, den egna personliga tillfredsställelsen samt för att unna sig. Det finns skäl att tro att många gör 

det på grund av en kombination av dessa värden men att konsumenter ofta går att kategorisera in i 

grupper som är mer drivna av antingen det interna eller det externa värdet. 

De flesta konsumenter väljer exklusiva matprodukter först och främst med anledning av den goda 

smaken samt den höga kvaliteten men olika symboliska skäl tycks spela en betydande roll hos alla 

kundgrupper. Något som framkom var viktigt för många konsumenter är upplevelsen i samband med 

maten, smakupplevelsen, den sociala upplevelsen eller upplevelsen av ett speciellt tillfälle som grundar 

sig i sällsyntheten och exklusiviteten av maten. Vissa konsumenter är nyfikna, vill testa något nytt och 

sällsynt därmed blir det en upplevelse att äta exklusiva matprodukter. Den sociala kontexten är mycket 

viktig när det kommer till konsumtion av exklusiva matprodukter. I princip alla konsumenter väljer att 

dela upplevelsen med andra, oftast görs detta genom att de äter tillsammans med andra men det har även 

blivit allt vanligare att konsumenterna delar med sig av sin konsumtion på sociala medier. Då 

konsumenter tenderar att dela sin konsumtion med andra och härigenom upplever en känsla av 

samhörighet innebär detta att människor kan konsumera exklusiva matprodukter också med detta som 

syfte. Konsumtionen sker ofta i samband med speciella tillfällen som konsumenten vill fira eller då 

konsumenten vill unna sig något extra. Vissa konsumentgrupper tenderar dessutom att välja exklusiva 

matprodukter för att imponera på sin omgivning samt uttrycka en högre status. Konsumenter idag 

konsumerar i vissa fall också med syfte att nå sin önskade självbild eller för att tillhöra den grupp som 

denne önskar tillhöra genom att ta efter andra, något som också har visat sig kan vara fallet när det gäller 

exklusiva matprodukter.  

Det ökade intresset för mat i samhället har bidragit till utvecklingen av trender och därigenom ökat 

matens betydelse genom att konsumenter tenderar att uttrycka sin identitet och sina värderingar med vad 



Vi är vad vi äter – en studie om marknadsföring av exklusiva matprodukter 

 

60 

 

de väljer att äta. Därmed kan trendkänsliga konsumenter välja exklusiva matprodukter om denna produkt 

i allmänhet blivit populär. Samhällets utveckling och ett ökat intresse för mat har gjort att konsumenter 

är mer upplysta om hur matproduktionen går till samt hur den påverkar miljön och hälsan vilket innebär 

att allt fler ställer högre krav på maten de köper. Därför väljer allt fler konsumenter att betala ett högre 

pris för att erhålla mat av hög kvalitet, där konsumenten vet var produkten kommer ifrån samt hur 

framställningen av produkten har gått till. Studien visar på att många konsumenter värderar detta och 

därmed väljer mat med omsorg. 

Var och vid vilka tillfällen väljer dessa konsumenter att konsumera exklusiva matprodukter?  

Från empiriskt material har författarna urskilt fem olika konsumentgrupper som de valt att kalla; 

matälskarna, traditionalisterna, prestigesökarna, trendsättarna samt de utåtriktade. Traditionalisterna 

konsumerar exklusiva matprodukter av tradition, detta för att de oftast är uppväxta med högkvalitativ 

mat. De fortsätter att konsumera på det sätt de är vana och uppväxta med samt reflekterar inte mycket 

över konsumtionen. Den typiska traditionalisten är i en ålder på 45 år och uppåt samt har bra med pengar 

vilket gör att de inte har några problem att lägga mycket pengar på mat.  Dessa konsumenter äter ofta 

ute på restaurang och när de tillagar mat hemma väljer de mer än sällan högkvalitativa, exklusiva råvaror 

och prioriterar att dela upplevelsen med andra. De traditionella konsumenterna väljer gärna ett känt 

varumärke de känner till, de testar inte gärna nya produkter utan håller sig till de som de är vana att 

konsumera. Dessa konsumenter tenderar att huvudsakligen söka det interna värdet med konsumtionen. 

Konsumentgruppen matälskarna har ett djupt brinnande intresse för mat, de innehar hög kunskap om 

mat, vill lära sig mer och testar gärna nya saker inom mat. Dessa konsumenter tenderar att prioritera 

upplevelsen och tillfället extra högt och värderar smakupplevelsen samt att produkten är framställt på 

ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt. Dessa konsumenter tenderar också att huvudsakligen söka 

det interna värdet med konsumtionen. Matälskarna är en växande grupp och är personer som inte 

nödvändigtvis har gott med pengar men de är så pass matintresserade att de är beredda att lägga mycket 

pengar på detta ändå. Den typiske matälskaren är en yngre individ mellan 25-45 år utan mycket övriga 

utgifter. 

Den typiska prestigesökande konsumenten tillhör ofta de yngre generationerna. Prestigesökarna är 

konsumenter som konsumerar för att visa upp sin konsumtion med syfte att visa ett ekonomiskt välstånd 

eller att de är pålästa. Dessa konsumenter visar upp sin konsumtion för att öka sin status och image för 

sin omgivning och är därmed mer drivna av externa värden som konsumtionen kan medföra. Detta är 

också huvudsakligen vad som driver de trendsättande konsumenterna, som testar nya och sällsynta saker 

då de vill vara först med nya trender. Detta innebär ofta att de inte är lojala till något specifikt varumärke. 

De testar sig fram och vill skapa egna trender, genom att vara först med att testa nya saker stärker de sin 

självbild och sin image i förhållande till sin omgivning. Slutligen är de konsumenter som följer pågående 

trender starkt påverkade av sin omgivning, dessa har författarna valt att benämna de utåtriktade 
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konsumenterna. De väljer att visa upp sin konsumtion för att få respons och bekräftelse samt känna 

tillhörighet med den grupp de eftersträvar att tillhöra och är därmed också mer drivna av externa värden.  

 

Var och vid vilka tillfällen väljer dessa konsumenter att konsumera exklusiva matprodukter? 

Exklusiva matprodukter konsumeras både i konsumenternas hem samt på restaurang. Det är vanligt att 

konsumenter väljer att göra detta i en social kontext. Vanligast är att konsumenter konsumerar exklusiva 

matprodukter vid speciella tillfällen så som födelsedagar, examen, jul och speciella högtider, detta för 

att fira något speciellt vilket gör att konsumtionen av dessa produkter ofta ses som symbolisk. Dessa 

tillfällen kan också vara när konsumenten vill unna sig något speciellt men handlar då även här om en 

symbolisk konsumtion.  

Hur kan företag som säljer exklusiva matprodukter använda förståelsen för konsumenternas 

beteende i sin marknadsföring? 

En förståelse kring konsumentbeteendet kan användas för att göra mer specificerad och riktad 

marknadsföring för att passa olika konsumenters behov och syften med sin konsumtion vilket kan öka 

företagets försäljning och därmed få företaget att växa. Genom att företaget identifierar och lär känna 

sin målgrupp kan de ta reda på vad det är som driver konsumenterna till att köpa dessa exklusiva 

produkter och därigenom ta reda på hur de bäst påverkar dem. Då konsumenterna kan delas in i två olika 

kategorier, dels de som huvudsakligen drivs av interna ambitioner och dels de som huvudsakligen drivs 

av externa ambitioner kan marknadsföringen utvecklas med detta i åtanke för att uppnå bästa effekt. 

Denna kunskap kan företaget använda i sin produktutveckling genom att de anpassar produkterna efter 

konsumenternas önskemål och behov. Detta innebär att företaget kan skapa en mer efterfrågad produkt. 

Genom en förståelse för olika konsumenters beteende och vad det grundar sig i kan företag använda 

olika marknadsföringsstrategier och kommunicera ut produkten på olika sätt utifrån vilka konsumenter 

de vill vända sig till för att uppnå största effekt. Genom att ha mer varierad och specificerad 

marknadsföring kan företaget rikta sig till fler konsumenter vilket har stor potential att löna sig då dagens 

allt fler konsumenter idag köper exklusiva matprodukter och har olika drivkrafter bakom denna 

konsumtion.  

6.2 Reflektioner 
Intresset för mat har ökat avsevärt i dagens samhälle och exklusiva matprodukter har med denna 

utveckling fått en större efterfrågan. Detta i kombination med att allt fler har en högre disponibel inkomst 

har inneburit att nästan alla konsumenter i samhället har möjlighet att konsumera exklusiva 

matprodukter och allt fler väljer att göra det. Därmed finns det idag flera olika konsumentgrupper vilket 

innebär att företag behöver anpassa sin marknadsföring till de olika konsumentgrupperna för att uppnå 

bästa resultat. Den matälskande konsumenten vill ta del av kunskapen bakom produkten, historien 

bakom samt värderar upplevelsen med mat högt. För dessa konsumenter är det viktigt att produkten 
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inger en smakupplevelse och att denna är av hög kvalitet. De vill dela matupplevelsen med andra 

likasinnade och mat är en hobby i sig vilket gör att de inte har några problem att lägga stora pengar på 

mat även om det ekonomiska välståndet inte är det bästa. Miljövänlig och etiskt försvarbar produktion 

är något som ofta väger tungt för dessa matälskande konsumenter. De påverkas bäst genom att erkänt 

duktiga kockar använder produkten samt visar upp den då dessa har deras förtroende. Även säljare som 

kan tala för produkten är effektivt av denna anledning. Att produkten finns med i matlagningsprogram 

på Tv samt att matmagasin skriver om produkten är bättre än att köpa en annonsplats i tidningen.  

Trendsättarna ser gärna att det är en ny spännande produkt, även här är historien bakom viktig för att 

konsumenten skall kunna förmedla produkten vidare och visa sig påläst inför sin omgivning. Till dessa 

trendsättande konsumenter är det viktigt att förmedla att det är en speciell och sällsynt produkt med en 

unik historia bakom för att väcka ett intresse. Det kan även vara bra att dela med sig av serveringstips 

eller tillagningstips, detta då de trendsättande konsumenterna är först och gärna delar med sig av sin 

konsumtion på sociala medier, därmed är det viktigt att de har en historia och tilltalande bilder på 

produkten att dela med sig av. De utåtriktade konsumenterna till skillnad från de trendsättande 

konsumenterna väljer att följa trender och påverkas starkt av andra konsumenter. Här är en effektiv 

strategi att företaget knyter inflytelserika och trendsättande konsumenter till företaget i form av 

ambassadörer för att sprida varumärket och göra produkten populär. Sociala medier är 

marknadsföringsverktyg som har stor effekt i detta avseende och fångar upp utåtriktade konsumenter 

som har tendensen att starkt påverkas av andra. Konsumenter som konsumerar enbart i syfte att imponera 

på sin omgivning skiljer sig till skillnad från tidigare nämnda. Dessa konsumenter, prestigesökarna 

köper en exklusiv produkt enbart för att den är dyr och befäst med en hög status. För dessa konsumenter 

är det viktigt att produkten i sig uttrycker exklusivitet i form av högt pris och exklusiv design. 

Varumärket har en betydande roll för dessa konsumenter då de värderar varumärken som omgivningen 

känner till. Den sista konsumentgruppen är de traditionella konsumenterna som väljer exklusiva 

matprodukter av tradition och vana. Dessa konsumenter har en större kunskap av produkterna och väljer 

gärna varumärken som funnits länge och värnar om det traditionella. Till dessa konsumenter är det 

viktigt att tycka på kvaliteten och det traditionella med varumärket, att det är en traditionell produkt som 

funnits länge.  

Det kan vara av stor vikt för företagen att fokusera på vilka tillfällen konsumenter väljer exklusiva 

matprodukter istället för att bara fokusera på att dela in marknaden i olika konsumentgrupper. Det 

vanligaste är att konsumenter köper exklusiva matprodukter för speciella tillfällen, ofta för att fira något, 

eller vid speciella högtider. Det är också vanligt att allt fler konsumenter lägger mer pengar på mat även 

i vardagen för att unna sig något extra och förgylla tillfället. Med detta i åtanke kan det också vara viktigt 

för företag att leta efter dessa tillfällen och inte bara efter konsumenterna och utforma marknadsföringen 

efter detta.  
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Centrala delar i studiens resultat kan relateras till vad Truong et al. (2010) kommit fram till i sin studie. 

Konsumenter som huvudsakligen drivs av interna ambitioner med sin konsumtion kan avskräckas av 

varor som framställs som lyxvaror då marknadsföringen av dessa ofta tenderar att kommunicera externa 

värden. Internt drivna konsumenter kan fortfarande vilja konsumera en produkt allmänt sedd som en 

lyxvara, i detta fall exklusiva matprodukter men de identifierar sig inte med det som traditionellt lyfts 

fram i marknadsföringen. Då studiens resultat visar på att allt fler konsumerar exklusiva matprodukter 

och att dessa konsumenter har olika motiv med sin konsumtion har författarna i denna studie också 

kommit fram till att det är mycket viktigt att marknadsföringen utformas med detta i åtanke. Truong et 

al. (2010) hävdar att företag som säljer lyxvaror bör hitta vägar att nå ut till internt drivna konsumenter 

medan de fortfarande behåller externt drivna konsumenter. Reklamkampanjer bör utformas så att de 

beaktar både interna och externa värden i olika reklamer. Exempelvis kan ett lyxföretag trycka på olika 

faktorer vid marknadsföringen till de olika målgrupperna så som kvalitet, egen njutning, exklusivitet 

samt prestige. Exempelvis är det troligt att matälskarna och de traditionella konsumenterna påverkas 

mer av den höga kvaliteten och den egna njutningen av exklusiva matprodukter som normalt associeras 

med interna värden medan exempelvis den prestigesökande konsumenten påverkas mer av 

exklusiviteten och statusen som normalt associeras med externa värden. I likhet med vad Truong et al. 

(2010) kommit fram till i sin studie beträffande lyxkonsumtion vad gäller interna och externa ambitioner 

har författarna i denna studie också kommit fram till att det är viktigt att noga analysera målgruppen och 

deras motiv till att konsumera exklusiva matprodukter för att veta vad som påverkar dem.  

Det huvudsakliga bidraget med denna studie är förståelsen för matens symboliska roll i dagens moderna 

samhälle samt vad detta betyder vid marknadsföring av dessa produkter. Författarna har också lyft fram 

komplexiteten att marknadsföra exklusiva matprodukter och på så sätt uppmuntrat till vidare forskning. 

Studiens resultat kan användas som underlag för företag som producerar exklusiva matprodukter för att 

lättare förstå sina konsumenters motiv till konsumtionen av dessa varor samt hur de skall använda denna 

förståelse i sin marknadsföring. Författarna vill poängtera att studiens resultat endast skall användas som 

riktlinjer samt att ytterligare forskning inom detta område vore fördelaktigt där också konsumentens 

perspektiv på dessa aspekter antas. 

6.3 Praktiska rekommendationer  
Författarna vill med bakgrund för denna studies resultat ge företag ett antal praktiska rekommendationer: 

 Analysera målgruppen, dess motiv bakom sin konsumtion samt vad de önskar uttrycka med sin 

konsumtion noggrant. 

 Intresset för mat har växt bland dagens konsumenter därmed har maten fått en större roll, tänk 

utanför de traditionella ramarna och analysera vilka potentiella målgrupper som finns. 

 Utforma marknadsföringen så att det tilltalar det emotionella och självuttryckande värdet. 
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 Använd ambassadörer och inflytelserika personer som sprider kännedomen om produkten då 

dessa har visats ha en stor effekt. 

 Använd storytelling i marknadsföringen. Detta är viktigt för att skapa ett intresse för produkten 

och förmedla en känsla.  

 Bjud in konsumenten bakom kulisserna och visa på kvalitet i alla led. 

 Satsa på relationsmarknadsföring, det är viktigt att det finns ett förtroende mellan producent, 

säljare och slutkonsument vilket kan skapas genom detta. 

 Använd sociala medier som ett marknadsföringsverktyg för att sprida kunskapen om produkten 

samt för att nå ut till många olika konsumenttyper. Uppmuntra konsumenter att visa sin 

konsumtion av produkten på sociala medier då detta påverkar många att testa produkten och 

sprider varumärket vidare. 

 Kompromissa aldrig med produktens exklusivitet, det är viktigt att priset hålls högt samt att 

design och förpackning utstrålar den kvalitet som innehållet står för. Erbjud aldrig dessa 

produkter till extrapris. 

 Kompromissa aldrig med den höga kvaliteten. 

 Fokusera på de tillfällen där exklusiva matprodukter brukar konsumeras som mest, det vill säga 

vid speciella tillfällen och olika högtider.  

 Ordna provsmakningsaktiviteter för att få konsumenten att smaka på produkten. Få 

konsumenter köper produkten om de inte vet att den är god hur exklusiv och högkvalitativ varan 

än verkar vara. För ett okänt varumärke är detta extra väsentligt.  

6.4 Framtida forskning 
Framtida forskning skulle med fördel kunna djupare gå in på frågan vad det är som påverkar 

konsumenter vid sin matkonsumtion genom att fråga konsumenter själva. Ett konsumentperspektiv 

skulle kunna ge en större förståelse för konsumenterna och deras drivkrafter. För att kunna göra en 

korrekt generalisering skulle det vara bra att genomföra undersökningen på fler individer. Det skulle 

även vara intressant att vid en liknande studie undersöka om det finns någon skillnad på konsumenters 

beteende mellan geografiska områden, som till exempel landsbygd och storstäder. Det vore även 

intressant att göra en jämförelse angående konsumenters beteende mellan olika länder och se hur det ser 

ut i olika kulturer. I och med att matens roll i samhället förändras med tiden vore det även intressant att 

göra denna studie om några år igen och se vad som förändrats. Det finns även en del fördjupningar som 

vore intressant att studera vidare, ett exempel på det är sociala mediers roll vad gäller matkonsumtion 

och dess symboliska innebörd.  
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8 Bilaga 1: Sandras egna reflektioner 
Att skriva den här uppsatsen har varit en mycket tidskrävande, utmanade, rolig och i slutändan mycket 

lärorik process. Då Katja presenterade idén om att skriva om företaget Carelian Caviar blev jag genast 

intresserad och ville ta fasta på möjligheten att få skriva om ett riktigt företag. Under början på kursen 

fick vi dock höra att vi inte fick skriva om ett ämne som blev för organisationsspecifikt vilket skakade 

om planer vi redan gått och filat på och fick oss att känna oss lite vilsna i uppstarten. Vi tvingades tänka 

om och jag började studera en mängd olika vetenskapliga artiklar för att hitta en bra vinkling på vårt 

arbete vilket jag insett kan vara en mycket komplex uppgift. Efter många om och men kom vi tillslut 

fram till ett område som inte blev för organisationsspecifikt men där vi ändå kunde använda Carelian 

Caviar som fallstudie. Ämnet föll på att studera marknadsföring av exklusiva matprodukter genom att 

gå in på konsumentbeteende kring dessa varor, något som både jag, Katja och Carelian Caviar tyckte 

var ett ämne intressant att studera närmre.  

Exklusiv mat är ett ämne jag inte tidigare haft så mycket kunskap om, och inte heller kunnat identifiera 

mig så mycket med. Detta arbete har därmed gjort att jag lärt mig att ta mig an och skriva om ett område 

som jag inte tidigare kommit i kontakt med och inte heller reflekterat så mycket över vilket jag anser 

har varit givande då yrkeslivet kan handla mycket om just detta. Att studera mat och marknadsföring på 

detta sätt har dessutom visat sig vara en väldigt intressant uppgift och gett mig nya perspektiv kring 

matens symboliska roll i dagens moderna konsumtionssamhälle. Mycket är mer komplext än vad det 

kan ge sken av. Det som tidigare varit mer privat är inte det idag på samma sätt, mycket på grund av 

sociala medier vilket ger nya och mycket spännande perspektiv att se på konsumtionen i dagens 

samhälle. Det ger också en insikt i att detta är en ständigt pågående utveckling och att det alltid finns 

skäl till att reflektera över varför saker och ting är som det är. Marknadsföring är ett brett område och 

jag har under arbetets gång insett att detta ofta innebär en balansgång där det krävs att man kan skifta 

och se på saker utifrån olika perspektiv vilket kan innebära en utmaning i arbetet som marknadsförare.   

Arbetsfördelningen har varit relativt jämn under hela tidsperioden och både jag och Katja upplever att 

vi kompletterat varandra på ett bra sätt i detta arbete då vår styrka tenderar att ligga i olika områden 

vilket många gånger har gynnat arbetet. Exempelvis är Katja bra på att strukturera och jag har skriv- och 

språkfärdigheten. Dock har vi också stött på tillfällen då vi haft olika åsikter vilket tvingat oss att göra 

en kompromiss vilket också varit lärorikt då vi under arbetets gång blivit bättre och bättre på att 

samarbeta och ta hänsyn till varandras olikheter. Vi har suttit mycket var för sig i vissa perioder men 

med ständig kontakt och träffats när det krävts en diskussion vilket har fungerat bra då vi båda tyckt att 

vi arbetar effektivt på detta sätt.   

Under arbetet läste vi parallellt kursen företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning vilket 

både hjälpte oss i vårt skrivande men ibland också gav en känsla av att det störde vårt skrivande. Varje 

seminare sänkte självförtroendet rejält då vi ständigt ifrågasattes. Dock anser jag i efterhand att kursen 
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faktiskt hjälpte oss att komma igång och aldrig bli för trygga i vårt skrivande och istället alltid reflektera 

över de val vi tar och tänka ett steg längre, något som också varit lärorikt. Samtidigt lärde det mig att 

också våga försvara det jag tror på.  

Jag har lärt mig att det är viktigt att vara beredd på att det inte alltid blir som man tänkt sig och att det 

kan uppkomma hinder där man tvingas tänka om, exempelvis fick vi efter andra seminariet tänka om 

vad gällde vårt tillvägagångssätt för att utföra studien vilket kändes väldigt tungt och frustrerande vid 

tillfället och gjorde att stressnivån höjdes rejält då tidspressen var hög. Detta medförde dock att vi snabbt 

tvingades ta ett nytt beslut och göra det bästa av situationen. På detta sätt fick jag erfarenheter av att 

snabbt kunna fatta nya beslut och inte förlora ambitionen när jag stöter på motgångar.  

Under arbetets gång känner jag att jag framförallt har utvecklat en bättre färdighet i att ta kontroll och 

arbeta effektivt under tidspress genom att acceptera motgångar när de dyker upp och med ny kraft ta 

nya tag. Jag har också lärt mig att det är viktigt att planera tiden noggrant och jag har insett att det krävs 

att man hela tiden tänker flera steg framåt i ett projekt som detta för att få ett så bra resultat som möjligt. 

Jag har också förstått att det är viktigt att sätta upp olika delmål för sig själv för att arbeta så effektivt 

som möjligt i ett arbete som löper över en så lång tid för att inte tappa fokus. Olika deadlines under 

arbetets gång har tvingat oss att hela tiden hålla uppe tempot i skrivandet vilket har gjort att jag har lärt 

mig att planera min tid bättre och arbeta effektivt genom att jag har lärt mig att prioritera de olika 

arbetsuppgifterna. I början kunde det vara svårt att veta i vilken ände jag skulle börja och vad som var 

viktigast att ta tag i men allt eftersom arbetet löpte på så upplever jag att detta blev lättare och lättare 

och vi tillsammans blev bättre på att planera och strukturera upp arbetet sinsemellan. På detta sätt har 

jag arbetat upp en förmåga att bättre strukturera.  

Jag har också arbetat upp en förmåga att bli bättre och effektivare på att samla in relevant information 

och att sålla kring denna information för att få ut det mest väsentliga. Detta upplever jag att jag blev 

bättre och bättre på under arbetets gång i och med alla böcker och vetenskapliga artiklar jag använt mig 

av. Denna process upplever jag har blivit mindre och mindre tidskrävande i och med att jag arbetat upp 

en bättre färdighet kring detta. De olika intervjuerna vi höll gjorde också att jag utvecklade en förmåga 

att bli bättre för varje gång på att diskutera och ta till mig information. De första intervjuerna kändes lite 

okontrollerade och nervösa men efter varje intervju upplevde jag att jag blev bättre på att ställa relevanta 

frågor och följdfrågor. Detta bidrog till att jag arbetade upp ett ökat självförtroende vilket också gjorde 

att intervjuerna fick en högre kvalitet. Jag har också förstått att det är oerhört viktigt att vara väl 

förberedd inför möten som dessa för att få ut så mycket som möjligt. Detta var något som visade sig i 

att varje intervju gick bättre och bättre ju mer insatt och påläst jag blev i vårt ämne.       

Något jag också fått erfara är att ett arbete som detta kräver tålamod och att det är viktigt vid ett 

samarbete med andra att kunna kompromissa och ta hänsyn till varandra. Både Katja och jag har starka 
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viljor och de gånger där viljorna varit olika har det uppstått diskussioner där vi blivit tvungna att komma 

fram till en gemensam lösning.   

Slutligen tycker jag att vi tillsammans fått ihop ett bra arbete som belyser ett område som inte tidigare 

verkar ha fått ta så mycket plats i forskningsvärlden. Under arbetets gång gick tankarna mycket kring 

ifall det var ett bra val att skriva om ett ämne som ändå är rätt ovanligt och ifall det vore bättre att skriva 

om något som var säkert och välstuderat. Jag är dock glad och stolt över att vi inte tog det säkra beslutet 

och vågade satsa och tro på oss själva och vår egen förmåga. 
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9 Bilaga 2: Katjas egna reflektioner 
Den här processen har varit spännande, lärorik och under arbetets gång har vi stött på flertalet 

utmaningar som vi varit tvungna att förhålla oss till. Arbetet har varit mycket tidskrävande, utmanande 

samt krävt ett stort engagemang. Då detta arbete skett under eget ansvar har det krävt stor disciplin, 

ansvar samt en förmåga att schemalägga den begränsade tiden.  

Parallellt med examensarbetet läste vi högskolekursen företagsekonomisk metod som gav mig 

kunskapen om hur examensarbetet och andra vetenskapliga studier bör läggas upp samt hur vi skulle gå 

tillväga för att få den information vi var ute efter med vår studie. Det negativa med kursen var att i början 

av terminen blev jag förvirrad av att alla lärare, handledare samt examinatorn hade skilda åsikter om hur 

studien på bästa sätt skulle genomföras samt att vi under seminarierna ständigt blev ifrågasatta. Detta 

var en stor påfrestning på självförtroendet. Nu i slutändan är jag otroligt glad och stolt över att jag klarat 

mig igenom denna prövning och jag har lärt känna nya sidor av mig själv under studiens gång. Under 

utvecklingen av studien lärde jag mig hantera de olika åsikterna samt fatta beslut om vilka åtgärder som 

behövde vidtas med vår studie. Att ständigt bli ifrågasatt stärkte min kunskap om att reflektera över mitt 

arbete och alltid tänka ett steg länge samt stå för det jag tycker. Vi hade stora funderingar på hur vi på 

bästa sätt skulle genomföra studien då många konsumenter inte vet varför de konsumerar lyxprodukter 

eller inte vill stå för det om de gör det i statushöjande syfte. Tillslut bestämde vi oss för att genomföra 

en kombinerad fall- och tvärsnittsstudie för att få ett bredare perspektiv och inte bara fallföretagets 

perspektiv. 

Jag läste inriktningen marknadsföring då jag brinner för att lära mig mer om detta ämne samt drömmer 

om att arbeta inom marknadsföring. Idéen till studien uppkom vid middagsbordet med min familj, då 

min pappa som arbetar inom marknadsföring av mat kom med förslaget att vi kunde göra en studie om 

Carelian Caviar. Jag fastnade för idéen direkt då jag anser det ännu mer lärorikt och utmanande att knyta 

an till ett riktigt företag samt få möjlighet att få se hur det går till i verkligheten. Jag och Sandra blev 

genast intresserade av att göra en studie om exklusiva matprodukter som till synes är annorlunda än 

mycket annan konsumtion. Att vi inriktade oss mot konsumentbeteende föll sig naturligt då vi båda 

tycker det är intressant med de psykologiska drivkrafterna samt hur företag kan använda sig utav dessa 

i marknadsföringen för att effektivisera sin försäljning. Jag kommer från en matintresserad familj där 

jag fått mycket kunskap och erfarenhet om mat, även om exklusiva matprodukter. Våra studier har gett 

mig en insikt om matens betydelse i samhället, att den innehar en symbolisk betydelse samt att individer 

uttrycker vem de är med hjälp av mat. Konsumenter väljer att uttrycka vem de är med hjälp av sin 

matkonsumtion på sociala medier. Marknaden för exklusiva matprodukter har visat sig mycket mer 

komplex än vad jag tidigare trott vilket medförde att jag lärt mig mer än jag tidigare trott på denna studie. 

Denna studie har gett mig insikt i att marknader är under ständig utveckling och förändring, därmed är 

det viktigt att marknadsföringsarbetet följer utvecklingen, håller sig uppdaterad samt ser allt från olika 

perspektiv. Jag har också lärt mig förstå och läsa en del konsumentbeteenden samt förstå vilka olika 
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teorier som kan ligga bakom konsumenternas beteende och hur företag kan använda denna kunskap i 

sin marknadsföring för att öka sin försäljning. Min syn på marknadsföring har breddats och jag har insett 

att bland annat sociala medier spelar stor roll i den moderna marknadsföringen och att svårigheten idag 

ligger i att företagen måste kommunicera med sin målgrupp och att varumärken skapas igenom 

integration mellan företag och konsumenter. 

Att göra en vetenskaplig studie har ökat min förmåga att samla in relevant information från olika typer 

av källor och sedan sålla mellan dessa för att få ut det viktigaste som rörde vår studie. Intervjuerna som 

vi genomförde i studien utvecklade min förmåga att prata med nya okända människor, hålla en 

professionell roll samt genomföra en bra diskussion som gav oss viktigt material till studien. Detta 

märktes då de första intervjuerna var lite skakiga och nervösa, mer tysta pauser och leta efter relevanta 

frågor bland mina anteckningar. Intervjuerna i slutet av studien flöt på naturligt och vi fick ut ännu bättre 

information och jag kunde ställa bra och relevanta frågor. Kunskapen om hur viktigt att vara väl 

förberedd inför olika typer av möten samt hur jag kan förberedda mig är något jag också tog till mig 

under arbetets gång. 

Under hela arbetsprocessen har jag och Sandra kompletterat varandra otroligt väl, mycket på grund av 

våra olika personligheter samt personliga erfarenheter. Arbetsfördelningen har varit relativt jämn, att vi 

har våra personliga styrkor på olika områden tror jag har gynnat vårt samarbete samt studiens slutgiltiga 

resultat. Mina styrkor ligger på strukturera och samt ordna med layouten medan Sandra är har en bättre 

skrivfärdighet. Vi har tillsammans skrivit rapporten och genomfört studierna. Under studiens process 

har vi självklart stött på tillfällen då vi haft olika åsikter vilket har tvingat oss att göra kompromisser, 

något som jag tror vi båda kommer ha nytta av i arbetslivet då mycket arbete görs tillsammans med 

andra. Vårt goda samarbete tror jag är av stor betydelse till att denna process har varit så lärorik, 

spännande samt att resultatet blivit så bra. Vi har valt att sitta mycket var för sig under vissa perioder då 

vi båda känner att vi bäst fokuserar när vi är ensamma, under dessa perioder har vi haft ständig kontakt 

samt stämt träff när vi behövde diskutera något mer djupgående. Jag har också lärt mig att planera min 

egen tid och även gruppen som har arbetat med detta projekt för att vi skall utnyttja tiden så bra som 

möjligt för att få bästa möjliga resultat. 

Min förståelse för konsumenter samt hur marknaden fungerar har ökat markant, dessutom har jag fått 

en upplevelse om hur det är att arbeta med detta ämne i det verkliga arbetslivet genom vår studie. Efter 

att ha arbetat med denna studie och tillhörande rapport en hel termin har jag insett att det är 

marknadsföring jag vill arbeta med. Hela detta arbete med ”Vi är vad vi äter” tycker jag har varit roligt 

och lärorik! Slutligen tycker jag vi fått ihop ett bra arbete som jag är stolt över samt att det tidigare 

verkade saknas studier inom detta område, vilket har gjort att vår studie har varit mycket uppskattad 

bland de personer inom branschen vi talat med. En fundering som ständigt dykt upp är om det verkligen 

var ett bra beslut att studera ett sådant område som är relativt outforskat. Nu är jag glad och stolt över 
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att vi vågade satsa på det och inte välja den trygga vägen. Det har fått mig att tro på mig själv och min 

egen förmåga. Det har varit händelserika månader fyllda av hatkärlek samtidigt som det har varit en 

otrolig lärorik resa! 
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10 Bilaga 3: Intervjumall  
Inledningsvis av intervjun presenteras intervjuarna, studien samt dess syfte. Intervjumallen användes 

som stöd vid intervjun som genomfördes mer som en diskussion. Respondenten informeras att dennes 

svar är av stor betydelse för studien.  

Allmänt om den exklusiva matbranschen: 

▪ Vad anser du om branschens tillväxt? Har det skett en tillväxt och vad anser du i sådana fall det beror 

på? 

▪ Anser du att matkulturen har fått ett ökat inflytande och i sådana fall på vilket sätt? 

Konsumentbeteende: 

▪ Vilka anser du är konsumenter av exklusiva matprodukter? 

▪ Anser du att det är någon speciell livsstil dessa konsumenter har eller eftersträvar? 

▪ Vad anser du är anledningen till att konsumenter konsumerar exklusiva matprodukter? 

▪ Vid vilka tillfällen eller till vilka tillfällen anser du oftast att konsumenterna oftast köper exklusiva 

matprodukter? 

▪ Hur viktig anser du att atmosfären är för konsumenterna när de skall köpa exklusiva matprodukter? 

▪ Hur stor roll tror du statusen spelar i konsumtionen av dessa produkter? 

▪ Anser du att varumärket spelar in när konsumenter skall köpa exklusiva matprodukter? 

▪ Upplever du att konsumenterna värdesätter att det skall vara hållbart producerat? 

▪ Är det vanligt att konsumenter köper exklusiva matprodukter som gåva till andra? 

Ekonomins roll 

▪ Anser du att samhällets ekonomi har påverkat konsumtionen av exklusiva matprodukter? 

▪ Upplever du att försäljningen ökar vid extrapriser på dessa produkter? 
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11 Bilaga 4: Frågeenkät 
 

 

Vi är vad vi äter - en studie om marknadsföring av exklusiva matprodukter 
Vi är två studenter från Högskolan i Skövde som skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi med 

inriktning marknadsföring. Vår problemställning lyder: Hur kan en förståelse för vad det är som driver 

konsumenter till att köpa lyxprodukter användas i marknadsföringen av exklusiva matprodukter? Vi går 

alltså i vår uppsats in på vad det är som kan driva människor till att köpa exklusiva och dyra 

matprodukter istället för billigare alternativ och om detta går att koppla till exempelvis symbolisk och 

iögonfallande konsumtion. Detta i syfte att kolla på hur denna kunskap och förståelse kring 

konsumentbeteende kan användas i marknadsföringen av dessa produkter.  

Vi är oerhört tacksamma till alla ni som är villiga att ställa upp och svara på våra frågor. Frågeenkätens 

syfte är att få en bild av hur ni ser på detta och vad era erfarenheter är. Motivera gärna era svar så mycket 

ni bara vill, utveckla och kom med egna idéer även om det skulle gå förbi det vi frågar om i denna 

frågeenkät. Ju mer vi får ta del av från era erfarenheter och tankar om detta mycket intressanta område 

desto bättre och desto mer gynnar det vår undersökning! Känns någon fråga svår så är det helt okej att 

hoppa över den.  

Hör av er vid eventuella frågor eller funderingar. 

Katja Perkiö a09katpe@student.his.se 

Sandra Hellman e09sanhe@student.his.se 

Denna studie genomförs som en kombinerad tvärsnitts- och fallstudie med Carelian Caviar som 

fallföretag. 

Tack igen för din medverkan. 

 

1) Hur har utvecklingen av den exklusiva matbranschen i allmänhet sett ut de senaste tio 

åren och hur tror Du att den kommer att se ut framöver?  

Beskriv hur Du uppfattar utvecklingen. 

2) Vilka är det som konsumerar exklusiva matprodukter anser Du? 

▪ Vilka konsumenttyper upplever Du att det finns? 

▪ Vilken typ av konsumenter upplever Du är störst? 

▪ Har det skett någon förändring av konsumenttyperna de senaste 10 åren? 

▪ Varför tror Du att det är så i sådana fall? 
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3) Varför köper konsumenter exklusiva livsmedelsprodukter tror du?  

Välj ett eller flera alternativ 

 För att det är gott 

 För att visa upp för omgivningen att man är påläst/medveten 

 För att visa upp för omgivningen att man har råd 

 För den sociala upplevelsen 

 För den personliga tillfredställelsen av att unna sig något lyxigt/exklusivt 

 Annat 

4) Varför väljer konsumenten en exklusiv matprodukt framför ett billigare alternativ tror 

Du? 

▪ Vilka faktorer (se föregående fråga) tror Du spelat störst roll? 

▪ Beskriv varför Du tror denna faktor är mest betydande. 

5) Vad är lyxmat enligt Dig? Beskriv kortfattat 

6) Upplever Du att konsumtionen av dyrare mat har ökat de senaste 10 åren? 

▪ Ja eller Nej? 

▪ Varför/varför inte? 

7) Anser Du att konsumtionen av exklusiva matprodukter går att jämföra med 

konsumtionen av mer materiella saker, sådant som kan tas som mer iögonfallande som 

exempelvis en väska från Louis Vuitton för 50 000 kronor? 

▪ Ja eller Nej? 

▪ På vilket/vilka sätt anser Du att det är jämförbart/icke jämförbart?  

8) Upplever Du att konsumenter mer och mer väljer att visa upp sin konsumtion av mat 

och dryck offentligt exempelvis genom sociala medier? 

Motivera varför du tror att konsumenter gör detta/inte gör detta 

9) Var tror Du konsumtionen av exklusiva matprodukter sker som mest? 

▪ På restaurang eller att konsumenten tillagar det i hemmet? 

▪ Motivera varför Du tror att konsumenterna väljer det ena alternativet i större utsträckning.  

10) Tror Du att vissa människor vill uttrycka sig och sina värderingar genom den mat de 

äter? 

▪ Varför och hur gör de detta i sådana fall? 

▪ Anser Du att konsumenter använder sig utav social media för att uttrycka sig och sina 

värderingar genom att visa upp sin matkonsumtion? 
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11) Tror Du att marknaden för exklusiva matprodukter har potential att växa? 

▪ Ja eller Nej? 

▪ Varför/varför inte? 

▪ Vilka trender tror Du påverka utvecklingen? 

12) Vad gäller exklusiva matprodukter, vad tycker Du är viktigt för företag att tänka på när 

det kommer till Pris, Plats (Distribution), Produkt och Påverkan?  

Det vill säga vad är viktigt att tänka på i marknadsföringen beträffande dessa 4 kategorier? 

Motivera 

▪ Pris 

▪ Plats  

▪ Produkt 

▪ Påverkan  

▪ Övriga kommentarer på 4P 

13) Vad anser Du är det bästa marknadsföringsverktyget för exklusiva matprodukter?  

Varför anser Du att detta verktyg det bäst lämpade? 

14) Vad bör ett företag inom den exklusiva matbranschen så som exempelvis Carelian 

Caviar trycka på i sin marknadsföring anser Du? 

Varför och vilka marknadsföringsverktyg tycker Du är mest lämpliga? 

 

 

 


