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FÖRORD 

Våren 2012 har varit en tid präglad av en stor personlig utveckling där vi fått 
möjligheten att skapa en djupare förståelse inom ett ämnesområde som vi båda är 
fascinerade av. Att genomföra ett arbete av denna kaliber innebär att många personer 
involveras i dess fortskridande, där några bör uppmärksammas ytterligare. Vi vill börja 
med att rikta ett stort tack till uppdragsgivarens ägare, personal och externa aktörer som 
visat ett stort intresse för vår studie och släppt in oss i organisationen. Vårt samarbete 
har karaktäriserats av ärlighet och öppenhet, vilket gjort studien genomförbar.  

Vidare vill tacka studiens respondenter som valde att delta i undersökningen. Ert 
deltagande gav oss ytterligare en dimension till studiens empiriska framtagande.    

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Thommie Burström som 
under resans gång visat ett stort engagemang och väglett oss i såväl motgång som 
medgång.    

 

Umeå, 23 maj 2012 

 

Malin Larsdotter  Elias Åfors     
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SAMMANFATTNING 

Debatten kring vad konsumtionssamhället gör mot vår allas Moder jord är aktuellare än 
någonsin. Ur denna debatt har CSR och hållbar utveckling avseende miljö, samhälle och 
ekonomi vuxit fram där lokalproducerade varor blir allt mer efterfrågat. Denna studie 
undersöker Uppdragsgivaren AB [fiktivt namn] vars verksamhet innefattar både 
restaurang och saluhall. Saluhallen AB [fiktivt namn] som är studiens fokus arbetar med 
lokala producenter och erbjuder även KRAV-märkta produkter. Detta är ett 
företagskoncept som stämmer väl överens med debatten gällande konsumtionssamhället 
och konsumenters ökade konsumtionsmedvetenhet. 
 
Sett till dagligvaruhandeln i allmänhet blir det allt svårare för aktörerna att differentiera 
sig på marknaden varav väl genomtänkta marknadsföringsstrategier blir viktigt. 
Marknadsföringsmixen och relationsmarknadsföring är två teoretiska ämnesområden 
som tillsammans med hållbar utveckling skapar en spännande kombination som alla tre 
agerar som fundamentala byggstenar i denna studie. Studiens problemformulering och 
syfte innefattar att undersöka hur den undersökta Saluhallen AB och saluhallar i 
allmänhet kan använda sig av en kombination av marknadsföringsmixen, 
relationsmarknadsföring och hållbar utveckling för att skapa en övergripande 
marknadsföringsstrategi för hur framgång skapas i termer av ökat kundunderlag, 
nöjdare kunder och starkare kundrelationer. Studiens syfte är även att ge ett teoretiskt 
bidrag gällande hur relationsmarknadsföring som traditionellt förknippas med tjänster 
kan appliceras på handeln i allmänhet och saluhallar i synnerhet samt hur 
relationsmarknadsföring och marknadsföringsmixens 7P kan kombineras. 
 
Studien har präglats av både en kvalitativ forskningsmetod, i form av djupintervjuer och 
observationer, och en kvantitativ forskningsmetod, i form av en enkätundersökning. 
Författarna har genomfört en explorativ studie med stävan efter att skapa en djupare 
förståelse för Saluhallen ABs sociala kontext, innebärande att den kvalitativa 
forskningsmetoden dominerar studiens tillvägagångssätt. 
 
Resultaten av studien ger implikationer för totala marknadsföringsstrategier för 
Saluhallen AB i synnerhet och andra saluhallar som verkar i liknande kontexter. Studien 
visar att samtliga 7P, relationer även med andra intressenter än kunder samt hållbar 
utveckling bör involveras. Detta då även dessa faktorer påverkar kundnöjdheten och 
kundrelationerna. Vidare visar studien att dessa strategier har naturliga kopplingar till 
intern, extern och interaktiv marknadsföring varav studien avslutningsvis presenterar en 
modifierad modell av Grönroos (1996) Relationsmarknadsföringstriangel som är både 
praktiskt och teoretiskt användbar. Studien visar även att relationsmarknadsföring kan 
och bör appliceras inom handelssektorn med avseende på saluhallar som verkar inom en 
liknande kontext som Saluhallen AB. 
 
Studien avslutas med specifika rekommendationer till Saluhallen AB samt förslag till 
framtida forskning.  
 
Nyckelord: 7P, Corporate Social Responsibility, extern marknadsföring, hållbar 
utveckling, interaktiv marknadsföring, intern marknadsföring, KRAV-certifiering, 
lokalproducerat, marknadsföringsmix, relationsmarknadsföring, saluhall.  
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1. INLEDNING 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en introduktion till studiens problembakgrund och 
ämnesområden gällande hållbar utveckling, marknadsföringsmixen samt 
relationsmarknadsföring. Vidare lyfts det fram varför saluhallen som kontext är 
intressant att studera i kombination med dessa. Kapitlet avslutas med studiens 
problemformulering samt syfte som tar sin utgångspunkt i att studera dessa 
ämnesområden för att skapa en kombinerad marknadsföringsstrategi.  

1.1 Problembakgrund 
Kunder, alltså du och jag, har skapat ett konsumtionssamhälle vars ödesdigra 
konsekvenser allt mer tar sig uttryck i form av ett tunnare ozonskikt, minskade ismassor 
och allt fler hettande soltimmar. Debatten kring detta och vad företag och 
konsumtionssamhället gör mot vår allas Moder jord är aktuellare än någonsin. I 
debatten återfinns begrepp som Corporate Social Responsibility, hållbar utveckling och 
hållbar konsumtion, vilket även har ökat medvetenheten om lokalproducerade 
produkter. Saluhallar med fokus på lokalproducerade varor och miljöhänsyn har i takt 
med debatten fått starkka differentieringsfördelar där exempelvis Saluhallen på 
Östermalm i Stockholm 2007 tilldelades pris av Bon Apétit för världens sjunde bästa 
Saluhall (Östermalms Saluhallª, 2012). I kontrast till denna framgång och den aktuella 
debatten kring hållbar konsumtion har ett par saluhallar under de senaste åren gått i 
konkurs (Konkurs, 2012). En paradoxal verklighet vars utveckling kommer att studeras 
på en mer detaljerad nivå kopplat till en specifik saluhall i Sverige. Vidare kommer 
denna verklighet att studeras ur ett marknadsföringsperspektiv i strävan efter en 
övergripande strategi. 

1.1.1 Hållbar utveckling – trenden idag 

Företag expanderar och internationaliseras i strävan efter att skapa konkurrenskraft i den 
allt hårdnande företagsvärlden där kunden utkristalliserats som kärnan i verksamheten. 
Samtidigt lever vi idag i ett konsumtionssamhälle där vårt handlande börjar få ödesdigra 
konsekvenser på vår miljö (Schaefer & Crane, 2005 s. 76; Seyfang, 2006; Huang & 
Rust, 2010). Runt om i världen präglas debatter av hur vi måste ändra vårt 
konsumtionsbeteende för att vända denna negativa trend. I Sverige tillsatte exempelvis 
regeringen 2004 en utredning för att ta fram en handlingsplan för hur ekonomisk, social 
samt ekologisk hållbarhet skall uppnås (Justitiedepartementet, 2004 s. 1). 2006 
redovisades planen från Riksdagen som innebar en strävan efter att öka konsumenters 
möjligheter och motivation till hållbar konsumtion med fokus på boende, resor samt mat 
(Riksdagen, 2006). Vidare har även Corporate Social Responsibility (CSR) inom 
företagsvärlden blivit erkänt som viktigt att behandla inom flertalet verksamheter 
(Shallini et al., 2011 s. 356) genom både etiska och vinstmässiga drivkrafter 
(Bhattacharya & Sen, 2004 s. 9).  
 
CSR behandlar företagets strategiska ansvarstagande gällande miljö, samhälle och 
ekonomi (Jones et al., 2007 s. 582). Baker (Baker, 2004) definierar CSR som en 
företagsprocess där utgångspunkten skall vara att skapa en positiv effekt i samhället. 
När det kommer till gemene man präglas debatten av utryck som hållbar utveckling och 
hållbar konsumtion (Schaefer & Crane, 2005 s. 76; Seyfang, 2006 s. 384; Huang & 
Rust, 2010 s. 41), det vill säga att vi måste öka vår förståelse för hur vårt handlande har 
effekter på kommande generationer. Redan 1987 kunde vi i Bruntlandrapporten utläsa 
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definitionen av hållbar utveckling som ”…en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov” (UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements, 1987). Hållbar 
utveckling strävar efter en holistisk syn där långsiktighet är ett ledord som ska hjälpa 
konsumenten och företaget att tänka i dimensioner av ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet (Nationalencyklopedinª, 2012). Detta skulle innebära att framtidens 
konsumtion inte bara skulle präglas av egennytta utan även av en större samhällsnytta. 
Vidare poängterar Middlemiss (2003 s. 360) att hållbar utveckling i termer av CSR är 
en underliggande drivkraft för företag att stärka sitt varumärke. Författaren belyser även 
att ett företags rykte gällande humankapital, miljöansvar och samhällsnytta är 
värdeskapande. 
 
Ur debatten kring hållbar utveckling har även lokalproducerat fått en allt vidare 
diskussionsarena (Darby et al., 2008 s. 476). En grundläggande anledning till detta är att 
vi fram till idag till största del konsumerar varor som designats och tillverkats långt 
ifrån slutanvändaren, innebärande ett ökat utsläpp av miljöfarliga ämnen då produkterna 
måste transporteras långa sträckor (Illes, 2005 s. 164).  Intresset hos konsumenten för 
lokalproducerat har även ökat, vilket även kan utläsas i en intensivare marknadsföring 
kring ämnet det senaste decenniet (Darby et al., 2008 s. 476). Vi vill som konsumenter 
konsumera varor med en tydlig identitet (Företagarna, 2010). Sett ur ett hållbart 
utvecklingsperspektiv är lokalproducerat av relevans då det på ett eller annat sätt 
uppfyller de tre fundamentala byggstenarna miljö, samhälle och ekonomi.  
 
Lokalproducerat kan definieras som den mat vars produktion och förädling sker inom 
ett avgränsat område (LivsmedelSverige, 2009). Ur detta har konceptet ”matmil” vuxit 
fram som en viktig faktor till hållbar utveckling kopplat till lokalproducerat. Matmil 
handlar om hur långt en produkt transporteras innan den når slutanvändaren (Illes, 2005 
s. 164; Weber & Matthews, 2008 s. 3508). Genom att använda lokalproducerat bidrar 
konsumenten som redan nämnts till ett minskat utsläpp och får en större kontroll över 
produkten och dess ursprung. Sett ur ett samhälls- och ekonomiskt perspektiv bidrar en 
ökad lokalproducering även till att stimulera den lokala ekonomin (Darby et al., 2008 s. 
476). Ett företagskoncept som strävar efter att lyfta fram och erbjuda lokalproducerad 
mat och mat med en tydlig identitet till sina kunder är saluhallar. En Saluhall är en 
”..matvaruhall med ett antal specialiserade försäljningsställen”(Nationalencyklopedinᵇ, 
2012).  

1.1.2 Saluhallar – historia, trender och framtid 

Saluhallar är inget nytt koncept i Sverige, dess historia tar oss tillbaka till 1800-talets 
slut. Runt om i världen erbjuder enskilda saluhallsaktörer kunder mat av hög kvalité 
från såväl regional som internationell produktion. (Östermals Saluhallª, 2012) En 
saluhall vars unika sammansättning av externa aktörer, ofta i kombination med en 
restaurang, skapar en unik miljö. Flertalet saluhallar fokuserar på lokalproducerade 
produkter där relationen med producenterna blir viktig (Se exempelvis: Östermalms 
Saluhallᵇ, 2012) i kombination med andra produkter där miljön tas i beaktning (Se 
exempelvis: Bremersonsª, 2012). Följande studie utgår från en specifik saluhall där 
Saluhallen AB och Uppdragsgivaren AB används som fiktiva namn för saluhallen 
respektive det totala varumärket. Uppdragsgivaren ABs vision är att vara ”…en levande 
året runt mässa för region och besöksnäring. En ledande plats för regionala och 
internationella matupplevelser.” Detta är ett koncept som på många sätt går hand i hand 
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med hållbar utveckling och hållbar konsumtion, att vi som konsument har möjlighet att 
sätta ett avtryck i vår hemregion med vårt sätt att konsumera. Som tidigare lyfts fram 
har konsumenten blivit allt mer intresserad av varifrån produkten har sitt ursprung och 
hur dess konsumtionsbeteende kan bidra till en förbättrad miljö. Detta talar för 
framgång för landets saluhallar, vilket även kan utläsas i nyöppningar runt om i landet 
exempelvis i Göteborg (Berg, 2011) samt att Östermalms Saluhall 2007 tilldelades pris 
för världens sjunde bästa Saluhall av tidningen Bon Appétit (Östermalms Saluhallª, 
2012). I kontrast till detta har dock ett antal saluhallar gått i konkurs de senaste åren 
exempelvis i Västerås och Uppsala (Konkurs, 2012).  

1.1.3 Marknadsföring – traditionell marknadsföringsmix och paradigmskifte 
mot relationsmarknadsföring 

Dagligvaruhandlare i allmänhet och saluhallar i synnerhet är former av 
detaljhandelsföretag. Detaljhandelsföretag idag använder sig ofta av liknande 
varuutbud, butiksutformning och prisstrategier varav konkurrensfördelar kan komma 
ifrån att även förstå kundernas behov och bygga långsiktiga relationer (Renko & 
Grünhagen, 2011 s. 401). Forskningen kring saluhallar är nära obefintlig men då dessa 
är detaljhandelsföretag, dock med en unik produktsammansättning, föranleder detta att 
även dessa verksamheter skulle tjäna på en sådan differentiering vars kärna bygger på 
marknadsföring. Transaktionsmarknadsföring har dock varit den ledande 
utgångspunkten inom marknadsföring inom både forskning och praktik sedan 1960-talet 
(Lehtinen, 2011 s. 117; Grönroos, 1996 s. 9; Constantinides, 2006 s. 418). 
Marknadsföringsmixens 4P-modell hör starkt samman med transaktionsmarknadsföring 
(Grönroos, 2008 s. 40). 4P-modellen bestående av place, product, promotion och price 
som en grund för marknadsföring och fokus på transaktioner utvecklades initialt av 
McCarthy (Yudelson, 1999 s. 60). Modellen har genom åren blivit mycket studerad och 
olika forskare har ständigt försökt utveckla McCarthys grundmodell (Constantinides, 
2006 s. 414). En av de kända modifikationerna av grundmodellen från skolböckerna är 
7P-modellen (se exempelvis Jobber & Fahy, 2009 s. 173). Modellen utvecklades initialt 
för tjänster av Bomes och Bitner och utgår från McCarthys grundmodell men innehåller 
tre ytterligare P; psysical evidence, people och processes (Bomes & Bitner, 1982 citerat 
i Grönroos, 1994 s. 348; Harker & Egan, 2006 s. 218).  
 
Förutom att incitament skapas för dagligvaruhandlare och därmed även för saluhallar att 
bygga kundrelationer genom att dessa företag idag använder sig av liknande 
marknadsföringsstrategier har teorin rörande marknadsföringsmixen även blivit hårt 
kritiserad av förespråkare inom relationsmarknadsföring (Baker et al., 1998 s. 48; 
Lehtinen, 2011 s. 117). Synen på marknadsföring börjar förändras och forskare menar 
att det pågår ett paradigmskifte från transaktionsmarknadsföring till 
relationsmarknadsföring (Grönroos, 1994 s. 356; Gummesson, 1995 s. 319; Sheth & 
Parvatiyar, 1995 s. 398; Vargo & Lusch, 2004 s. 15; El-Ansary, 2005 s. 45). De två 
marknadsföringsperspektiven skiljer sig åt gällande synen på vilket värde som levereras 
till kunden. Transaktionsmarknadsföringens fokus att ”…på ett effektivt sätt distribuera 
eller leverera ett i förväg producerat värde för kunderna” (Grönroos, 2008 s. 40), skiljer 
sig från relationsmarknadsföring som handlar om mer än enbart den slutgiltiga 
produkten, utan ”Värde för kunderna skapas istället under hela relationsprocessen och 
av kunderna, delvis i samspel med producenten eller leverantören” (Grönroos, 2008 s. 
40). Skillnaden mellan de olika perspektiven är alltså synen på värdet för kunden där det 
ena perspektivet lägger vikten vid den slutgiltiga produkten medan det andra även 
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innefattar värdet som skapas i interaktionerna mellan företaget och kunden. Grönroos 
refererar till denna interaktion som en värdeskapande process till skillnad från 
transaktionsperspektivet där han talar om bytesvärde (Grönroos, 2008 s. 40).  

Ekonomiska argument för att arbeta med relationsmarknadsföring inom företag i 
allmänhet är att det kostar mer att attrahera nya kunder än att underhålla relationerna 
och att lojala kunder dessutom genererar mer pengar över en längre tid då de samlar fler 
köp inom samma företag. (Reichheld & Sasser, 1990 citerade i Berry, 1995 s. 237) 
Samtidigt talade forskare redan på slutet av 1980-talet att konsumenter lägger mycket 
vikt vid nyttan de får från det de köper och inte enbart produkten i sig och att en viktig 
del i detta är relationen med företaget (Fulmer & Goodwin 1988 citerade i Liebermann, 
1999 s. 291). Vidare studerar forskare ofta relationsmarknadsföring ur ett 
tjänsteperspektiv (Se exempelvis Gummerson, 1995; Grönroos, 2008; Wilson et al., 
2008) där handeln i allmänhet och därmed saluhallar i synnerhet hamnat i skymundan. 
Detta problem understryks även av forskare så som Shani och Chalasani (1991 s. 60), 
Sheth och Parvatiyar (1995 s. 254) samt Grönroos (2006 s. 317). Som tidigare nämnts 
förknippas även den initiala marknadsföringsmixen med 4P fortfarande med handeln 
där utveckling av modellen med 7P fortfarande främst fokuserar på tjänster. Se 
exempelvis Jobber och Fahy (2009 s. 173) där 7P benämns som Services Marketing 
Mix. Samtidigt börjar skiljelinjen mellan varor och tjänster suddas ut (Moeller, 2008 s. 
197). Detta gör det intressant att undersöka hur relationsmarknadsföring och den 
utökade marknadsföringsmixen med 7P kan appliceras inom handelssektorn med fokus 
på saluhallar. 

1.1.4 Framtidens marknadsföring – kombination av marknadsföringsmix och 
relationsmarknadsföring  

Forskare argumenterar även för att marknadsföringsmixen som hör samman med 
transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring i stor utsträckning går att 
kombinera och användas som komplement till varandra (Baker et al., 1998 s. 59; 
Lehtinen, 2011 s. 120; Yudelson, 1999 s. 63). Forskningen inom marknadsföring har 
dock undersökt denna kombination i liten omfattning trots att argumenten för att 
kombinera dessa är många. För det första har marknadsföring blivit ett mer komplext 
område vilket leder till att även modellerna behöver utvecklas. Vidare, utesluter inte 
användande av marknadsföringsmixen relationsmarknadsföring. Både koncepten har 
även både inneboende styrkor och svagheter där en kombination kan ge positiva 
synergieffekter och fylla gap inom teorierna och mellan teori och praktik. (Lehtinen, 
2011 s. 120) Även Grönroos (1992 s. 356) poängterar att trots att det pågår ett 
paradigmskifte mot relationsmarknadsföring är det fortfarande av vikt att även fokusera 
på marknadsföringsmixens variabler. Argumenten för fördelarna att kombinera de två 
olika perspektiven och att forskningen inte studerat detta gör det högst intressant att 
undersöka hur dagligvaruhandlare i allmänhet och saluhallar i synnerhet kan kombinera 
dessa teorier. 
 
Trots att relationsmarknadsföring idag främst förknippas med tjänster härstammar detta 
koncept egentligen från handeln och är även äldre än transaktionsperspektivet 
(Grönroos, 2008 s. 38). Innan den industriella revolutionen var handeln karaktäriserad 
av starka relationer mellan köpare och säljare. Ofta var producent och säljare samma 
vilket underlättade byggandet av starka relationer med köpare. (Sheth & Parvatiyar, 
1995 s. 403) I och med den industriella revolutionen upplöstes de tidigare banden 
mellan producent och konsument då nya metoder möjliggjorde massproduktion och 
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distribution av varor på avlägsna platser. Relationerna med konsumenterna blev svårare 
att bibehålla då mellanhänder fick mer makt i distributionskedjan och konsumenterna 
inte geografiskt fanns lika nära. Samtidigt gjorde den stora mängden varor som 
producerades att det krävdes mer fokus på försäljning och reklam. (Sheth & Parvatiyar, 
1995 s. 406) Sammantaget förändrades alltså fokus från relationer till transaktioner som 
en effekt av bland annat massproduktion, geografiskt avlägsna kunder och fler 
mellanhänder i distributionskedjorna.  
 
Då saluhallar är en bransch som karaktäriseras av enskilda aktörer som därmed i 
huvudsak säljer till geografiskt nära kunder och har en viss närhet till producenterna bör 
saluhallarna ha en fördel i jämförelse med andra dagligvaruhandlare med tanke på 
byggandet av kundrelationer. Det kan tänkas att saluhallarnas affärer idag liknar 
handlarnas innan den industriella revolutionen vars affärer mer liknade 
relationsmarknadsföring. Vidare gör saluhallarnas hållbarhetsprofil med ett brett utbud 
av lokalproducerade råvaror samt hög kvalitet att de även har en inneboende styrka ur 
ett differentieringsperspektiv. Att många av saluhallarna redan har restauranger gör det 
även möjligt att konkurrera med mer än enbart produkter. Sammantaget gör detta att det 
är av intresse att undersöka hur Saluhallen AB kan applicera en marknadsföringsstrategi 
influerad av hållbarhet och relationsmarknadsföring för att skapa konkurrensfördelar. 

1.2 Problemformulering 
Hur kan Saluhallen AB förbättra sin marknadsföringsstrategi med en kombination av 
marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring samt hållbar utveckling för att erhålla 
ett ökat kundunderlag, nöjdare kunder samt starkare kundrelationer? 

1.3 Syfte 
Studien ämnar undersöka hur saluhallar kan använda sig av en kombination av den 
traditionella marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring samt hållbar utveckling 
som strategi för att bli mer framgångsrika i termer av ett ökat kundunderlag, nöjdare 
kunder samt starkare kundrelationer genom lojalare kunder. Studien ämnar ge ett direkt 
praktiskt bidrag till Saluhallen AB vilket även kan ge nya insikter gällande 
marknadsföringsstrategier till andra saluhallar. Studien har även för avsikt att ge ett 
teoretiskt bidrag genom att undersöka hur relationsmarknadsföring som traditionellt 
förknippas med tjänster kan appliceras på handeln i allmänhet och saluhallar i synnerhet 
samt hur relationsmarknadsföring och marknadsföringsmixen kan kombineras. Vidare 
avser studien att ge ytterligare ett teoretiskt bidrag genom att undersöka hur en 
marknadsföringsstrategi som kombinerar marknadsföringsmixen, 
relationsmarknadsföring samt hållbar utveckling kan se ut. 
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2. VETENSKAPSTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Följande kapitel lyfter fram faktorer som ligger till grund för studiens vetenskapliga 
relevans så som motiv för ämnesval, förförståelse samt studiens forskningsfilosofiska 
samt metodologiska utgångspunkter. Inledningsvis berörs varför saluhallar är av 
intresse att studera. Det förklaras varför författarna är socialkonstruktivister som vill 
skapa en djupare förståelse för en unik kontext baserat på dess sociala aktörer. Vidare 
belyses att studien utgår från en explorativ problemformulering där individer studeras i 
strävan efter att förstå verkligheten och varför en kombination av en kvalitativ och en 
kvantitativ forskningsmetod använts. Avslutningsvis berörs studiens 
litteraturinsamlingsprocess och källkritik. 
 
Metod inom forskning är det sätt som används för att samla in empiri för att förklara 
verkligheten (Jacobsen, 2002 s. 29). Syftet med en metodbeskrivning är att möjliggöra 
bedömning av studiers rimlighet och generaliserbarhet (Patel & Davidson, 2011 s. 131). 
För att möjliggöra vetenskapligt godtagbara resultat är det viktigt att metodiken i 
studien lämpar sig med det studerade ämnesområdet, de valda synsätten och metoderna 
som används (Arbnor & Bjerke, 1994 s. 34). Därmed är det av vikt för att påvisa denna 
studies vetenskapliga relevans att motivera studiens upplägg och vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter. Det finns en rad samtida vetenskapliga förhållningssätt som har både 
inneboende likheter och skillnader (Patel & Davidson, 2011 s. 25) och forskare är oense 
om vilket som bäst förklarar sanningen (Jacobsen, 2002 s. 29). Detta tillsammans med 
att det även finns strömningarna inom de olika förhållningssätten gör att det även är av 
relevans att reflektera över detaljeringsgraden på beskrivningen av vetenskapliga 
utgångspunkter. Fundamentalt för redogörelse av dessa är att de grundar sig på 
forskningsproblemet som skall studeras. Därmed är det av vikt att diskussionerna 
behåller detta syfte genom att undvika att hålla en allt för hög detaljeringsgrad som 
leder till abstrakta och filosofiska förklaringar. (Johansson-Lindfors, 1993 s. 36) För att 
behålla en tydlig koppling till studiens forskningsproblem ämnar följande diskussion 
gällande vetenskapliga utgångspunkter att hålla en nivå som placerar studien inom ett 
tydligt förhållningssätt till den vetenskapliga metodik som påverkat studiens metodval 
och process utan att göra det alltför abstrakt.  

2.1 Ämnesval 
Genom att motivera de bakomliggande orsakerna för författarnas ämnesval ges en 
uppfattning om de personliga aspekterna som påverkat samt format studiens inriktning. 
Vi kom i kontakt med Uppdragsgivaren AB som gav oss möjligheten att undersöka hur 
de kan öka sin lönsamhet i form av ökat kundflöde och kundnöjdhet med saluhallen 
som fokusområde. Ett av saluhallens primära mål är att sälja produkter med fokus på 
lokalproducerat där fokus är på hög kvalitet. Detta går att koppla samman med hållbar 
utveckling gällande ekonomi, miljö och samhälle. Hållbar utveckling och 
lokalproducerade produkter har idag blivit en ökande trend både ifråga om vad 
konsumenter säger sig efterfråga och hur företag väljer att differentierar sig. Trots detta 
finns det ett par Saluhallar runt omkring i Sverige som på senaste tid har gått i konkurs 
medan det går väldigt bra för andra. Detta föranleder det intressant för oss att undersöka 
vad som verkar vara en saluhalls framgångsfaktorer kopplat till dess 
marknadsföringsstrategi. En saluhall är ett unikt koncept och frågan är vad detta innebär 
i termer av marknadsföring.   
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Vidare anser vi att det är av intresse att det inom marknadsföring finns teorier som 
handlar om relationsmarknadsföring som främst appliceras på tjänster. Marknadsföring 
inom handelssektorn fokuserar främst på transaktionsperspektivet med 
marknadsföringsmixen som huvudteori. Författarna har efter snart fyra respektive fem 
års universitetsstudier insett att det finns en tydlig skiljelinje mellan vilken 
marknadsföring som traditionellt förknippas med tjänster samt varuproducerande 
företag där det senare främst fokuserat på lojalitetskort i termer av försök till 
relationsmarknadsföring. Samtidigt finns det argument för att dessa två perspektiv bör 
kombineras för att få en positiv synergieffekt och inte ses som två frikopplade ”antingen 
eller-modeller”. Under författarnas studietid har vi sett en tendens att forskningen 
gällande marknadsföring gärna lyfter fram den ena eller den andra modellen och att lite 
forskning finns gällande hur de kan kombineras. 
 
Sammantaget ser författarna att det är intressant både ur ett empiriskt samt teoretiskt 
perspektiv att undersöka hur Saluhallen AB kan använda sig av en kombination av den 
traditionella marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring samt hållbar utveckling, 
som strategi för att nå större framgång.  

2.2 Förförståelse 
Patel och Davidson (2011 s. 29) lyfter fram att forskares förförståelse skall ses som en 
tillgång för att förstå det som studeras. Vidare lyfter Arbnor och Bjerke (1994 s. 95) 
fram att förförståelse underlättar när ett nytt problem skall studeras. Genom att inneha 
förförståelse för det som ska studeras menar Eriksson och Widersheim-Paul (2006 s. 44) 
att en större förståelse främjar för hur saker och ting hänger ihop. 
 
Forskares tidigare erfarenheter och förförståelse kan bland annat kopplas till utbildning 
och praktiska erfarenheter så som arbetslivserfarenheter (Johansson-Lindfors, 1993 s. 
25; Eriksson & Widersheim-Paul, 2006 s. 58). Då förförståelse är positivt för att förstå 
det större sammanhanget är det av relevans att lyfta fram författarnas förförståelse innan 
studien påbörjades i termer av teoretisk förförståelse inhämtat genom våra utbildningar 
samt praktisk förförståelse erhållet från erfarenheter. Tidigare erfarenheter bör dock 
även medvetandegöras och reflekteras över för att minimera dess inverkan på att 
okontrollerade värderingar vävs in i och påverkar studien och dess utgång (Bryman & 
Bell, 2005 s. 43). Detta då det är omöjligt att ha fullständig kontroll över att värderingar 
formade av tidigare erfarenheter inte påverkar forskningsprocessen (Jacobsen, 2002 s. 
491; Bryman & Bell, 2005 s. 42; Alvesson & Sköldberg, 2008 s. 216; Allwood & 
Erikson, 2010 s. 48). Påverkan på utvecklingen av forskningsprocessen berör faktorer så 
som litteraturval, metodval och empiriska iakttagelser genom att värderingar inverkar på 
uppfattningen om vad som är relevant (Eriksson & Widersheim-Paul, 2006 s. 58). Att 
lyfta fram författarnas förförståelse inför denna studie och reflektioner kring detta ger 
därmed en fingervisning gällande de använda argumentens tyngd och ger läsaren en 
utgångspunkt för den kritiska granskningen av studien. 

2.2.1 Teoretisk förförståelse 

Författarnas teoretiska förförståelse kan till största del härledas till snart fyra respektive 
fem års studier vid Handelshögskolan i Umeå där båda läser Civilekonomprogrammet 
med inriktning mot Handel och Logistik som till stor del berör detaljhandeln och 
marknadsföringsmixen. En av oss läser även Civilekonomprogrammet inriktat mot 
Service Management där relationsmarknadsföring innehar stort fokus. Denna författare 
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har även läst en kurs i Marketing Ethics på C-nivå där CSR till stor del berörts. 
Genomgående har båda författarnas studier involverat marknadsföringsetik där CSR är 
ett centralt begrepp samt ledarskap och strategier.  

Den gemensamma förförståelsen för delarna inom studiens teoretiska ämnesområden är 
av vikt då denna bredd sannolikt gör att förståelsen för helheten främjas. Vidare gör det 
faktum att författarnas studier involverat studiens ämnesområden under en längre tid, att 
ett visst djup i kombination med en teoretisk bredd inom den teoretiska förförståelsen 
erhållits. Detta kan tänkas underlätta en kritisk granskning av den tidigare forskning 
som används i studien. Dock kan det tänkas att den teoretiska förförståelsen skulle 
kunna ha en negativ inverkan ifråga om vilken litteratur som söks då det finns en 
inneboende kunskap om vilka författare och forskare som är aktiva inom studiens 
ämnesområden. Genom att medvetandegöra och reflektera över detta minskas dock 
denna snedvridning i litteratursökningen. Genomgående under studierna på 
Handelshögskolan belyses även kritiskt granskande av sekundärkällor vilket har skapat 
ett synsätt hos författarna där andra författares forskning och teorier kritiskt granskats. 

2.2.2 Praktisk förförståelse 

Författarnas praktiska förförståelse härstammar från både ett konsument-, och 
medarbetarperspektiv. Dels har vi arbetat inom företag som inneburit en hög grad av 
kundbemötande så som Intersport, OK/Q8 Västerbotten, Akutmottagningen i Skellefteå 
och Leos Lekland. Denna arbetslivserfarenhet har gett författarna en förförståelse 
angående hur kunder bemöts på bästa sätt vilket kan tänkas påverka studiens process 
och förhållningssätt angående relationsmarknadsföring. Praktisk förförståelse finns även 
inbyggd i studien gällande ett konsumentperspektiv då vi naturligt har inneboende 
värderingar om vad som önskas som konsument både ifråga om marknadsföringsmixen, 
hållbarhet och relationer med företag. Den praktiska förförståelsen skulle kunna påverka 
författarnas värderingar och beslut i forskningsprocessen. Detta är dock någonting som 
medvetandegjorts samt reflekterats över vilket gör att inverkan så långt det är möjligt 
försökt minimerats.  
 
Båda författarna har även kontinuerligt under studietiden arbetat i en rad projekt utanför 
skolan där den kunskap som erhållits från studierna, främst från organisations-, och 
ledarskapskurser, används som grund för att sätta samman många olika funktioner och 
kompetenser för att leda diverse projekt till framgång. Dessa erfarenheter av att inneha 
en helikoptersyn på olika till synes skilda delar för att kunna se dess helhet kan tänkas 
underlätta studiens syfte att sätta samman flera olika teorier som strategi för att skapa 
utveckling och framgång. 

2.3 Forskningsfilosofiska utgångspunkter 
Genom att lyfta fram vilken kunskapssyn en forskning utgår från är det möjligt att 
positionerna forskningsresultatets bidrag inom olika föreställningar på hur godtagbar 
kunskap kan betraktas (Starrin & Svensson, 1994 s. 42; Jacobsen, 2002 s. 31; Bryman 
& Bell, 2005 s. 27). Genom att redogöra för studiers kunskapssyn blir det därmed 
möjligt att bedöma den vetenskapliga nivån (Johansson-Lindfors, 1993 s. 53). För att 
kunna förklara den kunskapssyn som forskning baseras på är det nödvändigt att 
positionerna de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för det studerade på den 
ontologiska samt epistemologiska kartan (Patel & Davidsson, 2011 s. 15).  Därmed är 
det av relevans att lyfta fram vilka förhållningssätt denna studie utgår från.  
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Kunskapens värde och utgångspunkt härleds ur hur forskare ser på världen, dess 
ontologiska ansats. Bryman and Bell (2005 s. 33) menar att den ontologiska ansatsen 
kan vara av objektivt ursprung, det vill säga att sociala företeelser sker oberoende av 
aktörernas samspel, eller av konstruktivt ursprung, där aktörerna skapar den sociala 
företeelsen. Författarnas syfte med följande studie är att skapa en förståelse för hur 
individer tolkar och förstår sin omvärld, i detta fall Saluhallen AB. Detta kan härledas 
ur konstruktionismen vars ontologiska ansats bygger på sociala konstruktioner, det vill 
säga att författarna uppfattar dess omgivning genom sociala tolkningar och subjektiva 
känslor och det är genom dessa vi förstår vår omvärld (Jacobsen, 2002 s. 32, Johansson, 
2003 s. 110, Bryman & Bell, 2005 s. 34). Studien genomförs i en saluhall vilken ingår i 
en relativt liten, outforskad bransch vilket gör studiens kontext speciell. Studien ämnar 
dock inte att bevisa en absolut sanning där samma resultat skulle framgå om studien 
genomfördes igen. Istället är studiens problemformulering och syfte att på djupet 
undersöka helheten och synergieffekter av några till synes olika teorier där två av dem, 
marknadsföringsmixen samt relationsmarknadsföring, kan ses som diametrala.  
 
Viljan att tolka och förstå sociala konstruktioner kan härledas ur den hermeneutiska 
kunskapssynen (Starrin & Svensson, 1994 s. 58; Allwood & Erikson, 2010 s. 91; Patel 
& Davidson, 2011 s. 29). Studien vill skapa en vidare förståelse för hur individen tolkar 
sin omgivning. Detta kan styrkas med hjälp av Jacobsen (2002 s. 38) som menar att 
hermeneutiken är studien av individen i strävan efter att förstå verkligheten. Vidare 
kopplar Starrin och Svensson (1994 s. 59) detta till subjektiva känslor, det vill säga hur 
individen tycker, tänker och känner i en specifik social interaktion. Att vi först förstår 
ett fenomen då vi skapat en förståelse för den aktuella kontexten och dess aktörer. Detta 
kommer ligga till grund för denna studie då författarna vill undersöka den subjektiva 
tolkningen och genom denna göra det möjligt att skapa en övergripande strategi för 
framtida utveckling.  
 
Författarna vill även lyfta fram att Starrin och Svensson (1994 s. 165) poängterar att en 
hermeneutisk kunskapssyn ser sanningen som någonting relativt och att det alltid finns 
en inneboende tolkning för vad som studeras. Genom att författarnas förkunskaper 
belystes i början av detta kapitel har läsaren givits en viss möjlighet till kritisk 
granskning av de inneboende tolkningarna i studien. Det råder dock en medvetenhet om 
att den hermeneutiska kunskapssynen lämnar utrymme för tolkning, vilket säkerligen är 
fallet kopplat till ett unikt koncept som en saluhall där alla besitter olika mentala bilder 
över dess kontext. 

2.4 Vetenskaplig ansats 
Johansson-Lindfors (1993 s. 55) belyser att valet av en deduktiv eller induktiv ansats är 
ett resultat av forskarens kunskapssyn. Jacobsen (2002 s. 34) påvisar induktion och 
deduktion som två skilda strategier i strävan efter att få grepp om verkligheten. Detta 
benämns som två strategier som skiljer sig i hur forskaren når sitt resultat, antingen att 
gå från observationer till teori eller från allmänna lagar till empiri (Olsson & Sörensen, 
2001 s. 25; Jacobsen, 2002 s. 34). Ur en hermeneutisk kunskapssyn härleds till stor del 
en induktiv ansats, då den har observationer som utgångspunkt (Hartman, 2001 s. 25; 
Olsson & Sörensen, 2001 s. 35).  
 
Författarna kommer i följande studie inte sträva efter att skapa bevis baserat på 
befintliga teorier utan att med hjälp av teorier och observationer skapa en ökad 



Student 

Handelshögskolan 

Vårterminen 2012 

Examensarbete, 30 hp  10 

förståelse för sociala konstruktioner kopplat till saluhallar och dess strategiska 
tillvägagångssätt. Detta innebär att författarna ligger närmare en induktiv ansats än en 
deduktiv ansats. Jacobsen (2002 s. 35) beskriver induktion som en forskningsansats med 
ett ideal att gå ut i verkligheten utan förväntningar. Författarna har lite förkunskap om 
saluhallar och kombinationen av de olika teorierna som används (marknadsföringsmix, 
relationsmarknadsföring samt hållbar utveckling) vilket leder till att låga förväntningar 
befinner sig innan den empiriska verkligheten studeras, någonting som därmed 
karaktäriserar en induktiv ansats. Johansson-Lindfors (1993 s. 59) argumenterar dock 
för att det är svårt att gå ut i verkligheten utan förväntningar då en forskare inte kan 
bemöta den empiriska verkligheten som ett oskrivet blad. En föreställning som stämmer 
bra in på författarnas studie, då studien inte utgår från ett vitt vit ark utan möter den 
empiriska verkligheten med hjälp av en kombination av olika teoretiska strömmar för 
att kunna förstå studiens kontext.  
 
För att göra denna typ av studie möjlig krävs därför en kombination av en induktivt och 
deduktivt ansats, något som Johansson-Lindfors (1993 s. 60) beskriver som den gyllene 
medelvägen. Med detta menar författaren att det är av avgörande vikt att en forskare 
verkligen förhåller sig öppen och låter observationerna fylla samt omformulera det 
teoretiska perspektivet. Alvesson och Sköldberg (2008 s. 55) använder sig också av ett 
liknande synsätt där de menar att forskaren utgår från empirisk fakta, en induktiv ansats, 
utan att avvisa teoretiska frågeställningar, en deduktiv ansats, i strävan efter att upptäcka 
mönster som ger en förståelse.  
 
Kopplat till vår studie kommer teorin användas som utgångspunkter för vad som skall 
studeras men i en ny kontext avseende handeln i allmänhet och saluhallar i synnerhet 
samt genom en ny kombination av teorier. Därmed innefattar studien teorier som 
används som ett ramverk för hur studiens problemformulering samt syfte skall besvaras 
vilket kan kännetecknas av en deduktiv ansats. Samtidigt innebär studiens syfte att 
undersöka dessa teorier på ett unikt sätt i en ny kontext att det finns utrymme för nya 
tolkningar vilket mer karaktäriserar en induktiv ansats. Således är det tydligt att studien 
innehåller karaktäristiska från båda ansatserna och faktiskt naturligt befinner sig i båda 
ansatsernas områden. Dock är det återigen av vikt att förtydliga att författarnas 
vetenskapliga ansats är av en mer induktiv karaktär.   

2.5 Forskningsmetod  
Studien karaktäriseras av en strävan efter att skapa en djupare förståelse för saluhallens 
sociala konstruktion. Som tidigare belyst präglas studien av en kombination av en 
induktiv och deduktiv ansats, dock med en större tyngdpunkt på den induktiva ansatsen. 
Baserat på författares kunskapssyn finns det olika tillvägagångssätt gällande hur 
information skall samlas in (Olsson & Sörensen, 2001 s. 57; Jacobsen, 2002 s. 62; 
Bryman & Bell, 2005 s. 40). Vid en induktiv inriktning öppnar forskaren upp för ny 
information genom empiriska observationer, vilket kan kopplas till en kvalitativ metod 
(Olsson & Sörensen, 2001 s. 62; Jacobsen, 2002 s. 43). Meningen med en kvalitativ 
studie är att ge en rik beskrivning av den sociala konstruktionen och individerna som 
befinner sig i den (Jacobsen, 2002 s. 46), i form av en individs beteende och motiv 
(Halvorsen, 1992 s. 85). Vidare lyfter Halvorsen (1992 s. 86) fram vikten av att låta 
individen med egna ord formulera erfarenheter och attityder som kan vara av relevans 
kopplat till frågeställningen.  
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Författarna har valt att i den aktuella studien utgå från en explorativ problemformulering 
där syftet är att undersöka någonting på djupet, vilket enligt Jacobsen (2002 s. 56) 
kräver en informationsinsamling i form av exempelvis djupintervjuer för att ge en mer 
nyanserad bild av den sociala konstruktionen. Dock kan det finnas en risk att en 
kvalitativ undersökning inte lyckas ge en fullständig beskrivning, vilket bör tas i 
beaktning (Jacobsen, 2002 s. 46). Viktigt att poängtera är att oavsett 
forskningsperspektiv krävs en objektivitet och trovärdighet i framlagda argumentationer 
(Olsson & Sörensen, 2001 s. 62).  
 
Sammanfattningsvis, för att lyckas med en explorativ studie i strävan efter en djupare 
förståelse för den sociala konstruktion som uppstår i och runt en saluhall kommer 
författarna att genomföra djupintervjuer som ingår i ett kvalitativt forskningsperspektiv 
och använda dessa som utgångspunkt för att förstå det studerade. Vidare kommer 
studien att lägga stor vikt vid hur individen uppfattar och tolkar den beskrivna kontexten 
då syftet är att undersöka sammansättningen och tillhörande synergieffekter av tillsynes 
skilda teorier. Det är därmed av stor vikt att författarna förutsättningslöst strävar efter en 
helhetsförståelse av den aktuella konstruktionen, ett holistiskt perspektiv, genom 
djupintervjuer (Olsson & Sörensen, 2001 s. 62). 

2.5.1 Kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning 

Målet med studien är att skapa en förståelse för vad ett saluhallskoncept innebär. För att 
möjliggöra detta avser studien att undersöka organisatoriska mönster kopplat till 
Saluhallen AB. Som tidigare belyst kommer författarna att använda sig av en kvalitativ 
forskningsmetod där strävan är en djupare förståelse för kontexten som Saluhallen AB 
verkar inom. Bryman & Bell (2005 s. 493) poängterar att det kan finnas brister i att 
enbart använda sig av en forskningsmetod då det kan förekomma en risk att författarna 
inte erhåller en tillräcklig tydlig bild av fenomenet. I strävan efter att minimera dessa 
risker har författarna valt att komplettera den kvalitativa metoden med en kvantitativ 
metod innebärande en kombination av djupintervjuer, observationer samt 
enkätundersökning.  
 
Den kvalitativa metoden, i form av djupintervjuerna, möjliggör en djupare förståelse för 
hur organisatoriska mönster i saluhallens kontext förhåller sig till varandra. Detta 
innebär att djupintervjuerna används för att undersöka hur enskilda faktorer påverkar 
varandra samt verkar tillsammans och skapar effekter på saluhallens kontext. Genom att 
komplettera djupintervjuerna med observationer erhålls möjligheten att komplettera de 
intervjuades syn på verksamheten med vad som visar sig i saluhallens faktiska 
verksamhet. Vidare ger den kvantitativa metoden kundernas perspektiv på de enskilda 
variablerna, dock visar inte resultaten hur de förhåller sig till varandra. Därmed används 
dessa resultat som ett komplement till den kvalitativa metoden för att synliggöra 
kundens perspektiv på de organisatoriska mönster som saluhallens kontext innebär.   
 
Att genomföra en studie men hjälp av tre olika metoder, så som djupintervjuer, 
observationer och enkätundersökning, går under benämningen triangulering (Bryman & 
Bell, 2005 s. 310). Trianguleringens användande har fått ett större erkännande då den 
har en tendens att kontrollera resultatet av en kvantitativ och kvalitativ studie på en 
djupare nivå (Deacon et al., 1998 citerat i Bryman & Bell, 2005 s. 310). Genom att 
använda flera olika metoder och datakällor erhåller studien flera olika sanningar om 
verkligheten och resultatets pålitlighet och relevans ökar (Bryman & Bell, 2005 s. 310).  
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Bryman och Bell (2005 s. 506) har påvisat att det vuxit fram ett intresse för att 
kombinera forskningsmetoderna då de enskilt inte alltid kan ge en rättvis bild utan 
tillsammans kan fylla luckor oberoende metod. Detta är något som även Bryman (1997 
s. 152) påpekar då han menar att ett sådant angreppssätt kan innebära att de olika 
forskningsstrategiernas styrkor nyttjas på ett lämpligare sätt. Kombinering av två olika 
forskningsmetoder har dock länge kritiserats då de har skilda synsätt gällande hur den 
sociala verkligheten skall studeras (Bryman, 1997 s. 182). Forskare menar att 
forskningsmetoderna i grunden baseras på oförenliga paradigm, en baserad på ord och 
en baserad på siffror (Bryman & Bell, 2005 s. 494;501). Dock finns det tillfällen då det 
går att kombinera dessa ansatser. Ofta sker det då i form av att en av metoderna får mer 
utrymme och att den sedan kompletteras med en annan metod (Bryman, 1997 s. 153). 
 
Vidare poängterar Bryman (1997 s. 157) att en kombination av forskningsmetoderna 
innebär en granskning av fenomenet på flera olika sätt vilket skapar en säkrare slutsats. 
Genom att kombinera forskningsmetoderna kan författarna i denna studie utnyttja dess 
respektive fördelar. Fördelar som går att koppla samma med en kvalitativ studie är att 
den granskar fenomenet på en mer detaljerad nivå där författarna ges utrymme att 
reflektera över vad den sociala konstruktionen, i detta fall saluhallen, innebär (Bryman 
& Bell, 2005 s. 313). Vidare menar Bryman och Bell (2005 s. 314-315) att en kvalitativ 
metod strävar efter att erhålla svar på varför något sker med fokus på förändring. Ett 
komplement av en kvantitativ metod innebär även fördelar kopplat till möjligheten att 
använda sig av mätinstrument i strävan efter att finna skillnader kopplat till de variabler 
som studeras. Det vill säga att den kvantitativa studien ger författarna en möjlighet att 
bearbeta och analyser större sammanhang och samband än vad den kvalitativa studien 
erhåller (Bryman & Bell, 2005 s. 89). Detta är något som författarna kommer att göra 
under den aktuella studien då utgångspunkten är en induktiv ansats med en kvalitativ 
forskningsmetod men i strävan efter att angripa det aktuella forskningsfenomenet från 
olika synvinklar genomförs en kvantitativ studie samt som kompletterande del.  
 
Detta innebär att målet inte är att skapa en generaliserbar sanning vilket även Bryman 
och Bell (2005 s. 508) understryker då en kombination av forskningsmetoderna skapar 
problem kopplat till generaliserbarheten. Målet med denna studie är istället att skapa en 
djupare förståelse för Saluhallen ABs kontext och se bakomliggande mönster och på så 
sätt nå en viss grad av överförbarhet inom liknade näringsgrenar.  

2.6 Litteraturinsamling  
Studiens litteraturinsamlingsskede kan beskrivas som en process innehållande olika 
faser. För att beskriva denna process samt tydliggöra dess relevans för studien används 
följande betäckningar från Holme och Solvang (1997 s. 130) observation, ursprung, 
tolkning samt användbarhet som används vid granskning av källor. Processens första 
fas observation handlar om att frågeställningen är grunden för vilka källor som bör 
granskas. Denna studies problemformulering innefattar de tre givna ämnesområdena 
marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring och hållbar utveckling vilka således 
kommer vara utgångspunkten i litteraturinsamlingen. Vidare har litteratur och forskning 
som används i denna studie uteslutande hittats genom sökning i databaserna Business 
Source Premier, Web of Science, Emerald samt Google Schoolar. Business Source 
Premier är den databas som främst använts. För att finna relevanta artiklar för vårt 
studerade ämnesområde har sökord använts för att smalna av antalet träffar i databasen. 
Sökorden som använts både individuellt samt i olika kombinationer av varandra är: 
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Relationship marketing, Relationship marketing triangle, Marketing mix, Marketing 
strategy, Exchange marketing, Corporate social responsibility, Sustainable 
consumption, Sustainability, Local produced food, Consumer goods och Review.   
 
I metodkapitlen Vetenskapsteoretiska utgångspunkter samt Praktisk metod har även en 
rad olika böcker med metodologisk inriktning använts. Dessa böcker har uteslutande 
sökts i Umeå Universitetsbibliotek och vi har medvetet strävat efter att använda så 
många källor som möjligt för att erhålla flera perspektiv på ett fenomen samt styrka våra 
argument. Detta är någonting som genomgående har karaktäriserat vår 
litteraturinsamling. Enda gången som tidningsmaterial samt hemsidor använts är i det 
inledande kapitlet och studiens problembakgrund. Detta för att belysa problemområdets 
aktualitet samt verklighetsanknytning. Av samma anledning användes i inledningen 
även institutionella källor i form av material publicerat av regering samt riksdag. Viktigt 
att lyfta fram är att ingen av dessa källor har använts för att komma fram till studiens 
vetenskapliga samt empiriska bidrag. I de fall som böcker använts har det varit ett krav 
att de innehar en hög vetenskaplig nivå där litteraturen baserats på forskning samt 
vetenskapliga artiklar.  
 
Vidare kan den litteratur och teori som används för denna studies teoretiska 
utgångspunkter anses vara sekundärkällor då den bygger på vad andra forskare kommit 
fram till (Halvorsen, 1992 s. 72). Därmed blir materialets ursprung av högsta relevans 
vilket involverats i litteraturinsamlingens process efterföljande fas. Holme och Solvang 
(1997 s. 131) belyser att det är viktigt att undersöka om källan är riktig och äkta för att 
bestämma om och hur källan kan användas. Utgångspunkten för litteraturinsamlingen i 
denna studie har varit att det använda materialet skall vara av vetenskaplig karaktär 
varav främst vetenskapligt publicerade artiklar använts. I databaserna har även 
genomgående ett urval genomförts gällande granskade; Peer Reviewed artiklar. Peer 
reviewed innebär att artiklarna blivit vetenskapligt kritiskt granskade före de har blivit 
publicerade gällande exempelvis korrekt citering av tidigare forskning samt 
analysmetoder som påverkat forskningens slutsatser (Allwood & Erikson, 2010 s. 32). 
Detta val har aktivt genomförts för att öka den vetenskapliga trovärdigheten i de artiklar 
som valts. I de enstaka fall vetenskapligt granskade artiklar ej har använts gäller det 
artiklar som antingen citeras av andra författare som är högt citerade eller att artikeln är 
högt citerad av andra. För att säkerställa ett äkta ursprung av de källor som använts och 
så långt det går säkerhetsställa att sekundärkällan inte förvränger ursprungskällans 
resonemang på något vis har strävan även genomgående varit att gå tillbaka till 
ursprungskällan. Undantagsvis har ”citerat i” använts då ursprungskällan ej gått att 
lokalisera på grund av teorier utformade och nämnda första gången långt tillbaka i tiden.   
 
Litteraturinsamlingens process har även involverat tolkning av det material som 
författarna kommit i kontakt med vilket Holme och Solvang (1997 s. 131) beskriver 
som den fas där innehållet i källorna tolkas. Vidare poängterar de att det är av högsta 
relevans att tolka helheten och detaljer för att erhålla en uppfattning om innehållet i 
källan. För att avgöra innehållet i artiklarna som söktes fram i studiens 
litteraturinsamling genomfördes först en läsning av dess sammanfattningar samt 
slutsatser. Vidare användes en del ”reviews” för att erhålla en teoretisk grund för de 
områden studien avser att studera. I litteraturinsamlingens inledande skede strävade 
författarna efter att skapa sig en både djup och bred bas av litteratur där denna fas inte 
innefattade något större urval än att källorna grovt berörde studiens problemformulering 
samt syfte. 
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Vidare innebar litteraturinsamlingens process i den slutliga fasen att bestämma 
litteraturens användbarhet i den aktuella studien. Detta menar Holme och Solvang 
(1997 s. 131) handlar om att fastställa källornas användbarhet kopplat till syftet. För att 
avgöra om artiklarna som författarna stötte på i studiens litteraturinsamling var av 
relevans för denna studie och krävde mer ingående läsning har vi som tidigare belystes 
alltid börjat med att läsa dess sammanfattningar samt slutsatser. Vidare har vi ständigt 
haft studiens problemformulering samt syfte som utgångspunkt för att avgöra källornas 
användbarhet. I de fall de resonemang som fördes i sammanfattningarna samt 
slutsatserna föranledde att tro att resterande del av det skrivna var av relevans för denna 
studie genomfördes en mer ingående läsning. Författarna vill här även poängtera att en 
mer ingående läsning även genomförts i de fall studien har refererat till mindre 
resonemang och specifika sakfrågor. Detta för att säkerställa de använda artiklarnas 
genomgående trovärdighet samt relevans för det ämnesområde som denna studie berör. 
När vi upplevde att genomgång av ny litteratur inte gav någon ny information eller 
inblick i det aktuella ämnesområdet bestämde sig författarna sig för att 
litteraturinsamlingsprocessen var färdig. Studiens litteraturinsamling visualiseras i Figur 
2.1: Studiens litteraturinsamlingsprocess.  

FFigurFigur 

2.6.1 Källkritik 

I strävan efter en gedigen och rättvis bild av den aktuella studien är valet samt tolkandet 
av den teoretiska referensramen av avgörande vikt. Patel och Davidson (2003 s. 64) 
betonar vikten av att ständigt kritisk granska fakta och dess aktuella källor. Det gäller att 
ställa sig frågor som hur, varför och under vilka omständigheter ett teoretiskt underlag 
framtagits (Patel & Davidson, 2003 s. 64). Under arbetet av den aktuella studien 
kommer författarna ställa sig kritiska till använda källor där dess pålitlighet och relevans 
reflekteras över på daglig basis. Med detta menar vi, som tidigare belysts, att vi till 
största del bygger upp vår teoretiska referensram kring en vetenskapligt karaktäristisk 
grogrund. Genom att använda oss av material som är Peer Reviewed skapas en 
trovärdighet då de redan blivit vetenskapligt granskade. I strävan efter en rättvis bild 
påvisar Johansson-Lindfors (1993 s. 87) vikten av att bestämma faktaunderlagets 
relevans för det aktuella syftet. Vidare belyser Patel och Davidson (2003 s. 65) att det 
måste finnas en medvetenhet gällande valet av material där det är av avgörande 
betydelse att tillämpa teorier som både stöder och motsäger författarnas resultat. För att 
undvika en skevhet i källor som använts i denna studie har det varit av stor vikt att 
kontinuerligt bearbeta teorier oavsett resultat, det vill säga att vi under den teoretiska 
referensramen behandlar teorier oavsett dess utgång. Genom att behandla teorier med 

Observation Ursprung Användbarhet Tolkning 

Problemformulering och syfte som utgångspunkt under hela litteraturinsamlingen 

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 

LITTERATURINSAMLINGSPROCESS 

Figur 2.1: Studiens litteraturinsamlingsprocess 
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motsägande utgångspunkter vill vi öka tillförlitligheten i vårt arbete och på så sätt även 
bygga upp en mer rättvis bild av vår teoretiska referensram.  
 
Författarna kommer utsätta såväl det empiriska materialet som urvalet av teorier för 
kritisk granskning. Johansson-Lindfors (1993 s. 88) understryker att detta kan delas upp 
i olika faser där teoriurvalet bygger på sökandet av litteraturen samt beslutandet av när 
sökandet skall avslutas, vilket vi berört under kapitlet Litteraturinsamling. När det 
kommer till den teoretiska användningen menar Johansson-Lindfors (1993 s. 88) vidare 
att det finns tre faktorer att ta i beaktning: ursprunget, den empiriska grunden och 
aktualiteten.  
 
Den teoretiska referensramens ursprung präglas av användning av primära och 
sekundära källor (Johansson-Lindfors, 1993 s. 88). Kopplat till källans tillförlitlighet, 
det vill säga kunskapen om varifrån uppgifterna kommer från, är det av stor vikt att 
sträva efter att använda sig av primära källor (Ejvegård, 1996 s. 59-60). Som tidigare 
belysts har valet av källor till stor del klassificerats som en sekundär karaktär. 
Författarna har strävat efter att använda sig av primära källor, men då vi baserar 
materialet på andras forskning väljer vi att klassificera det som sekundär forskning. Så 
även om vi uttrycker det som sekundära källor är de använda källorna till största del 
ursprungskällor. Genom att vända sig till den primära källan undviker författarna att 
misstolka eller missuppfatta den ursprungliga teorin. Vidare går detta att överbygga 
med nästa faktor, den empiriska grunden, vars syfte bygger på hur författarna använder 
primära och sekundära källor. Här distanseras den primära källan som något författaren 
själv iakttagit och den sekundära källan som en sanning ur andras erfarenheter. 
(Johansson-Lindfors, 1993 s. 89) Ur följande beskrivning går det att fastställa att 
författarnas aktuella forskning är uppbyggd på såväl primära som sekundära källor. Då 
författarnas studie intagit en mer induktiv ansats i strävan efter en ökad förståelse ökar 
den primära källinsamlingen, dock i kombination med redan befintliga, sekundära, 
källor.  
 
Vidare är det av avgörande vikt att behandla forskningsunderlagets aktualitet 
(Johansson-Lindfors, 1993 s. 89). Det är en balansgång mellan valet av nya respektive 
gamla forskningsresultat. Författarna strävar ständigt efter att granska aktuell 
forskningen oavsett om det är ny eller gammal forskning. Genom att ständigt sträva 
efter att analysera den primära källan återvänder vi till forskning vars publikation tar oss 
tillbaka i tiden. Johansson-Lindfors (1993 s. 89) påvisar att forskningens aktualitet 
påverkas av att den har ett gammalt datum, det gäller att rannsaka samt använda ny 
forskning utan att borttränga värdefulla kunskaper och erfarenheter med ett historiskt 
värde. Författarna kommer i den aktuella studien behandla en blandning av gamla och 
nya teorier då ämnesområdena har olika tidshorisonter. Både relationsmarknadsföring 
och marknadsföringsmixen har en bred teoretisk historia där ny forskning kompletteras 
med äldre. När det kommer till hållbar utveckling är det ett relativt nytt ämnesområde 
där källor till denna studie avseende ämnet kommer baseras på nyare forskning.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en grund för studiens teoretiska utgångspunkter 
gällande marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring och hållbar utveckling. 
Inledningsvis beskrivs dagens syn på marknadsförings syfte och fokus. Därefter beskrivs 
marknadsföringsmixen och relationsmarknadsföring mer ingående för att sedan visa på 
dess skillnader och incitamenten för en kombination. Vidare berörs CSR och dess 
koppling till hållbar utveckling samt lokalproducerat för att sedan belysa studiens 
utgångspunkter gällande hållbar utveckling. Sedan lyfts incitament fram för saluhallar 
att kombinera marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring och hållbar utveckling i 
en total marknadsföringsstrategi. Avslutningsvis presenteras en modell som binder ihop 
studiens teoretiska referensram samt en modell som visar hur de olika ämnesområdena 
hänger ihop. 
 
Som belystes i studiens inledning och problembakgrunden pågår det ett paradigmskifte 
mot relationsmarknadsföring. Samtidigt undersöks och praktiseras denna typ av 
marknadsföring sällan inom handelssektorn i allmänhet och saluhallar i synnerhet. 
Inledningsvis nämndes det även att den traditionella marknadsföringsmixen och 4P 
initialt utvecklades för handeln och att den utvecklade 7P-modellen traditionellt 
förknippas med tjänster. Vidare belystes det att forskning sällan undersökt 
kombinationen av relationsmarknadsföring och marknadsföringsmixen trots att det finns 
argument för en kombination. Då en central affärsidé för saluhallar är strävan efter 
lokalproducerade varor och omtanke för miljön som kan kopplas till hållbar utveckling 
är det även av intresse att redogöra för forskning kring detta ämne kopplat till 
marknadsföringsstrategier. Därav är det utifrån studiens frågeställning och syfte av 
relevans att lyfta fram kärnan i valda marknadsföringsteorier och forskning kring 
hållbarhet samt hur dessa teorier och koncept förhåller sig till varandra vilket följande 
kapitel beskriver.  

3.1 Marknadsföring som strategi 
De senaste årtiondena har marknadsföring som strategi dominerats av fokus på 
transaktioner och kortsiktiga resultat så som försäljningsresultat och marknadsandelar 
där relationsskapande och långsiktig ekonomisk hållbarhet hamnat i skymundan. Dessa 
kortsiktiga resultat är förhållandevis enkla att mäta och kravet att kunna visa snabba 
resultat föranleder många företag att lägga tonvikt på dessa. (Brown et al., 2005 s. 4) En 
marknadsföringsstrategi där fokus är på transaktioner hör samman med 
marknadsföringsmixens 4P (Grönroos, 1996 s. 9; Baker et al., 1998 s. 50; Brown et al., 
2005 s. 4). En ny definition av marknadsföring utvecklad av American Marketing 
Association (AMA) visar dock att marknadsföringens syfte och fokus börjar förändras. 
Organisationen definierar marknadsföring enligt följande: “Marketing is an 
organizational function and a set of processes for creating, communicating, and 
delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that 
benefit the organization and its stakeholders”. (Brown et al., 2005 s. 5). Denna 
definition föranleder att marknadsföring handlar om att skapa värde för kunder, 
kommunicera detta till dem och leverera det som önskas. Detta kan kopplas till 
marknadsföringsmixen och hur företag jobbar med de 7P:na för att tillfredsställa 
kunder. Vidare inrymmer definitionen även syftet att hantera lönsamma kundrelationer 
vilket kan kopplas till relationsmarknadsföring.  
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AMA´s definition av marknadsföring omfattar alltså både karaktäristiska från 
marknadsföringsmixen och relationsmarknadsföring och som nämndes i studiens 
inledning finns det argument för att kombinera dessa två olika strategier. Trots detta 
domineras fortfarande marknadsföringsstrategier idag av kortsiktighet och fokus på 
transaktioner. I följande kapitel presenteras dessa olika strategier för att erhålla en 
förståelse för dess skillnader och likheter.   

3.2 Marknadsföringsmix 
Som lyftes fram i studiens inledning innehåller den traditionella marknadsföringsmixen 
och dess 4P: place, price, product och promotion (Yudelson, 1999 s. 60). Vidare 
belystes även utvecklingen av 4P-modellen till 7P-modellen med de ytterligare 
faktorerna: psysical evidence, people och processes (Bomes & Bitner, 1982 citerat i 
Grönroos, 1994 s. 348; Harker & Egan, 2006 s. 218). Hädanefter kommer de svenska 
översättningarna plats, pris, produkt, påverkan, människor, fysiska bevis samt processer 
användas för dessa termer.   
 
Marknadsföringsmixen med dess P utvecklades för att vara en utgångspunkt för vilka 
element som företag skall arbeta med och integrera för att erhålla en effektiv 
marknadsföringsstrategi där P:na är de faktorer som fokus skall läggas på (Shapiro, 
1985 s. 28, Grönroos, 1994 s. 349). Det bör poängteras att det finns lite skrivet om 
elementens innebörd och att litteraturgenomgången visar att forskare ofta lyfter fram de 
7P:na som faktorer som bör beaktas men inte vad de exakt involverar. Således finns 
indikationen att faktorerna naturligt bör se olika ut beroende på vilket företag som 
studeras och dess kontext. Därmed skall P:na ses som ett ramverk för vad 
marknadsföringsmixens förespråkare anser att företag skall arbeta med gällande 
marknadsföring. Oberoende av om det är 4P eller 7P som är de faktorerna som används 
är kärnan i marknadsföringsmixen alltså att dessa element är utgångspunkten för 
företags marknadsföringsstrategi. Detta innebär alltså att vid användande av 7P skall 
strategiska beslut tas gällande plats, pris, produkt, påverkan, människor, fysiska bevis 
samt processer både inom varje element men även för kombinationen av dessa.  
 
Kärnan i att använda marknadsföringsmixen som strategi handlar alltså om att arbeta 
med dessa P som verktyg för en total marknadsföringsstrategi. Därmed är den teoretiska 
utgångspunkten avseende marknadsföringsmixen i denna studie vilka verktyg 
Saluhallen AB bör använda sig av och inte detaljerna inom varje verktyg.  

3.2.1 Marknadsföringsmix som marknadsföringsstrategi 

För att ge en ytterligare förståelse för de 7P:na är det av vikt att redogöra kort för de 
olika elementens inneboende strategier. Produkt handlar om vilka produkter som 
erbjuds och priset involverar ett företags prisstrategier. Platsen involverar att välja en 
distributionsstrategi för att nå sina kunder och påverkan syftar på hur företag 
kommunicerar med sina kunder så som personlig försäljning samt reklam. (Shapiro, 
1985 s. 28; Yudelson, 1999 s. 61) Det är naturligt att alla företag som vill lyckas med 
sin verksamhet och erhålla kunder måste ha produkter som efterfrågas på marknaden 
och därmed ha en produktstrategi. Detta kräver även att produkterna görs 
uppmärksammade på marknaden genom valda kommunikationsstrategier. För att erhålla 
vinst måste även uttalade prisstrategier finnas och även en distributionsstrategi gällande 
hur produkterna skall komma ut till dem som efterfrågar dem. Detta belyses av Baker et 
al., (1998 s. 54) som säger att ”The product must be attractive to the customer, the 
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customer must know that the product exists and be aware of its characteristics, the 
asking price must be appropriate for the offering ensuring that the customer is willing to 
make the exchange for the product, and the product must be capable of being delivered 
to the customer”. Detta kan kopplas samman med kärnan i marknadsföringsmixen och 
4P.  
 
Det inneboende faktum att marknadsföringsmixen innefattar element som naturligt 
berör företags verksamhet belyses av en rad forskare. Yudelson (1999 s. 63) lyfter fram 
detta då han menar att varje transaktion kräver två eller flera parter där den ena parten 
erbjuder den andra någonting som denne vill ha, vilket på marknaden innebär produkter 
eller tjänster i utbyte mot pengar. Vidare lyfter han fram att transaktionen fodrar 
kommunikation så att parterna känner till varandra och har kunskap om vad som erbjuds 
och till vilken uppoffring. Samtidigt poängteras att transaktionen för att möjliggöras 
måste ha en utbytesplats. Vidare belyser även Grönroos (1994 s. 356) som förespråkar 
relationsmarknadsföring att trots att marknadsföringsmixen grundar sig i 
transaktionsperspektivet med fokus på kortsiktighet och enstaka köp finns det 
fortfarande argument för att involvera denna i en marknadsföringsstrategi. Grönroos 
(1994) belyser också att de inneboende P-variablerna är viktiga att ta i beaktning då 
exempelvis reklam och prissättning fortfarande är nödvändigt. Därmed bör det även 
vara relevant för Saluhallen AB att inneha en genomtänkt marknadsföringsmix i sin 
totala marknadsföringsstrategi.  
 
Vad gäller de ytterligare P:na involverar strategier gällande de fysiska bevisen 
omgivningen där företaget möter kunden innehållande fysiska attribut. Människor syftar 
på hanteringen av alla personer som påverkar kundens köpbeslut så som personal samt 
andra kunder. Processen innefattar samtliga procedurer och processer där kunden möter 
företaget. (Brown et al., 1991 s. 25) Detta är faktorer som faller in i de ytterligare 
elementen i marknadsföringsmixens utökande 7P och som på samma sätt som de initiala 
4P:na innefattar element som naturligt berör och påverkar företags verksamhet. För att 
belysa detta används ett citat av Booms och Bittner (7Ps of Booms & Bittner, 1981 
citerat i Lehtinen, 2011 s. 120), utvecklarna av marknadsföringens 7P, som 
argumenterar enligt följande: ”All products must be planned, priced, distributed, sold 
and advertised, personnel must be chosen, trained and rewarded, the physical 
surroundings must be looked after and the processes planned and implemented”. 
Lehtinen (2011 s. 120) som förespråkar en kombination av marknadsföringsmixen 
innehållande 7P och relationsmarknadsföring poängterar även att inget av de 7P:na kan 
utelämnas då de naturligt berör företags verksamhet och dess marknadsföring. Därav är 
de ytterligare P:na som involveras i 7P-modellen också faktorer som bör tas i beaktning 
i ett företags totala marknadsföringsstrategi och därmed även i Saluhallen ABs totala 
marknadsföringsstrategi.  
 
I Figur 3.2: Marknadsföringsmixen kopplad till strategier visualiseras kopplingen 
mellan de 7P:na och strategier där strategierna namngetts för denna studie. Vidare har 
varje strategi tilldelats delfrågor som utvecklats utifrån det som redogjorts för vad 
begreppen inrymmer. Det är denna modell som är studiens utgångspunkt gällande 
marknadsföringsmixen som marknadsföringsstrategi i Saluhallen AB. 
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3.3 Relationsmarknadsföring 
Som belystes i studiens inledning härstammar relationsmarknadsföring från tiden innan 
den industriella revolutionen (Sheth & Parvatiyar, 1995 s. 406) och att det återigen 
pågår ett paradigmskifte mot relationsmarknadsföring (Grönroos, 1994 s. 356; 
Gummesson, 1995 s. 319; Sheth & Parvatiyar, 1995 s. 398; Vargo & Lusch, 2004 s. 15; 
El-Ansary, 2005 s. 45). Några viktiga anledningar till detta är att marknaden blir allt 
mer mättad tillsammans med en ökad global konkurrens och att det blir allt svårare att 
förutsäga konsumentbeteenden (Constantinides, 2006 s. 415). Det blir därmed allt 
viktigare att arbeta för att bibehålla relationer med konsumenter då konkurrensen om 
dem blir allt hårdare och konsumenter har fler valmöjligheter idag. Samtidigt finns det, 
som också belystes i inledningen, ekonomiska fördelar med relationsmarknadsföring då 
det kostar mer att attrahera nya kunder än att underhålla befintliga relationer vilket även 
över tid genererar mer pengar (Reichheld & Sasser, 1990 citerade i Berry, 1995 s. 237). 
Det finns alltså flertalet incitament för att arbeta med relationsmarknadsföring. 
 
Begreppet relationsmarknadsföring introducerades uttryckligen första gången av 
Leonard Berry (1983) för att appliceras på tjänster (Grönroos, 1992 s. 355; Berry, 1995 
s. 236; Harker & Egan, 2006 s. 221) där målet var att bibehålla kunder (Berry, 1995 s. 
239; Harker & Egan, 2006 s. 222). Det finns idag olika strategier för 
relationsmarknadsföring men kärnan i teorin argumenteras vara att bilda och kvarhålla 
relationer (Grönroos, 1994 s. 355; Baker et al., 1998 s. 48; Leahy, 2011 s. 651). 
Forskningen kring relationsmarknadsföring har främst fokuserat på relationen mellan 
företag och dess kunder men för att detta skall möjliggöras krävs även goda relationer 
med företags samtliga intressenter (Harker & Egan, 2006 s. 226).  Därav argumenterar 
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Figur 3.2: Marknadsföringsmixen kopplad till strategier 
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forskare att relationsmarknadsföring även bör innefatta att bygga och bibehålla 
relationer med företags andra intressenter (Hunt & Morgan, 1994 s. 23; Grönroos, 1996 
s. 11; Gummesson, 1998 s. 244; Hoffman et al., 2011 s. 901).  
 
Utgångspunkten för relationsmarknadsföring är alltså hur relationer med företagets 
intressenter bildas och bibehålls, där kunden stått i centrum avseende forskning. Denna 
studies utgångspunkt är relationerna med företagets samtliga intressenter då det är 
intressant att undersöka hur goda relationer med olika parter kan främja Saluhallen AB. 
Meningarna går även isär vad begreppet relationsmarknadsföring faktiskt inrymmer 
(Agariya & Singh, 2011 s. 206) varför det är av värde att i nästa kapitel beskriva denna 
studies utgångspunkt gällande relationsmarknadsföring som marknadsföringsstrategi.   

3.3.1 Relationsmarknadsföring som marknadsföringsstrategi 

Berry (1983 citerad i Berry, 1995 s. 236) presenterade fem strategier när han 
introducerade begreppet för tjänster vilket innefattar att utveckla ett kärnerbjudande, 
skräddarsy relationer med kunder, intern marknadsföring för att främja bra bemötande 
från personal, prissättningsstrategier som främjar lojalitet samt utveckling av 
kärnerbjudandet med extra fördelar. Dessa strategier fokuserar på relationen med 
kunden. Grönroos (1996 s. 8) argumenterar för sex strategier för framgångsrik 
implementering av relationsmarknadsföring. Dessa innefattar fokus på service, 
processledning och partnerskap samt nätverk. Vidare argumenterar han för direkt 
kundkontakt, kunddatabaser och kundorienterade servicesystem. Genomgång av 
litteraturen kring relationsmarknadsföring visar tydligt att området är brett och 
innefattar en rad olika andra ämnesområden och begrepp så som Customer Relationship 
Management (Harker & Egan, 2006 s. 228; Agaria & Singh, 2011 s. 205), 
databasmarknadsföring (Grönroos; 1996 s. 16; Shani & Chalasani, 1991 s. 61; Baker et 
al., 1998 s. 52), serviceprocesser (Vargo & Lusch, 2004 s. 13) och Service Management 
(Grönroos, 1994 s. 355; Gummesson, 1998 s. 243), som strategier för 
relationsmarknadsföring.  
 
Dock menar forskare att oavsett vilka verktyg och begrepp som används att 
relationsmarknadsföring måste ses som ett helhetsperspektiv som genomsyrar hela 
verksamheten. Grönroos (1996 s. 16) lyfter till exempel fram att för att 
relationsmarknadsföring skall bli framgångsrik skall fokus vara på relationerna där 
strategierna ses som medlen för att komma dit och inte som enskilda tillvägagångssätt. 
Flertalet forskare argumenterar även exempelvis att databasmarknadsföring som gör det 
möjligt att på ett effektivt sätt hantera kundrelationer ofta förknippas med 
relationsmarknadsföring men att databasmarknadsföring främst skall ses som ett av 
verktygen för att hantera relationerna i ett företag (Grönroos; 1996 s. 16; Shani & 
Chalasani, 1991 s. 61; Baker et al., 1998 s. 52). Detta innebär att strategier för att införa 
relationsmarknadsföring förlorar sitt syfte om inte målet hela tiden är att bygga samt 
underhålla relationerna. Som tidigare belystes argumenteras det även att kärnan i 
relationsmarknadsföring är att bilda och kvarhålla relationer vilket föranleder att oavsett 
vilka strategier som används är detta målet som bör inbegripa och färga den 
övergripande marknadsföringsstrategin. Denna studie avser att undersöka 
relationsmarknadsföring ur ett helhetsperspektiv och utgångspunkten är därmed inte 
enskilda teorier och strömningar inom ämnet. Istället ligger fokus på hur relationer med 
kunder och andra intressenter bildas och underhålls. Därmed är detta utgångspunkten 
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för vad som kommer att studeras där verktyg som stöttar detta kommer att tas i 
beaktning oavsett vilka de är. 
 
Forskare argumenterar även för att grundläggande för relationsmarknadsföringens 
huvudsyfte att bygga och upprätthålla långsiktiga relationer är att de löften som företag 
ger hålls genom en överensstämmelse mellan extern, interaktiv och intern 
marknadsföring. (Bitner, 1995 s. 246) Vidare poängterar både forskare samt utövare 
vikten av att hålla de löften som ges (Grönroos, 1996 s. 10; Calonius, 2006 s. 422). För 
att belysa detta används ett citat av Levitt (1981 s. 96) som säger att: “When prospective 
customers can't experience the product in advance, they are asked to buy what are 
essentially promises - promises of satisfaction. Even tangible, testable, feelable, 
smellable products are, before they're bought, largely just promises”. Detta innebär att 
tillfredsställelsen av ett köp påverkas av hur väl de löften som givits stämmer överens 
med det som levereras. Detta påverkas i sin tur av interna faktorer inom företaget, vilket 
kan kopplas till extern, intern samt interaktiv marknadsföring. Extern marknadsföring 
syftar på aktiviteter där företag ger potentiella konsumenter löften om vad de kan 
förvänta sig med avseende på köp så som reklam, prissättning och specialerbjudanden. 
Företag möjliggör genom intern marknadsföring att löftena vidhålls i den interaktiva 
marknadsföringen där kunden möter organisationen. Det är i detta möte relationerna 
påverkas och främjas eller förstörs. (Bitner, 1995 s. 247-248)  
 
Grönroos (1996 s. 10) använder sig av en modell för att belysa sambanden mellan 
extern, intern och interaktiv marknadsföring. Enligt Grönroos (1996) gör 
relationsmarknadsföring att fokus skiftar från enbart de slutgiltiga produkterna till att 
arbeta med ett större totalerbjudande innehållande fler resurser så som teknologi, 
kunskap, människor och tid. Viktigt att poängtera är att Grönroos (1996) belyser att det 
minst är dessa resurser som påverkar vårdandet av relationerna och därmed bör fler 
resurser kunna räknas in i det fall de påverkar kundnöjdheten och uppfyllande av de 
löften som ges. Grönroos (1996) menar att genom intern marknadsföring sker 
förbättringar av resurserna vilka påverkar den interaktiva marknadsföringen där kund 
möter företag och därmed kundnöjdheten.  
 
Genom att använda Grönroos (1996) modell som utgångspunkt i denna studies 
teoretiska referensram gällande hur företags relationer påverkas öppnas möjligheter upp 
för att inrymma ett flertal ämnesområden som florerar inom relationsmarknadsföring. 
Vidare främjar användandet av denna modell förståelsen för förhållandet mellan 
relationsmarknadsföringens olika delar. För att göra modellen och dess innebörd mer 
gripbar har en modifiering av modellen genomförts med kompletterande förklaringar 
utifrån Grönroos (1996) och Bitners (1995) resonemang gällande extern, intern och 
interaktiv marknadsföring. Det bör även poängteras att Grönroos i denna modell utgår 
ifrån ett kundperspektiv men då denna studie avser att undersöka även relationer med 
andra intressenter inkluderar den modifierade modellen även andra intressenter (Se 
Figur 3.3: Studiens utgångspunkt gällande relationsmarknadsföring). Denna modell 
kommer att användas som ett ramverk där den externa, interna och interaktiva 
marknadsföringen är studiens utgångspunkt gällande relationsmarknadsföring.  
 
Modellen kommer även modifieras ytterligare i kommande avsnitt där studiens övriga 
ämnesområden vävs in. Som utläses av figuren hör extern, intern och interaktiv 
marknadsföring ihop och påverkar varandra. I den externa marknadsföringen ges löften 
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som genom intern marknadsföring innehållande kontinuerlig utveckling av resurser 
påverkar kundmötet och uppfyllelse av löften givna.  

 

 

Utgångspunkten i denna studie för att undersöka relationsmarknadsföring som 
marknadsföringsstrategi i Saluhallen AB är att den bör genomsyras av en övergripande 
helhetssyn och inte ses som enskilda, fristående verktyg. Som tidigare belystes är 
kärnan i relationsmarknadsföring att bilda och kvarhålla relationer med företags 
intressenter och då främst kunder. För att detta skall möjligöras krävs det att löften som 
ges i den externa marknadsföringen hålls och kunder känner sig nöjda när de möter 
företaget. Med andra ord kan det argumenteras att syftet med relationsmarknadsföring 
är nya, nöjdare och lojalare kunder genom en överensstämmelse mellan extern, intern 
samt interaktiv marknadsföring. Därmed kommer relationsmarknadsföring undersökas 
utifrån dessa tre faktorer i studien. 

3.4 Marknadsföringsmix och relationsmarknadsföring – dess 
skillnader och incitament för kombination 
För att förstå studiens teoretiska referensram och utgångspunkter berörs i kommande 
avsnitt skillnaderna mellan ett transaktions-, respektive ett relationsperspektiv gällande 
marknadsföring samt hur en kombination av dessa kan se ut. 

3.4.1 Skillnader mellan marknadsföringsmix och relationsmarknadsföring 
som strategi 

Som tidigare berörts hör marknadsföringsmixen samman med det som kallas 
transaktionsperspektivet. För att belysa skillnaderna mellan detta perspektiv och 
relationsperspektivet med avseende på marknadsföring lyfts delar fram från 
sammanställningar genomförda av El-Ansary (2005) och Pathmarajah (1993 citerad i 
Baker et al., 1998) på skillnader mellan transaktionsmarknadsföring samt 
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Figur 3: Studiens utgångspunkter gällande relationsmarknadsföring  

 

Figur 3.3: Studiens utgångspunkter gällande relationsmarknadsföring  
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relationsmarknadsföring. Ur El-Ansarys (2005 s. 46) sammanställning går det att utläsa 
att transaktionsperspektivet fokuserar på kortsiktighet där framgång definieras av 
enstaka försäljning till nya kunder. Ytterligare behandlas kvalitetsaspekter endast inom 
tillverkningstillfället där fokus på service är låg. Relationsmarknadsföring skiljer sig åt 
då perspektivet grundar sig på långsiktighet där fokus är att både erhålla nya kunder 
samt behålla existerande. Detta innebär att försäljningsmålen går från enstaka 
försäljning till flera försäljningstillfällen med bestående relationer där framgång 
definieras av kundlojalitet, rekommendationer, återkommande köp och låg 
kundomsättning. Vidare är fokus på service hög och kvalitet är varje anställds 
angelägenhet. Ur Pathmarajahs (1993) jämförelse kan det även utläsas att 
relationsmarknadsföring bygger på långsiktighet där, till skillnad från 
transaktionsperspektivet, kundens köp ses som starten på en potentiell relation och inte 
som slutmålet (Pathmarajahs, 1993 citerad i Baker et al., 1998 s. 50). Detta är vad som 
genomsyrar hela relationsmarknadsföringen, att hela tiden ha långsiktiga relationer som 
mål till skillnad mot transaktionsperspektivet där nya kunder ständigt söks. Detta är 
även studiens utgångspunkt gällande relationsmarknadsföring. Som tidigare belysts 
finns det dock incitament för användande av marknadsföringsmixen som strategi för 
marknadsföring som grundar sig på att marknadsföringsmixen innefattar element som 
naturligt berör företags verksamhet. Samtidigt finns det även argument för en 
kombination av marknadsföringsmixen och relationsmarknadsföring vilket lyfts fram i 
kommande avsnitt. 

3.4.2 Incitament för en kombinerad marknadsföringsstrategi 

Som belyst i föregående avsnitt finns det incitament för att arbeta med både 
marknadsföringsmixen och relationsmarknadsföring. Marknadsföringsmixen berör 
naturligt viktiga delar i företags verksamhet samtidigt som att i takt med att 
konkurrensen på marknaden ökar, marknaden blir allt mer mättad och 
konsumentbeteenden blir allt svårare att förutspå blir det även viktigare att främja 
relationer med kunder.  
 
Yudelson (1999 s. 63) argumenterar för att i takt med att marknaden förändras räcker 
inte marknadsföringsmixen men att istället för att utesluta den anpassa teorin och 
använda den som grund för nya strategier. Vidare bör denna anpassning ske med 
avseende på att se kunder som aktiva parters och därmed kan den appliceras på såväl 
transaktions-, respektive relationssituationer. Det är även naturligt att relationer med 
olika parter skiljer sig åt och är olika starka vilket kan belysas med att Grönroos (1997 
s. 408) lyfter fram att det finns latenta relationer som både kund eller företag kan välja 
att aktivera beroende på olika behov och motiv. De bakomliggande orsakerna för 
kunderna att aktivera relationen bör alltså påverka relationernas karaktär och styrka. Att 
relationer med kunder ser olika ut är någonting som Garbarino och Johnson (1999 s. 82) 
också argumenterar för. Detta tillsammans med det faktum att konkurrensen om 
kunderna på marknaden är hård gör det viktigt att även behålla fokus på att ständigt 
försöka utöka sin kundbas. Således bör det vara viktigt att även behålla fokus på att 
erhålla nya kunder vilket relationsmarknadsföring även berör men som är den 
grundläggande utgångspunkten i marknadsföringsmixen.  
 
Forskare poängterar förutom att relationer ser olika ut även att alla kunder inte vill ha en 
relation och därmed argumenterar de för en kombination av ett 
marknadsföringsperspektiv som är karaktäriserat av både fokus på transaktioner och 
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relationsmarknadsföring (Grönroos, 1997 s. 409; Garbarino & Johnson, 1999 s. 70). 
Detta bör även kunna appliceras på företagets intressenter då de också kan förväntas ha 
olika incitament för att ingå en relation eller ej. Således kan det tänkas, vare sig det är 
kunder eller andra intressenter, att marknadsföringsmixens inneboende 7P påverkar om 
företaget erhåller kontakt eller inte när intresset för relationer är lågt. Då relationen i sig 
inte är det viktigaste bör det vara saker som faller under plats, pris, produkt, påverkan, 
process, fysiska bevis eller människor som avgör om en transaktion görs med företaget 
eller ej. Därmed bör det fortfarande vara av vikt att arbeta med marknadsföringsmixen 
för att säkerhetsställa att dessa element är högt tillfredsställande samtidigt som fokus på 
att hålla sina löften avseende dessa potentiellt öppnar upp för att fler tillfredsställda 
intressenter vill väcka de latenta relationerna. Här växer en intressant koppling fram 
gällande Relationsmarknadsföringstriangeln och 7P.  
 
Som tidigare belysts innebär Relationsmarknadsföringstriangeln att fokus skiftar från 
enbart de slutgiltiga produkterna till att arbeta med ett större totalerbjudande som 
innehåller fler av de resurser som påverkar relationerna. Fortfarande krävs det för att 
erhålla nya kunder att företaget genom extern marknadsföring gör potentiella 
intressenter medvetna om att det existerar och vad det kan erbjuda. Samtidigt är en 
viktig del i modellen intern marknadsföring där företag arbetar med interna processer 
för att säkerhetsställa att företagets resurser gör det möjligt att hålla löftena i det 
interaktiva mötet där transaktioner genomförs och potentiella framtida relationer 
möjliggörs. Det har redan konstaterats att marknadsföringsmixen och dess inneboende 
7P naturlig berör viktiga delar i företags verksamhet. Det går inte att negligera att 
platsen, priset, produkten, påverkan, processer, fysiska bevis och människor är resurser 
som påverkar kunden eller intressenternas uppfattning av företagets totalerbjudande. 
Därav bör dessa faktorer även kunna inräknas i Relationsmarknadsföringstriangeln för 
att säkerhetsställa att de främjar intressentrelationer. Några av dessa element är redan 
inkluderade i Grönroos initiala modell. Grönroos (1996 s. 10) modell innehåller 
personal, kunskap och tid vilket kan kopplas till 7P-modellens människor samt 
teknologi som kan kopplas till processer. Då extern marknadsföring innefattar reklam 
och prissättning (Bitner, 1995 s. 247-248) kan även pris och påverkan kopplas hit. 
 
Denna studies utgångspunkt är Relationsmarknadsföringstriangeln och Grönroos (1996) 
poängterar att modellens syfte är att inkludera resurser som påverkar kundnöjdhet. 
Samtidigt finns det incitament för att arbeta med både relationsmarknadsföring samt 
marknadsföringsmixen för att främja totalerbjudandet varav ytterligare en modifiering 
av modellen genomförs där resurserna plats, pris, produkt, påverkan, fysiska bevis, 
människor och processer läggs till som element i triangeln. Det blir även naturligt att 
placera dessa i triangelns mitt. Detta då marknadsföringsmixen argumenteras innehålla 
element som naturligt berör företags verksamhet. Vidare eftersom 
relationsmarknadsföring argumenteras handla om att arbeta utifrån en övergripande 
helhetssyn med samtliga resurser som påverkar kunderna. 
 
Pris och påverkan läggs även till den externa marknadsföringen. Vidare avser denna 
studie att undersöka saluhallar och dess kontext varav företag byts ut till saluhallar och 
dess kontext. För att visualisera detta och utgångspunkten i denna studie för 
kombinationen mellan marknadsföringsmixen samt relationsmarknadsföring modifieras 
Figur 3.3: Studiens utgångspunkter gällande relationsmarknadsföring ytterligare, se 
Figur 3.4: Kombination av marknadsföringsmix och relationsmarknadsföring. 
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3.5 Hållbar utveckling 
Studien syftar även till att undersöka hur Saluhallen AB kan arbeta med hållbar 
utveckling i sin totala marknadsföringsstrategi vilket är ett led ur Corporate Social 
Responsibility (CSR). Författarna kommer med följande studie ta stöd i CSR och vidare 
bryta ner det till en lokal nivå där ekonomiska, sociala och ekologiska strategier 
behandlas. En saluhall präglas av miljöhänsyn och ett hållbarhetstänk där 
lokalproducerat är en stor del av dess strategi. Vidare har intresset för lokalproducerat 
ökat (Bhattacharya & Sen, 2001; Bhattacharya & Sen, 2004 s. 15) och det går även att 
utläsa en positiv effekt gällande en kunds attityd och beteende gentemot de företag som 
tar sitt etiska ansvar (Creyer & Ross, 1997 s. 428). Studien avser att bryta ner de tre 
dimensionerna: ekonomiska, sociala och ekologiska strategier för att se vad de 
egentligen betyder på en lokal marknad. Resultatet av detta skall sedan kopplas samman 
med marknadsföringsmixen och relationsmarknadsföring för att skapa en strategi för 
fortsatt framgång. För att förstå studiens teoretiska referensram och utgångspunkter 
gällande CSR och hållbar utveckling belyses detta i kommande avsnitt för att i nästa 
kapitel kopplas samman med de andra marknadsföringsstrategierna. 

3.5.1 Corporate Social Responsibility och hållbar utveckling 

CSR är inget nytt fenomen och dess historia härstammar från sent 1800-tal (Sethi, 1977 
citerat i Bronn & Vrioni, 2011 s. 208; Bhattacharya & Sen, 2004 s. 9; Taneja et al., 
2011 s. 343). Fram tills idag har ett företags ansvarstagande beklätts med olika namn, 
och det dröjde fram till mitten på 1900-talet innan dagens benämning av CSR myntades, 
då präglat av ett tänk att ett företags ansvar omfattar något större än enbart lagliga 

Figur 3.4: Kombination av marknadsföringsmix och relationsmarknadsföring  
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aspekter (Bronn &Vrioni, 2001 s. 208). Det finns flera olika definitioner av CSR, som 
tidigare berörts går det att utläsa följande definition i Bruntlandrapporten: ”…to meet 
the needs of the present without compromising the ability of the future generations to 
meet their own need” (UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements, 1987). 
Vidare beskriver Enderle och Tavis (1998 citerat i Bronn & Vrioni, 2001 s. 209) CSR 
som ”…the policy and practice of a corporation´s social involvement over and beyond 
its legal obligations for the benefit of the society at large”. Oavsett definition går det att 
utkristallisera tre olika dimensioner som involveras i CSR-strategier: ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet (Enderle & Tavis, 1998 s. 1132; Porter & Kramer, 2006 s. 4; 
Nationalencyklopedinª, 2012). Då saluhallar ofta verkar inom en lokal region med fokus 
på lokala producenter (Se exempelvis: Östermalms Saluhallᵇ, 2012) som kan förväntas 
främja regionen samt säljer produkter där miljön tas i beaktning (Se exempelvis: 
Bremersonsª, 2012) bör dessa dimensioner vara applicerbara på saluhallars kontext.   
 
Vidare menar Porter och Kramer (2006 s. 3) att företag skall agera för att säkerställa 
ekonomisk tillväxt på lång sikt, men samtidigt undvika kortsiktiga beslut som negativt 
påverkar miljö och samhälle. Utöver att maximera ekonomisk framgång i kombination 
med socialt och ekologiskt välmående, använder företag CSR som en strategi för att nå 
konkurrenskraft (Du et al., 2011 s. 1528). Dagens marknadsplatser karaktäriseras av 
produkter med liknande kvalité, pris och service (Bronn & Vrioni, 2001 s. 207). Detta 
innebär att ett företag behöver skapa strategier för hur de skall differentiera sig 
gentemot sina konkurrenter (Bronn & Vrioni, 2001 s. 207; Porter & Kramer, 2006 s. 6; 
Du et al., 2011 s. 1528). Middlemiss (2003 s. 353) lyfter fram CSR som en viktig faktor 
i strävan efter att differentiera sig på marknaden för att skapa ett hållbart och långsiktigt 
varumärkesvärde. Detta kan även styrkas av Porter och Kramer (2006 s. 82) och Collins 
(1993 s. 48) som menar att förespråkare för CSR argumenterar för att CSR kan ha 
positiva effekter på ett företags image, anseende och slutligen ett stärkt varumärke. 
Debatten råder inte längre kring om företaget skall använda CSR utan hur CSR skall 
implementeras på bästa sätt (Bhattacharya & Sen, 2004 s. 10). Därmed kan det 
argumenteras för att företag i allmänhet bör implementera CSR och att lokalproducerat 
och miljöhänsyn är ett sätt att differentiera sig på för saluhallar i synnerhet. 
 
Vidare har kundens medvetenhet ökat gällande vad den enskilda konsumtionen har för 
effekter på samhället och miljön (Taneja et al., 2011 s. 356). I takt med att konsumenter 
blir allt mer intresserade av miljövänliga produkter blir det viktigare att kunna visa på 
produkternas ursprung (Schaefer & Crane, 2005 s. 79). Bronn och Vriono (2001 s. 208) 
poängterar att det finns ett ökat intresse för hur kunden kan skapa skillnad i samhället 
genom sin konsumtion. Här har forskningen lyckats fastställa att det finns en positiv 
länk mellan CSR och en kunds attityd och beteende gentemot ett företag (Bhattacharya 
& Sen, 2001; Bhattacharya & Sen, 2004 s. 15). Genom att kommunicera en CSR-
strategi skapas en möjlighet för företag att skapa unika relationer med dess kunder. Ett 
företag med framgångsrika kundrelationer är ofta ett resultat av hur väl en kund kan 
identifiera sig med företaget och dess produkter och hur väl ett företag lyckas 
tillfredsställa kundens behov (Bhattacharya & Sen, 2003 s. 76). Företag strävar efter att 
skapa djupa, aktiva och meningsfulla relationer och genom kunders identifikationer 
skapa ett psykologiskt band mellan kund och företag. Dessa psykologiska band skall 
förhoppningsvis utmynna i ett ökat engagemang, ökad konsumtion och positiv attityd 
till företaget. (Bhattacharya & Sen, 2003 s. 77) Här är den effekt-relaterade 
marknadsföringen ett konkurrensverktyg, det vill säga hur företaget väljer att 
kommunicera effekten av sitt ansvarstagande till kunden (Bronn & Vriono, 2001 s. 207; 
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Bhattacharya & Sen, 2004 s. 9). Genom olika kommunikationskanaler kan kundens 
medvetande öka gällande företagets värdeskapande process (Turban & Greening 1997 
citerat i Bhattacharya & Sen 2001, s. 228). Såldes bör det finnas en konkurrensfördel 
avseende att bygga kundrelationer hos saluhallar som erbjuder attraktiva produkter 
samtidigt som de kommunicerar att de använder sig av CSR-strategier. 
 
Hur företags budskap gällande hållbarhet ska kommuniceras kopplas ofta ihop med den 
traditionella marknadsföringsmixen, vilket till viss del är felaktigt. Bhattacharya & Sen 
(2004 s. 13) belyser CSR´s komplexitet och att på grund av dess mångsidighet särskiljer 
den sig från andra mer traditionella marknadsföringsattribut. Ett företag skall försöka 
transformera interna effekter till externa effekter för att kunna kommunicera dem ut mot 
kund (Bhattacharya & Sen, 2004 s. 21). Det är viktigt att poängtera att effekten av CSR 
varierar då dess resultat till viss del kan vara diffus. Det är flera olika faktorer som 
spelar in för att ett företags CSR-aktiviteter skall utmynna i en positiv effekt 
(Bhattacharya & Sen, 2004 s. 21). Faktorer som har stor påverkningsgrad är pris, kvalité 
och hur stort intresse kunden har för ämnesområdena kopplat till CSR (Bhattacharya & 
Sen, 2004 s. 18). För att lyckas med detta krävs det att företaget lyckas identifiera vad 
kunden anser är viktiga CSR-aktiviteter kopplat till verksamheten som bedrivs. Skulle 
företaget lyckas med detta har CSR en positiv effekt på attityd, beteende och word of 
mouth (Murray & Vogel, 1997 s. 141; Bronn & Vrioni, 2001; Bhattacharya & Sen, 
2004) vilket enligt Bhattacharya & Sen (2004 s. 19) kan resultera i en ökad 
kundlojalitet.  
 
Avslutningsvis är det viktigt att betona att det även finns en viss känsla av skepticism 
hos kunder kopplat till CSR då de kan ifrågasätta företagets fundamentala mening med 
CSR. Detta med avseende på om företaget investerar i CSR för att enbart erhålla 
goodwill eller om de verkligen intresserar sig för vilka effekter de har på samhället 
(Bronn & Vrioni, 2001 s. 208). Därför är det av avgörande vikt att företag i allmänhet 
och därmed även saluhallar förstår sina kunders förkunskaper och att det kan finnas en 
viss skepticism, vilket måste tas i beaktning vid val av kommunikationsmeddelande.   

3.5.2 Hållbar utveckling kopplat till lokalproducerat 

Att skapa sig konkurrensfördelar är ett ständigt hett diskussionsämne och redan under 
1970-talet började Mickael Porter använda ord som differentiering och strävan efter att 
skapa unikhet ur ett produktperspektiv (Fulmer & Goodwin, 1988 s. 55). Att skapa en 
unik produkt som är svår att plagiera är något som nu diskuteras och kopplas samman 
med CSR-strategier. Kunden blir allt mer medveten och kräver ett etiskt korrekt 
agerande av företag (Creyer & Ross Jr, 1997 s. 428). Ur diskussionen kring etiskt 
ställningstagande har lokalproducerat vuxit fram (Seyfang, 2006 s. 385). Det finns en 
oro över hur konsumenter väljer att konsumera då konsumtionsbeteendet skapar 
miljöproblem (Robins, 1999 s. 9-10; Schaefer & Crane, 2005 s.77). Lokalproducerat är 
enligt Seyfang (2006 s. 383) en del av en framtida hållbar konsumtion. Detta då företag 
och konsumenter måste nå en balans mellan ekonomiska, ekologiska och sociala mål 
och dess konsekvenser (Schaefer & Crane, 2005 s. 77).  

Som tidigare belyst är lokalproducerat ett resultat av en mer hållbar konsumtion. Frågan 
är vad det mer specifikt innebär för den lokala regionen och företaget. Kopplat till 
ekonomi, ekologi och sociala mål påvisar Seyfang (2006), Schaefer och Crane (2005) 
och Darby et al., (2008) en positiv effekt för företaget och dess närregion. Tydligast går 
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det att se en positiv korrelation kopplat till den lokala ekonomin och ett ökat intresse för 
den lokala producenten (Seyfang, 2006 s. 386; Darby et al., 2008 s. 476). Ur ett 
kundperspektiv går det även att utläsa ett ökat intresse för företag som väljer att lyfta 
fram lokala producenter som ett led ur hållbar utveckling. Vidare finns det även ett 
tydligt begrepp kopplat till lokalproducerat, ”matmil”, det vill säga ett mätinstrument 
för hur långt en produkt transporteras innan den når slutanvändaren (Iles, 2005 s. 164; 
Seyfang, 2006 s. 386; Weber, 2008 s.3508). Tidigare har det diskuterats kring en 
konsuments ekologiska avtryck, men med begreppet matmil analyseras även 
miljöutsläpp kopplat till en specifik vara (Iles, 2055 s. 165). Ur ett hållbarhetsperspektiv 
skall företagets CSR-strategi med fokus på lokalproducerat användas i marknadsföring 
och då med fokus på hälsa och framtidstro. Caswell & Mojduszka (1996 s. 1248) 
påvisar att en sådan marknadsföringsstrategi skapar ett större intresse för företaget och 
dess produkter och kan tillföra en känsla av kvalité. Vidare konstaterar Fulmer och 
Goodwin (1988 s. 55) att det finns en positiv korrelation mellan en minskad 
priskänslighet och ett företags fokusering på hållbar konsumtion och lokalproducerat. 
Därav finns det flertalet incitament för företag att arbeta med lokala producenter varav 
saluhallar som redan gör detta bör ha en konkurrensfördel.     

3.6 7P, RM och hållbar utveckling – incitament för en kombinerad 
marknadsföringsstrategi för saluhallar 
Incitament för att kombinera relationsmarknadsföring och marknadsföringsmixen i en 
total marknadsföringsstrategi har lyfts fram varav det är av vikt att visa på argument för 
att även innefatta hållbar utveckling. Flertalet företag väljer som tidigare belyst att 
kommunicera sitt ansvarstagande med hjälp av en effekt-relaterad marknadsföring 
(Bronn & Vriono, 2001 s. 207; Bhattacharya & Sen, 2004 s. 9). Effekten av detta kan 
ibland vara svår att utläsa och som tidigare belyst kan användandet av den traditionella 
marknadsföringsmixen vara felaktig (Bhattacharya & Sen, 2004). På grund av 
komplexiteten gällande kunders åsikter och reaktioner kopplade till hållbar konsumtion 
samt företagets kompetens att kommunicera rätt värden utåt kommer denna studie 
utvärdera hur väl saluhallen lyckas kommunicera sitt budskap. Som tidigare nämnts 
påvisar Bhattacharya and Sen (2003) att ett företag bör sträva efter att skapa djupa, 
aktiva och meningsfulla relationer, vilket kan kopplas samman med 
relationsmarknadsföring. Författarna kommer även att undersöka hur Saluhallen AB på 
bästa sätt kan transformera de interna effekterna som ett hållbarhetsfokus resulterar i till 
externa effekter med hjälp av en kombination av marknadsföringsmixens 7P och 
relationsmarknadsföring.   
 
Vidare argumenterar Shani och Chalasani (1991 s. 62) för att det är svårt att rikta in sig 
på stora segment vid användandet av relationsmarknadsföring. Då 
relationsmarknadsföring handlar om att bygga långsiktiga relationer med individuella 
kunder blir detta argument påtagligt. Shani och Chalasani (1991 s. 62) argumenterar 
därför för att företag som vill använda sig av en relationsmarknadsföringsstrategi och 
erhålla konkurrensfördelar bör använda sig av en nischad strategi vad gäller valda 
målsegment. Som belystes i tidigare kapitel kan CSR och hållbar utveckling användas 
som en differentieringsstrategi i och med att företag idag använder sig av liknande 
kvalité, pris och service. Intresset bland konsumenter har ökat för hållbar utveckling och 
hur skillnad kan skapas i samhället genom konsumtion och därav även intresset för 
företag som väljer att lyfta fram lokala producenter. Genom att saluhallar agerar som 
enskilda aktörer med en lokal marknad där en central del i affärsidén är lokalproducerat 



Student 

Handelshögskolan 

Vårterminen 2012 

Examensarbete, 30 hp  29 

och miljöhänsyn bidrar detta till att saluhallar riktar sig till ett mindre, nischat segment 
som högt efterfrågar hållbarhet. Därav bör det finnas ett positivt samband mellan 
hållbarhet och relationsmarknadsföring som strategi.  
 
Som lyftes fram i föregående avsnitt skapas även en möjlighet för företag att forma 
unika relationer med dess kunder genom att lyssna på konsumenterna som efterfrågar 
hållbarhet i dess konsumtion och kommunicera vad de bidrar med. Således kan hållbar 
utveckling vara en främjande strategi för att stärka relationer med konsumenterna vilket 
är grundläggande för relationsmarknadsföring. För att konsumenter skall bli medvetna 
om företagets hållbarhetsdifferentiering krävs det dock att kommunikationskanaler 
används som ett konkurrensverktyg där ansvarstagandet kommuniceras till 
konsumenterna vilket kan kopplas samman med Relationsmarknadsföringstriangelns 
externa marknadsföring.  
 
Som belystes i föregående avsnitt argumenterar forskare inom hållbar utveckling även 
för att företag måste säkerställa ekonomisk tillväxt på lång sikt. Genom 
relationsmarknadsföring främjas en ekonomisk hållbar utveckling genom att det 
långsiktigt ger mer inkomster än enstaka försäljning.  
 
Vidare är det även viktigt för företag som arbetar med hållbar utveckling som strategi 
att de interna effekterna verkligen påverkar externt för att kunna kommunicera ärlighet, 
det vill säga att de löften som ges extern faktiskt hålls. Detta då det finns en viss 
skepticism avseende företags intentioner med CSR. Detta är någonting som 
Relationsmarknadsföringstriangeln i allra högsta grad främjar då den grundar sig på att 
det som lovas externt skall hållas i det interaktiva mötet genom att samtliga resurser 
inom företaget stöttar löftena. Därav bör en strategi som präglas av hållbar utveckling 
avseende extern påverkan på ekonomi, miljö samt samhälle kunna stöttas genom att den 
interna marknadsföringen och de 7P:na används som verktyg för att hålla löftena 
gällande hållbar utveckling. 
 
Viktigt för hållbar utveckling är även lokalproducerat samt den lokala ekonomin varav 
positiva relationer med andra intressenter än konsumenterna bör vara av vikt så som 
lokala producenter samt beslutsfattare. Detta då relationerna med producenterna är 
viktiga för att kunna leverera lokalproducerat och då beslutsfattare bör kunna stötta 
saluhallar om de känner att saluhallarna håller det som lovas utåt i sin verksamhet då de 
har ett stort intresse för den lokala ekonomin. 
 
Följande citat poängterar att relationer med kunder och intressenter skapas och bibehålls 
genom att deras behov tillfredsställs och löften som ges upprätthålls. “Marketing is to 
establish, maintain and enhance relationships with customers and other partners, at a 
profit, so that the objectives of the parties involved are met. This is achieved by a 
mutual exchange and fulfillment of promises” (Grönroos, 1990 citerad i Baker et al., 
1998 s. 48). Genom att rikta in sig på en marknad som efterfrågar hållbar utveckling och 
arbeta med intern marknadsföring för att säkerställa att de 7P:na genomsyras av hållbar 
utveckling kan löften hållas och relationer skapas och göras starkare.  

3.6.1 En kombinerad marknadsföringsstrategi – så här hänger det ihop 

Det har tidigare lyfts fram att studiens utgångspunkt gällande relationsmarknadsföring 
är att den skall ses som en genomsyrande helhetssyn där fokus är att skapa nya, nöjdare 
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och lojalare kunder. Det har även poängterats att hållbar utveckling kan vara en 
konkurrensfördel om uppfattningen på marknaden är att företag har en genuin strävan 
angående detta. Vidare belystes det att marknadsmixen skall ses som resurser som 
arbetas med internt för att företag skall kunna hålla de löften som ges externt i varje 
kontaktyta mellan kund och företag. Kunders uppfattning påverkas i sin tur av dessa 
resurser och inverkar på om nya kunder är nöjda och vill återkomma. Därmed är det av 
vikt att företag arbetar med samtliga av marknadsföringsmixens verktyg för att 
tillfredsställa kunder så långt det är möjligt. Vidare har det belysts att hållbar utveckling 
bör användas som ett differentieringsverktyg externt där konkurrensfördelar kommer 
från att kunder ser att samtliga resurser i företaget stämmer överens med deras 
hållbarhetsprofil för att undvika skepticism. Om företag arbetar med att de 7P:na skall 
tillfredsställa kunder så bra som det är möjligt samtidigt som de levererar en trovärdig 
hållbarhetsprofil genom att de 7P:na genomsyras av ett fokus på hållbarhet främjas 
således en ökad chans för lojalitet.  I Figur 3.5: Kombination av marknadsföringsmix, 
relationsmarknadsföring och hållbar utveckling, visualiseras denna koppling mellan 
relationsmarknadsföring, marknadsföringsmixen samt hållbar utveckling.  
 

 

 
 

I Figur 3.6: Saluhallar och utveckling visualiseras även det teoretiska ramverket som 
beskrivits i detta kapitel och dess koppling till studiens problemformulering. Modellen 
visualiserar att studien avser att undersöka hur marknadsföringsmixen, 
relationsmarknadsföring samt hållbar utveckling kan kombineras i en total 
marknadsföringsstrategi för att erhålla nya, nöjdare och lojalare kunder. 
 
 
 
 

Figur 3.5: Kombination av marknadsföringsmix, relationsmarknadsföring och hållbar 
utveckling 
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Figur 3.6: Saluhallar och utveckling 
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4. PRAKTISK METOD 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse för studiens praktiska genomförande 
gällande såväl dess kvalitativa som kvantitativa metod vars urval, access och bortfall 
påverkats beroende på metodval. Vidare har samtliga genomförda studier i form av 
intervjuer, observationer och enkätundersökning haft sitt ursprung i studiens 
problemformulering, syfte samt teoretiska referensram. Intervjuerna har präglats av en 
ömsesidig dialog i en avslappnad atmosfär vars resultat transkriberats och tematiserats 
som ett led i författarnas strävan efter en djupare förståelse. Såväl observation som 
enkätundersökning har varit av kompletterande art där författarna inte strävar efter en 
generaliserbar sanning utan en viss grad av överförbarhet till likande kontexter som en 
saluhall innebär.  
 
Författarnas praktiska metod har präglats av en kvalitativ studie i form av tio 
djupintervjuer och observationer under flera dagar och tidsintervaller samt en 
kvantitativ studie där 200 enkäter samlats in. Samtliga respondenter förblir anonyma i 
strävan efter uppriktiga och djupgående svar. Den aktuella studien har genomfört i nära 
samarbete med Uppdragsgivaren ABs ägare och vi valde även att befinna oss på plats 
under tre veckors tid för att skapa en så rättvis bild av företaget som möjligt. 

4.1 Urval av respondenter 
Då författarna valt att genomföra såväl en kvalitativ som kvantitativ studie har det 
inneburit att urvalsprocessen till viss del sett olika ut beroende på ansats. Följande 
avsnitt beskriver hur författarna valt att gå tillväga för att välja ut aktuella 
intervjupersoner respektive enkätrespondenter. 
 
Som forskare vid genomförandet av en kvalitativ studie är strävan inte en statistisk 
generalisering, utan fokus ligger på att skapa en vidare förståelse gällande den aktuella 
forskningsfrågan (Holme & Solvang, 1997 s. 101). Holme och Solvang (1997 s. 101) 
påvisar att den kvalitativa studien skall öka informationsvärdet för det stundande 
fenomenet. En urvalsprocess präglas oftast av en större mängd individer där det krävs 
ett urval för att göra undersökningen genomförbar. Det forskaren sedan vill säga något 
om kallas för en population och för att göra detta möjligt genomförs ett stickprov eller 
urval som får representera den valda populationen. (Halvorsen, 1992 s. 95) 
Uppdragsgivaren AB är ett litet företag med totalt sju heltidsanställda samt tre externa 
aktörer som också agerar innanför saluhallens väggar. På grund av storleken på 
företaget är inte urvalet, kopplat till den kvalitativa studien, av så stor betydelse då 
författarna valt att fokusera på samtliga inom företaget, såväl personal som externa 
aktörer för att erhålla en helhetsbild. Detta kan beskrivas som en subjektiv urvalsteknik 
som går under benämningen icke-sannolikhetsurval (Halvorsen, 1992 s. 100; Holme & 
Solvang, 1997 s. 183). Ett icke-sannolikhetsurval innebär att urvalet inte genomförs 
genom en slumpmässig urvalsprocess, resulterande i att alla inte har samma möjlighet 
att bli utvalda till den aktuella studien (Bryman & Bell, 2005 s. 111).   
 
Jacobsen (2002 s. 195) lyfter fram att ett problem med den valda urvalsprocessen är att 
undersökningen sällan kan innefatta tillräckligt många intervjuer. Detta kan bero på att 
intervjuer är såväl kostnads- som tidskrävande. Som tidigare belyst är detta inte till 
samma dimension ett problem för oss, det som stämmer in är att det är tidskrävande då 
vi valt att transkribera samtliga intervjuer. Vidare är målet inte, som tidigare nämnts, att 
skapa statistisk generalisering utan fokus kommer att ligga på Saluhallen AB och det 



Student 

Handelshögskolan 

Vårterminen 2012 

Examensarbete, 30 hp  33 

råder även en medvetenhet gällande dess svårighet att generalisera det på övriga 
saluhallar i Sverige. Detta problem understryker även Bryman och Bell (2005 s. 130) då 
det kan finnas en svårighet att generalisera plats, tid och rum.  
 
Som tidigare beskrivet påvisar Halvorsen (1992 s. 95) att en urvalsprocess präglas av att 
forskaren gör ett urval ur en större mängd individer. Likt författarnas kvalitativa studie 
har författarna valt att genomföra en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning 
där urvalsprocessen präglats av ett icke-sannolikhetsurval. Det vill säga att vi själva 
väljer ut de enheter som skall få möjligheten att delta i undersökningen. Anledningen 
till detta beror ofta på ekonomiska och tidsmässiga skäl. (Halvorsen, 1992 s. 95; 
Jacobsen, 2002 s. 350) Den aktuella studien har på grund av just ekonomiska och 
tidsmässiga skäl inneburit att urvalet baserats på redan befintliga restaurangkunder. 
Detta är ett urval som kännetecknas som ett bekvämlighetsurval, innebärande att 
författarna väljer ut dem som lättast går att få tag i (Jacobsen, 2002 s. 350; Bryman & 
Bell, 2005 s. 125). Totalt genomfördes 200 enkäter, och valet att avbryta datainsamling 
efter 200 enkäter baserades bland annat på tidigare beskrivna faktorer i termer av tid och 
ekonomi. Restaurangen besöks dagligen av cirka 150 gäster och det var planerat att 
under fyra dagar genomföra intervjuer med en tredjedel av gästerna per dag för att få en 
spridning på respondenterna i strävan efter en mer rättvis bild av besökarna. Det är även 
viktigt att återigen poängtera att den kvantitativa studien är av kompletterande karaktär 
vilket även försvarar valet att avsluta datainsamlingen vid 200 insamlade enkäter. 
Vidare sker urvalet under en så kallas självelektion vilket innebär att respondenten själv 
får avgöra om de vill delta i undersökningen eller inte (Halvorsen, 1992 s. 95). Utöver 
tidigare beskriven svårighet i att generalisera den insamlade datan finns det även en risk 
för ett systematiskt snett urval, resulterande i att respondenterna inte är relevanta för den 
aktuella populationen (Jacobsen, 2002 s. 350). En risk som stämmer bra in på den 
aktuella studien då valet av redan befintliga restauranggäster inte automatiskt innebär att 
de är representativa som saluhallsgäster. För att minska risken för ett systematiskt snett 
urval har den kvantitativa studien som tidigare nämnts genomförts under flera olika 
dagar. Vidare är målet, likt den kvalitativa studien, inte att skapa en generaliserbar 
sanning utan skapa en vidare förståelse och på så vis ett underlag för en grad av 
överförbarhet. 

4.2 Access 
Vikten av att erhålla access till den unika undersökningsmiljön är en avgörande faktor 
för studiens utgång och resultat. Bryman and Bell (2005 s. 336) poängterar att tillträde 
till den sociala miljön är en av de viktigaste men samtidigt en av de svåraste momenten. 
Vidare påvisar författarna att tillträdesfaktorn är något situationsbaserat, där ett tillträde 
i en organisation inte är det samma som att erhålla fritt tillträde till hela organisationen. 
För att garanteras tillträde krävs en kontinuerlig process där varje kontakt i 
organisationen är viktig. (Bryman & Bell, 2005 s. 341) Då författarna skriver på 
uppdrag åt Saluhallen AB är tillträdesfrågan ett begränsat problem. Redan i 
uppstartsfasen av uppdraget klargjordes vikten av att få tillträde till alla delar av 
organisationen. I samförstånd klargjordes det att vi skulle erhålla möjligheten att 
befinna oss på plats och studera organisationen. Vidare intervjuas samtliga aktörer, 
interna och externa för att bearbeta tillträdesmomentet och på så vis undvika en 
eventuell accessproblematik.  
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När det kommer till enkätundersökningen har accessen inneburit tillgång till 
Uppdragsgivaren ABs restaurang och deras redan befintliga kunder. Under fyra dagar 
genomfördes en enkätinsamling med hjälp av Uppdragsgivaren ABs personal där 
matgäster tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i en undersökning gällande deras 
syn på verksamheten. Som tidigare nämnts har urvalet skett i form av ett 
bekvämlighetsurval och för att öka chansen till access till den aktuella respondentens 
svar erbjöds samtliga respondenter en kaffe om de valde att delta. Att erbjuda 
respondenten något för deras deltagande visade sig vara ett bra koncept då 200 av 220 
tillfrågade valde att delta. 

4.3 Bortfall 
Den aktuella studien har skonats med en låg grad av bortfall. När det gäller den 
kvalitativa forskningsmetoden genomfördes intervjuer med samtliga heltidsanställda 
samt externa aktörer vilket innebar att risken för bortfall var låg. Av de tio genomförda 
intervjuerna var det ett bortfall på grund av tekniska problem då ljudupptagningen 
slutade fungera. För att göra det möjligt att ändå kunna använda intervjuns data 
sammanställdes intervjuarens minnesanteckningar från intervjuns gång samt en kortare 
sammanfattning efter intervjun. Vidare innebär djupintervjuer att det inte blir bortfall 
kopplat till en specifik fråga utan det är innehållet av det som sägs som är det primära.  
 
Kopplat till författarnas kvantitativa forskningsmetod fanns det ett visst bortfall. Totalt 
tillfrågades 220 respondenter, varav 20 stycken valde att inte delta i undersökningen.  
Detta innebar att det totalt genomfördes 200 enkätundersökningar varav 31 stycken 
enkäter innehöll ett eller flera uteblivna svar. Anledningen till detta var till största del på 
grund av enkätens utformning, då respondentens svar kopplat till saluhallen kan utebli 
om de inte besökt saluhallsdelen. Detta innebar att författarna kunde sammanställa och 
analysera 169 enkäter. Konsekvenserna av bortfallet går att koppla till enkäternas 
resultat och styrka. Dels hade ett resultat av 200 ifyllda enkäter inneburit en större 
styrka i dess resultat. Vidare kan bortfallet ha inneburit att resultatet i termer av 
medeltal och svarsfördelning blivit missvisande, exempelvis att ett medeltal kunde blivit 
högre respektive lägre om alla enkäter sammanställts. Vidare var enkätens sista fråga av 
en öppen karaktär vilket gav respondenten friheten att antingen skriva en kommentar 
eller lämna frågan obesvarad. På grund av dess konstruktion valde författarna att inte se 
ett uteblivet svar som bortfall kopplat till den specifika frågan. 

4.4 Intervjumetod 
Intervjumetoden för denna studie är ett led i att frågorna vad, varför och hur tagits i 
beaktning. Kvale (1997 s. 91) och Olsson och Sörensen (2001 s. 79) lyfter fram dessa 
som nyckelfrågor vid planering av intervjuer. Vad involverar att införskaffa 
förkunskaper om vad som skall undersökas. Vidare innebär varför att klargöra syftet 
med intervjuerna och hur handlar om att avgöra vilken intervjuteknik som är lämplig. 
(Kvale, 1997 s. 91) Det blir naturligt att det för studien krävdes att författarna satte sig 
in i ämnesområdena som berör studiens problemformulering samt syfte. Detta kan 
kopplas till litteraturinsamlingen som lade grunden för studiens teorikapitel som i sin tur 
är utgångspunkten för vad som skall undersökas. Vidare beskrevs i kapitlet 
Forskningsmetod varför intervjuer är den önskvärda metoden för att svara på studiens 
syfte och problemformulering. I detta kapitel motiverades även att djupintervjuer är den 
intervjuteknik som är lämplig utifrån studiens syfte. Nästa steg gällande studiens 
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intervjumetod är därmed konstruktion av intervjumallar vilket beskrivs i kommande 
kapitel.  

4.5 Konstruktion av intervjumall 
För att få en förståelse för den kontext som studerats är det av vikt att intervjuerna först 
innefattar övergripande frågor gällande företaget och dess organisation. Frågorna har 
därefter kategoriserats utifrån studiens bakomliggande problemformulering samt syfte 
som utgår från marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring samt hållbar 
utveckling. Som tidigare argumenterats för ses marknadsföringsmixen som de resurser 
som skall arbetas med för att få en total konkurrenskraftig marknadsföringsstrategi samt 
för att få en överensstämmelse mellan den externa och interna marknadsföringen. 
Därmed har intervjumallen utformats samt kategoriserats med marknadsföringsmixen 
som huvudtema och därmed som grund för de ämnesområden som intervjufrågorna 
berört. Som tidigare belysts skall de 7P:na ses som huvudverktyg för vad som skall 
arbetas med och inte som låsta mallar. Därmed har frågorna under respektive P i 
intervjumallen konstruerats relativt generellt med strategierna som utgångspunkt för att 
konstruera frågor som avser att undersöka hur Saluhallen AB arbetar med respektive 
verktyg. För ytterligare återkoppling till dessa strategier se Figur 3.2: 
Marknadsföringsmixen kopplad till strategier. 
 
Vidare har intervjufrågorna kategoriserats i delteman gällande hur Saluhallen AB 
arbetar med relationsmarknadsföring samt hållbar utveckling. Intervjumallens 
kategorisering belyses inte för respondenterna och koncepten relationsmarknadsföring, 
marknadsföringsmix samt hållbar utveckling utelämnades i största mån under 
intervjuerna. Detta för att intervjupersonerna inte ska framställa svar utifrån en redan 
given kategorisering. Kategoriseringen är därmed främst ett hjälpmedel för studiens 
analys samt att säkerställa att dessa viktiga delteman berörs med hjälp av 
intervjufrågorna. Frågorna gällande hållbar utveckling samt relationsmarknadsföring har 
vävts in under varje verktyg (7P) i marknadsföringsmixen. Ytterligare en kategorisering 
av frågorna gällande relationsmarknadsföring har genomförts avseende faktorerna nya 
kunder, nöjdare kunder och lojalare kunder.    
 
I Figur 4.7: Kategorisering av intervjufrågor i teman samt faktorer visualiseras hur 
intervjufrågorna har uppdelats på huvudtema och delteman samt faktorer utifrån 
studiens problemformulering. 
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I Appendix 1 finns intervjumallen som varit utgångspunkt för vilka frågor som ställts 
under intervjuerna. Ur denna kan det utläsas att intervjuerna innehållit tämligen många 
frågor, vilket karaktäriseras av en strukturerad intervju (Bryman & Bell, 2005 s. 135). 
Det kan argumenteras att detta kan resultera i att det djup som en kvalitativ studie vill 
åstadkomma till viss del blir lidande då intervjun blir tämligen styrd (Bryman & Bell, 
2005 s. 157). Då denna studie innefattar tre olika teoretiska ämnesområden har det varit 
nödvändigt att utforma en intervjumall som säkerställer att studiens breda ämnesområde 
belyses. Därmed har en intervjumall utformats där det enda sättet att belysa samtliga 
områden innebar relativt många frågor. Samtidigt har dessa frågor konstruerats öppna 
avseende vad som efterfrågas men med utgångspunkt i studiens ämnesområden. Detta 
för att intervjupersonen skall få utrymme att verkligen förklara hur saker och ting 
föreligger samt för att inte frågornas utformning skall styra studien åt något håll. Då 
studien även avser att undersöka Saluhallen ABs marknadsföringsstrategi på djupet 
främjar den relativt strukturerade intervjumallen att tillräckligt många faktorer även 
berörs inom respektive kategori.  

4.6 Intervjuarens roll 
En intervju präglas av en ömsesidig dialog mellan intervjuaren och intervjupersonen i 
strävan efter en djupare förståelse (Jacobsen, 2002 s.160; Patel & Davidson, 2011 s. 
82). Vidare präglas djupintervjuer av en låg grad av strukturering för att ge utrymme för 
intervjupersonen att uttrycka sina åsikter (Patel & Davidson, 2011 s. 81). Intervjuarens 
roll skiljer sig naturligtvis från intervjupersonens då målet är att föra intervjun framåt i 
strävan efter att belysa ett forskningsproblem och, som tidigare belysts, skapa en ökad 
förståelse. Patel och Davidson (2011 s. 82) belyser detta vidare och påvisar att det 
ömsesidiga samtalet skall fortskrida med hjälp av att intervjupersonen bygger upp ett 
meningsfullt och sammanhängande resonemang kring det stundande ämnesområdet. 
Samtliga intervjuer genomfördes med båda författarna vilket kan generera i såväl 
positiva som negativa effekter. Viktigt att poängtera är att vi innan varje intervju 
beslutat vem av oss som till största del ska leda samtalet, innebärande att den andra av 

Huvudtema:  
Marknadsföringsmixens 
7P 
 

PLATS 
PRIS 
PRODUKT 
PÅVERKAN 
FYSISKA BEVIS 
MÄNNISKOR 
PROCESSER 
 

Deltema: 
Hållbar utveckling 

 

Deltema: 
Relationsmarknadsföring 

Faktorer: 
Nya kunder 
Nöjdare kunder 
Lojalare kunder 

Problemformulering: Hur kan Saluhallen AB förbättra sin marknadsföringsstrategi med 

en kombination av marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring samt hållbar utveckling? 
 

Figur 4.7: Kategorisering av intervjufrågor i teman samt faktorer 
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oss intog en relativt passiv roll under intervjun. En styrka med detta upplägg är att 
intervjupersonen kan fokusera på en person, målet med detta är att undvika känslan av 
att vara i underläge. Ytterligare en styrka med att genomföra intervjuerna tillsammans är 
att författarna kunde komplettera varandra och därmed undvika att relevant 
informationsinsamling uteblev i from av missade frågor. Vidare kunde författarna få en 
tydligare bild över intervjupersonens kroppsspråk och tonläge då en av författarna intog 
en mer observerande roll. 
  
En av intervjuarens viktigaste uppgifter är att se till att intervjupersonen inte känner sig 
hämmad under intervjun (Patel & Davidson, 2011 s. 81). Det gäller att skapa en 
avslappnad atmosfär där intervjupersonen känner sig bekväm. För att göra detta möjligt 
genomfördes intervjuerna i ett separat rum som inte är chefens kontor. Ur en 
intervjuares perspektiv har författarna behandlat ämnen så som språkbruk, gester och 
kroppsspråk (Patel & Davidson, 2011 s. 81). Värdeladdade ord och kraftiga rörelser kan 
utmynna i att intervjupersonen känner sig obekväm och hämmad. Vidare skedde 
samtliga intervjuer ansikte mot ansikte för att undvika missförstånd och även för att 
möjliggöra tolkning av intervjupersonernas kroppsspråk och gester. Att intervjua 
ansikte mot ansikte lyfter Jacobsen (2002 s. 161) fram som det mest lämpliga 
tillvägagångssättet när en personlig kontakt skall byggas upp mellan parterna och på så 
sätt göra det möjligt att beröra känsliga ämnen. Jacobsen (2002 s. 166) påvisar även 
vikten av att bra samtal även kräver en kontinuerlig ögonkontakt, vilket är något som vi 
tänkte på under intervjuerna.  

4.7 Intervjuförfarande 
Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta bearbetningen av materialet samt 
efterföljande analys. Genom att spela in varje intervju kunde vi välja bort att föra 
kontinuerliga anteckningar i strävan efter att vara så uppmärksamma som möjligt på vad 
som sades och vilket kroppsspråk som användes. Ett beslut som enligt Bryman och Bell 
(2005 s. 374) leder till att intervjuaren undviker att bli distraherad. Vidare fokuserade en 
av oss på att föra intervjun vidare varav den andra förde korta minnesanteckningar 
under intervjun gång. I de fall som den som antecknade kom på något ytterligare som 
behövde förtydligas eller diskuteras ställdes dessa frågor i slutet av intervjun. 
 
En stor risk gällande valet att spela in samt transkribera resultatet är att intervjupersonen 
kan känna sig hämmad och att inspelningsutrustningen skapar en oro hos 
intervjupersonen då deras ord förevigas (Bryman & Bell, 2005 s. 373). För att minska 
risken för ett sådant förfarande togs forskningsetiska principer i beaktning innan 
intervjuerna påbörjades där informationskravet uppfylldes. Det vill säga att information 
om projektet gavs till intervjupersonen gällande dess syfte, upplägg och resultatets 
förväntade nytta (Olsson & Sörensen, 2001 s. 57). Vidare är det även viktigt för 
trovärdigheten i en kvalitativ studie att intervjuarens uppfattningar inte påverkar den 
intervjuades svar (Olsson & Sörensen, 2001 s. 80). Därmed valde vi att inte tala om för 
den intervjuade vilka specifika ämnesområden studien avser att undersöka. Detta för att 
de intervjuades svar inte skulle påverkas av att de innan intervjun och den aktuella 
frågan hade marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring och hållbar utveckling i 
tankarna.  

Vi gjorde ett aktivt val att inte visa någon av intervjupersonerna intervjumallen innan 
intervjuernas genomförande. Genom att intervjupersonen inte visste vilka frågor som 
skulle komma i ett senare skede eliminerades risken för att frågorna konstruerades i 
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förhand (Halvorsen, 1992 s. 89).  Ytterligare en anledning till detta var att främja att 
intervjupersonen svarade på frågorna med det första de kom att tänka på. Vid intervjuer 
bör även ledande frågor undvikas (Halvorsen, 1992 s. 90) någonting som vi strävat efter 
genom att utforma en så generell intervjumall som är möjlig men ändå samtidigt 
säkerställa att studiens ämnesområden berörs. Därmed användes intervjumallen endast 
som ett ramverk för hur intervjuerna skulle föras vidare. 
 
Vidare upplyste vi även intervjupersonen om garantin att förbli anonym, det vill säga att 
svaren inte går att koppla till en specifik person (Jacobsen, 2002 s. 360; Patel & 
Davidson, 2011 s. 74). Genom att genomföra detta strävade vi efter att skapa en 
avslappnad diskussionsarena där intervjupersonen kände en tillit till oss som intervjuare 
och vågade delge sina tankar kring det aktuella ämnesområdet. För att tydliggöra detta 
ytterligare valde vi även under intervjuerna att inte tilltala någon av intervjupersonerna 
vid namn för att understryka deras anonymitet.  
 
Rummet där intervjun genomförs är även av vikt (Olsson & Sörensen, 2001 s. 80). 
Samtliga intervjuer genomfördes i Saluhallen ABs konferensrum som ligger ostört till. 
För att den som intervjuades skulle känna sig bekväm serverades kaffe och intervjun 
ägde rum i bekväma fåtöljer. Ingen av de intervjuerna som genomfördes hade en 
specifik tidsgräns utan vi informerade om att det skulle ta cirka en timme. Delägarna 
hade även talat med de anställda och sagt att de inte behövde känna stress över att de 
tog tid till intervjuerna utan att de kunde ta den tid som krävdes. Under två av 
intervjutillfällena uppstod det störningsmoment genom att en av delägarna kom in och 
frågade om ett par nycklar under intervjuns gång samt att brandlarmet gick och vi var 
tvungna att utrymma lokalen. Vid dessa tillfällen valde vi att göra en kort 
sammanfattning av det senaste som sagt och diskuterats för att försöka få 
intervjupersonen tillbaka till samtalsområdet som berördes innan störningsmomenten 
uppstod. 
 
Olsson och Sörensen (2001 s. 79) lyfter även fram att det är viktigt att intervjupersonen 
känner sig viktig och får prata utan att bli avbruten. Detta är någonting som vi tog i 
beaktning under intervjuernas gång genom att nicka instämmande och säga 
uppmuntrande saker när den intervjuade slutat prata så som ”intressant, spännande, kan 
du berätta mer”. Alla intervjuer avslutades med att fråga intervjupersonen om den hade 
någonting som den ville tillägga. 

4.8 Observationsförfarande  
Under den aktuella studien genomfördes ett antal observationer med fokus på att studera 
den aktuella miljön och dess sociala kontext. Observationer vars primära uppgift är att 
notera en persons eller grupps beteenden. Genom att samla in information via 
observationer kan författarna betrakta hur människor beter sig i olika situationer. 
(Jacobsen, 2002 s. 180; Bryman & Bell, 2005 s. 196) Den kontext som studerades var 
saluhallen, restaurangen samt en mer övergripande observation av dess helhet. 
Författarnas mål är som tidigare belysts att använda observationer som ett komplement 
kopplat till interiör, exteriör, kundbemötande, produktutbud, service och 
betalningshantering.  

Bryman och Bell (2005 s. 196) påvisar att en observation kan genomföras på en rad 
olika sätt. Detta är något som även Jacobsen (2002 s. 181) understryker, trots att allt 
faller under samma beteckning. Det är viktigt att målet med observationen framgår och 
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vilka begränsningar som den aktuella observationen kan innefatta (Jacobsen, 2002 s. 
181). Flera typer av observationer genomfördes där vi som observatörer intog olika 
roller, karaktäriserats av ett eventuellt deltagande eller inte. En deltagande observation 
innebär att observatören väljer att delta i den sociala kontexten för att skapa sig en 
vidare förståelse för individens beteende (Jacobsen, 2002 s. 182; Bryman & Bell, 2005 
s. 197). I kontrast till detta intog författarna en icke-deltagande observation innebärande 
att vi enbart iakttog med en avsaknad av deltagande.  
 
Gällande den aktuella studien använde författarna sig av båda typer av 
observationstekniker då vi dels valt att delta i form av gäster i såväl saluhallen som 
restaurangen. Vidare observerade författarna med en större distans och enskilda 
individers beteende i den sociala kontexten. Vid användandet av en icke-deltagande 
observation kan undersökaren även använda sig av en ostrukturerad observation, vars 
mål är att skapa en detaljerad iakttagelse utan att följa något observationsschema. 
(Bryman & Bell, 2005 s. 197) Detta stämmer bra in på författarnas aktuella studie då vi 
valt att inte följa en mall utan förutsättningslöst låta den sociala kontexten tala till oss. 
Viktigt att ta i beaktning är om observationen är öppen eller dold, det vill säga om 
undersökningsobjektet är medveten om observationen eller inte (Jacobsen, 2002 s. 181). 
Jacobsen (2002 s. 181) påvisar att det finns en risk att undersökningsobjektet kan bete 
sig annorlunda i strävan efter att bete sig på ett sätt som de tror är acceptabelt under en 
öppen observation. Vidare att observationens reliabilitet anses styrkas vid användandet 
av en dold observation. Kopplat till den aktuella studien var observationsobjekten 
medvetna om vårt arbete genom studiens genomförda intervjuer. Detta innebar att de 
kände igen oss vilket kan ha påverkat deras beteende gentemot oss. Dock minimerades 
denna risk genom att inte tala om att vi skulle genomföra observationer kopplat till 
studien samt att vi även intog en icke-deltagande observationsställning.  

4.9 Konstruktion av enkätmall 
Vid utformning av enkäter finns det flera olika variabler att ta hänsyn till. Det är 
fundamentalt att enkätundersökningens svar täcker forskarnas aktuella studies syfte och 
problemformulering (Bryman & Bell, 2005 s. 183). I den aktuella studien har enkäten 
sitt ursprung ur dels problemformuleringen och syftet, men även ur den teoretiska 
referensramen. Det är av stor vikt att genomföra en väl genomtänkt enkätundersökning 
för att minimera risken för bortfall. Bortfall i termer av uteslutna svar (Trost, 1994 s. 
68) är vanligt förekommande vid en enkätundersökning då respondenten inte har någon 
kontakt med intervjupersonen (Bryman & Bell, 2005 s. 168). Det finns flera olika 
faktorer att ta i beaktning vid utformandet av själva enkäten. Bryman och Bell (2005 s. 
168) poängterar vikten av att utforma en enkät vars layout upplevs attraktiv och 
professionell för att öka svarsprocenten. Något som även styrks av Halvorsen (1992 s. 
90) som menar att enkäten måste klara sig själv och då är dess layout avgörande. För att 
skapa en attraktiv layout är det viktigt att vara konsekvent i användandet av teckensnitt, 
teckenstil, och rubriksättning (Bryman & Bell, 2005 s. 168). Vidare att det finns en 
balansgång i enkätunderlaget mellan hur tät eller luftig texten är. För att få fram rätt 
layout har vi valt att genomföra ett antal pilotstudier där respondenten fått uttrycka sig 
gällande detta fenomen.  
 
Vidare är det viktigt att besluta kring valet av öppna respektive icke-öppna frågor. Om 
frågorna skall lämna utrymme för egna svar eller bara ge fasta svarsalternativ (Trost, 
1994 s. 68; Bryman & Bell, 2005 s. 168). Båda alternativen har sina fördelar och 



Student 

Handelshögskolan 

Vårterminen 2012 

Examensarbete, 30 hp  40 

nackdelar där ett fast alternativ är mindre tidskrävande att utvärdera, lättare att besvara 
och jämföra vid analys. Det finns dock en risk att frågorna kan vara ledande. (Bryman 
& Bell, 2005 s. 176-179) Fördelen med öppna alternativ är att respondenten själv får 
uttrycka sina tankar men det tillkommer risker kopplat till exempelvis misstolkning och 
svårigheten att tyda handskriften (Trost, 1994 s. 68). Författarna har valt att utforma 
enkäten med till största del fasta svarsalternativ för att lättare kunna utvärdera 
respondenternas svar. Valet av svarsalternativ och hur de skall ordnas är också viktigt 
att beröra i strävan efter att minska risken för svarsbortfall (Halvorsen, 1992 s. 91). 
Vidare är det betydelsefullt att inleda enkäten med en kortare presentation där 
respondenten undervisas i hur svar skall anges (Bryman & Bell, 2005 s. 170). Det skall 
även framgå om flera svarsalternativ kan markeras. Om respondenten markerar flera 
alternativ när bara ett skall anges måste svaren bortses (Bryman & Bell, 2005 s. 170). I 
inledningen har författarna valt att beskriva målet med undersökningen, hur svar skall 
anges samt att respondenten förblir anonym. 
 
Utöver layout och introduktion är valet av språk och frågeställning viktiga att beröra. 
Trost (1994 s. 76) och Halvorsen (1992 s. 90) lyfter fram hur språket skall användas i en 
enkät. För att undvika svarsbortfall bör enkäten innehålla ett neutralt språk, utan 
värdeladdning och främmande ord. Genom att använda svåra ord ökar risken även för 
misstolkning. Vidare skall frågor ställas med en tydlighet där långa frågeformuleringar 
uteblir. Det är även viktigt att enkäten enbart ställer en fråga i taget och inte innehåller 
ledande frågor (Trost, 1994 s. 75; Bryman & Bell, 2005 s. 185). För att vara säker på att 
språk och frågor är tillräckligt tydliga och lättförståeliga har pilotundersökningen även 
här varit till stor användning.   
 
Vidare finns det flera olika typer av variabler av relevans kopplat till valet av 
svarsalternativ. Det kan exempelvis vara om svaret skall begäras i skrift eller siffror. 
Underliggande variabler kan exempelvis klassificeras som intervallvariabler, 
ordinalvariabler eller dikotoma variabler. (Bryman & Bell, 2005 s. 256) 
Intervallvariabler innehåller siffror med lika stort avstånd mellan kategorierna (Bryman 
& Bell, 2005 s. 256), exempelvis skalan 1 - 6 som vi använder vid flera av våra frågor. 
Ordinalvariabler kan rangordnas (Bryman & Bell, 2005 s. 256) vilket kan utläsas när vi 
använder oss av svarsalternativ som ”några gånger i månaden” eller ”varje vecka” där 
avståndet mellan kategorierna inte är lika stort. Vidare använder sig författarna även av 
dikotoma variabler som enbart mäter två variabler, exempelvis man eller kvinna 
(Bryman & Bell, 2005 s. 256). Anledningen till att flera variabler används är för att få 
en tydligare bild över respondenten.  
 
Valet av variabel baseras på vilken typ av statiskt material författarna vill erhålla, vilket 
i denna studie är en beskrivande statistik (Sweeney et al., 2009 s. 13-14). Detta innebär 
att största fokus ligger på intervallvariabler. Genom att använda svarsalternativ 
innehållande sifferskalor kan författarna räkna ut medelvärdet vilket är ett nyckeltal 
inom den beskrivande statistiken (Sweeney et al., 2009 s. 82). Valet att använda en 
sifferskala på 1 - 6 baseras på att författarna vill att respondenten måste ta ställning då 
en sexsiffrig skala innebär att det inte finns ett neutralt svarsalternativ. Ytterligare ett 
mål med den beskrivande statistiken är att undersöka svarsfrekvenser (Sweeney et al., 
2009 s. 28), vilket även är målet med studien. Enkäten avslutas med en öppen fråga där 
respondenten lämnades utrymme för personliga åsikter. Åsikterna har sammanfattats 
och visualiseras i Appendix 3 för att undersöka om det finns några samband mellan 
dem. 
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4.10 Enkätförfarande 
Samtliga enkäter genomfördes, som redan tidigare belysts, med befintliga kunder i 
restaurangen. Kunden blev tillfrågad av serveringspersonalen om denne kunde tänkta 
sig att delta i en enkätundersökning. För ett eventuellt deltagande blev kunden erbjuden 
kaffe. Intresset var stort och enkäterna samlades in under fyra dagar. Totalt tillfrågades 
220 respondenter varav totalt 200 enkäter samlades in. Anledningen till valet av 200 
enkäter har beskrivits under kapitlet Urval.  

4.11 Bearbetning och analys av kvalitativ data   
För att kunna beskriva hur det insamlade materialet av kvalitativ karaktär som ligger till 
grund för denna studie har bearbetats framställs inledningsvis hur observationerna har 
bearbetats och analyserats. Vidare är det initialt av vikt att förklara hur intervjuerna har 
transkriberats. När detta genomförts kommer processen för analys och tolkning av 
intervjumaterialet att beskrivas för att läsaren skall få en förståelse för resultatet för 
denna studie. 

4.11.1 Bearbetning av observationer 

Författarnas tillvägagångssätt gällande valet av hur observationer skulle registreras var i 
form av minnesanteckningar som skapades under eller efter varje observationstillfälle. 
Efter varje observation sammanställdes dessa och genomgång av detta material 
genomfördes efter bearbetning av intervjuerna och enkätundersökningen. 
Observationerna bearbetades initialt utifrån studiens teoretiska referensram. För att 
möjliggöra att observationerna även är ett komplement till de teman och mönster som 
framkommit med hjälp av intervjuerna och de resultat som enkätundersökningen visat 
bearbetades de i nästa skede utifrån dessa. Det totala materialet bearbetades för att sedan 
lyftas fram under kapitlet Uppdragsgivaren AB och Saluhallen AB som underlag för 
efterkommande analys och slutsats.  

4.11.2 Transkribering av intervjuer 

Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades för att möjliggöra en 
granskning i textform. Olsson och Sörensen (2001 s. 79) understryker att oavsett om 
intervjun genomförs i form av tal eller skrift skall materialet transkriberas, innebärande 
en bearbetning av informationsmaterialet. Detta för att göra det möjligt att redogöra för 
de utbyten som skett under intervjun (Bryman & Bell, 2005 s. 374). Vidare betonar 
Bryman och Bell (2005 s. 374) att transkribering innebär att intervjuaren ges 
möjligheten att genomföra upprepande genomgångar av intervjupersonens svar och att 
informationen blir offentlig, innebärande att materialet går att granska av andra aktörer. 
Meningen med våra intervjuer är som tidigare belyst att skapa en djupare förståelse och 
för att göra detta möjligt har tidsgången för varje intervju varit en till två timmar. Detta 
innebär ett stort inspelat material att transkribera vilket är oerhört tidskrävande, något 
som även Bryman och Bell (2005 s. 374) understryker. 
 
Innan transkriberingen skall genomföras bör beslut fattas gällande hur den skall 
genomföras, det vill säga om allt skall omvandlas till text eller bara transkribera den 
delen av intervjun som påverkar studiens utgång Bryman & Bell (2005 s. 375). 
Författarna tog beslutet att omvandla hela intervjun för att säkerställa att inga svar eller 
nyanser i svaren uteblev. Det vi valde att exkludera var delar som inte påverkade 
intervjuns genomförande eller resultat, så som skratt, naturliga pauser och ord utan 
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betydelse exempelvis ähh och uhmm. Dessa typer av känslouttryck kan absolut vara av 
betydelse, men svåra att visualisera i form av text. Vid behov valde vi i stället att gå 
tillbaka till ljudupptagningen om en viss känslostämning behöver analyseras för att 
förstå intervjupersonens svar.   

4.11.3 Bearbetning av transkriberade intervjuer 

Vid bearbetning av intervjuerna har författarna genomgått en process med olika metoder 
för att möjliggöra tolkning och analys av de utskrivna intervjuerna. Denna process har 
karaktäriserats av att vi har sökt upprepade mönster och intressanta meningar kopplat 
till studiens problemformulering och syfte i enlighet med en tematisk analys (Braun & 
Clarke, 2006 s. 86). 
 

Vi började med att först bekanta oss med det insamlade materialet och få en 
övergripande helhetssyn genom att läsa igenom det transkriberade intervjumaterialet 
utan att göra några minnesanteckningar. Detta är någonting som både Starrin och 
Svensson (1994 s. 125) och Braun och Clarke (2006 s. 87) belyser bör karaktärisera 
processens inledande skede. Starrin och Svensson (1994 s. 125) poängterar även att det i 
detta skede är av vikt att vara öppen i genomläsningen och först göra ett flertal 
ostrukturerade genomläsningar av materialet. 
 
I nästa skede lästes intervjumaterialet igenom igen men denna gång skrevs kommentarer 
i marginalen på de utskrivna transkriberingarna utifrån om textmassan var av 
beskrivande, värderande eller förklarande karaktär. Denna uppdelning kommer från 
Jacobsen (2002 s. 224) och har använts för att möjliggöra en överblick av materialet och 
skilja på textmassa som beskrivit hur Uppdragsgivaren ABs verksamhet och 
organisation ser ut, hur den intervjuade upplever denna kontext och hur denne värderar 
kontexten och varför. 
 
I nästa genomläsning antecknades ytterligare kommentarer i marginalerna och då 
gällande vilket område de olika textmassorna berörde och vilka begrepp som användes. 
Här växte det fram flera olika teman som var återkommande och berörde denna studies 
problemformulering och syfte, även kallad en tematisk analys (Attride-Stirling, 2001 s. 
385). Teman fångar upp mönster som framträder i materialet som är av vikt för studiens 
problemformulering (Braun och Clarke 2006 s. 82). Attride-Stirling (2001 s. 390) 
belyser att det finns flera sätt att utforma ett kodat ramverk för tematisering av 
kvalitativa metoder men att det ofta genomförs med utgångspunkt i studiens 
problemformulering samt teoretiska incitament parallellt med framträdande frågor i 
datamaterialet. Då denna studies problemformulering och syfte tydligt berör specifika 
teorier och kopplingar och samband däremellan blev det än mer tydligt att våra 
huvudteman cirkulerade mycket kring teorierna som studien avser att studera.     
 
Följaktligen strukturerades och sammanfördes dessa övergripande teman genom att 
relevanta textmassor klipptes ut från transkriberingsmaterialet och sattes samman under 
gemensamma teman. Textmassan lästes därmed igenom en gång till och dessa teman 
kodades till övergripande kategorier, gemensamma för den textmassa som föll under 
samma tema. För att säkerställa att textmassan som kodades under dessa termer var 
lämplig och jämförbar inom samma kategori skrevs även en beskrivning för varje 
övergripande kategori med tillhörande term.  
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Efter att en övergripande kategorisering genomförts upprepades denna procedur genom 
att ytterligare dela in kategoriseringarna i en eller flera underliggande kategorier. Här 
blev det tydligt att flera underkategorier länkade samman och att det förelåg ett 
samband både inom överkategorin men även mellan olika överkategorier. 
 
När genomläsningen inte gav några nya infallsvinklar gällande de olika teman, 
begreppen och kategorierna samt kopplingen däremellan lämnades bearbetningen av 
material för att gå över till analysen av materialet. Vi nådde därmed en form av mättnad 
där det inte gav någonting mer att fortsätta gå igenom transkriberingarna (Bryman & 
Bell, 2005 s. 449). För att möjliggöra en analys av det som framkom i bearbetningen av 
materialet beskrivs detta i kapitel: Uppdragsgivaren AB och Saluhallen AB för att sedan 
i analyskapitlet sättas samman med denna studiens teoretiska referensram.  
 
Författarna vill även lyfta fram att vi genomgående under bearbetningen av 
intervjumaterialet har kodat namnen som framkommit för att bibehålla 
undersökningspersonerna anonymitet samtidigt som vi själva snabbt har kunnat spåra 
information till enskilda intervjuer vid behov. Denna kodning innebär att 
intervjurespondenternas namn ersatts med siffror och bokstäver. De två delägarna har 
kodats med (A) respektive (B) och de anställda och externa aktörerna som intervjuats 
kodas med (1) till (8). Denna kodning har dock endast använts i bearbetning av 
materialet och utformning av empirikapitlet för att säkerställa att samtliga 
intervjupersoners perspektiv belyses. Därmed togs denna kodning bort efter att 
empiriframställningen var genomförd.  

4.12 Bearbetning och analys av kvantitativ data 
Sammanställning av enkätundersökningens empiriska resultat presenteras i kommande 
kapitel för att sedan användas i analysdelen och slutsatserna. Datamaterialet har 
sammanställts i Excel där fokus legat på medelvärden och svarsfrekvens vars mål är att 
skapa ett starkare empiriskt underlag. Som tidigare belyst är målet med 
enkätundersökningen att skapa ett kompletterande underlag där författarna erhåller en 
inblick i kundens syn på verksamheten. Vidare är syftet med enkätundersökningen inte 
att finna en generaliserbar sanning utan den skall agera som ett kompletterande underlag 
till den genomförda kvalitativa forskningsmetoden. Detta innebär att vi i analysen inte 
kommer diskutera datamaterialet i termer av generaliserbarhet utan behandla materialet 
i termer av en viss överförbarhet till liknande kontexter. Det vill säga att andra 
saluhallar som verkar inom en liknande kontext kan dra paralleller delar av analysen där 
enkätsammanställningen använts som komplement till den kvalitativa studien och på så 
sätt överföra det på sin verksamhet.  
 
Som tidigare lyfts fram har datamaterialet bearbetas som ett beskrivande statistiskt 
material med fokus på medelvärdet och svarsfrekvens. Detta redovisas i form av 
procentsatser, cirkeldiagram och stapeldiagram i kommande kapitel vilka är vanligt 
förekommande inom den beskrivande statistiken (Sweeney et al., 2009 s. 28-37). En 
total sammanställning av enkätundersökningens stängda frågor redovisas i Appendix 2 
och den öppna frågeställningen redovisas i Appendix 3. I denna tituleras 
kommentarerna med ett R för respondent och en siffra beroende på vilket enkätnummer 
kommentaren hämtats från, exempelvis R1 för respondent nummer ett. På så vis förblir 
samtliga respondenter anonyma. 
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Enkätens struktur är uppbyggd kring två stora fokusområden, en kopplat till 
restaurangen och en kopplat till saluhallen. Resultaten som används i studien fokuserar 
till största del på saluhallsdelen då detta är studiens syfte. Detta innebär att kommande 
empiri, analys och slutsatser främst innefattar datamaterialet kopplat till saluhallen. 
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5. Uppdragsgivaren AB och Saluhallen AB 

I detta kapitel behandlas olika teman och mönster avseende Uppdragsgivaren AB och 
Saluhallen AB som framkommit genom bearbetning av det kvalitativa underlaget som 
insamlats med hjälp av intervjuer och observationer samt den kvantitativa datan från 
enkätundersökningen. För att förstå den kontext som Saluhallen AB verkar inom 
beskrivs inledningsvis vad som framkommit gällande organisationens uppbyggnad. 
Därefter berörs organisatoriska teman gällande Uppdragsgivaren ABs affärsidé, 
varumärke, mål, riktlinjer och konkurrenter. Vidare lyfts teman fram gällande 
saluhallens samarbeten och relationer med externa aktörer, intressenter och kunder. 
Efter detta framhävs teman gällande påverkan, lokalen, produkter, pris, människor 
samt hållbar utveckling. 

5.1 Organisationen Uppdragsgivaren AB  
Saluhallen AB går under företagsnamnet Uppdragsgivaren AB vars verksamhet 
involverar både en saluhall med varuförsäljning och en restaurang. Restaurangdelen 
involverar event och catering. Projektet Uppdragsgivaren AB påbörjades under mars 
månad 2010 och bolaget bildades i november samma år. Företaget involverar tre 
delägare varav en av dem nyligen blivit engagerad i organisationen. Uppdragsgivaren 
AB har sju heltidsanställda inkluderat de två initiala delägarna och vid behov tas extra 
personal in. Förutom att dessa två delägare är ansvariga för ledning och det 
övergripande för verksamheten är de även delaktiga i den dagliga driften där den ena 
delägaren anger att denne ansvarar för inköp för saluhallen och står i kassan, diskar och 
städar. Den andra delägaren berättar att denne mestadels deltar i arbete gällande 
restaurangen och kallar sig själv köksansvarig eller kökschef. Den tredje delägaren som 
nyligen involverats i Uppdragsgivaren ABs verksamhet är inte delaktig i den dagliga 
verksamheten utan agerar på en strategisk nivå. De resterande fem anställda innefattar 
två servitriser, en som är ansvarig för ost- och charkdisken, en som är ansvarig för 
bistron och en kock.  
 
Förutom de sju anställda finns det även tre externa aktörer som är involverade i 
Uppdragsgivaren ABs verksamhet då de driver sina verksamheter i Uppdragsgivaren 
ABs lokal. De tre externa aktörerna innefattar Fisk AB, Choklad AB och Raw Food AB 
[fiktiva företagsnamn]. Fisk AB säljer fisk och skaldjur och har en anställd som står i 
Uppdragsgivaren ABs lokaler, med andra ord finns inte ägaren på plats. Choklad AB är 
en enmansfirma där ägaren förutom att sälja sin choklad i saluhallen även sköter 
tillverkningen av sina produkter i lokalen. Raw Food AB erbjuder mat som är skonsam 
mot miljön och hälsan och ägaren både lagar och säljer denna mat i Uppdragsgivaren 
ABs lokaler. Många av de externa aktörernas varor används i produktionen i 
Uppdragsgivaren ABs restaurang. De externa aktörerna ansvarar själva för sitt 
varuutbud, prissättning och hur distributionen sker till saluhallen.  

5.1.1 Affärsidé, varumärke och mål 

Framträdande är att externa aktörerna, delägare och personalen för spridda resonemang 
angående Uppdragsgivaren ABs affärsidé och varumärke samt att ingen enhetlig bild 
nyanseras. De initiala delägarna visar en något mindre splittrad och säkrare bild i 
diskussioner kring varumärket och affärsidén då de inte behöver fundera särskilt 
mycket. En av delägarna lyfter fram att den initiala affärsidén var försäljning av 
närproducerade livsmedel som grund. Detta genom att samla lokala producenter på ett 



Student 

Handelshögskolan 

Vårterminen 2012 

Examensarbete, 30 hp  46 

och samma ställe och erbjuda matupplevelser året runt. För att kunna erbjuda ett större 
utbud har Uppdragsgivaren AB valt att komplettera med livsmedel från hela världen. 
Samma delägare beskriver även att Uppdragsgivaren AB vänder sig till mat och 
måltidsintresserade som ställer krav på råvarors ursprung, äkthet och kvalité. Vidare 
lyfts det fram att restaurangen, catering och event blivit viktiga delar i verksamheten. 
Den andra delägaren lyfter fram att den initiala idén med företaget var att det fanns en 
möjlighet att samla många duktiga producenter på ett och samma ställe. Denne belyser 
även att affärsidén hade sin grund i att delägarna tyckte det var viktigt med mat och 
matetik. När denne delägar i korta ordalag lyfter fram dagens affärsidé nämner han 
också kvalité, att det är viktigt att kunna stå för det som säljs och erbjuda en 
matupplevelse. Han nämner också att de strävar efter att förmedla matkunskap.  
 
De anställda och de externa aktörerna visar en något osäkrare bild av vad företaget står 
för och vad målen är. De behöver fundera en stund över Uppdragsgivaren ABs affärsidé 
och varumärke och diskussionerna är ofta utdragna och något osammanhängande. 
Följande citat påvisar att affärsidén inte är helt tydlig för alla: 
 
”Bra mat, kunna förmedla, eller ge ha ett utbud av exklusiva eller lite udda som sagt, 
alltså vad kallar man det, det här låter ju inte alls bra. Jag skulle inte ha rätt på 
affärsidén”. 
 
När denne person tänker en stund berörs det dock att Uppdragsgivaren AB ska vara en 
samlingsplats för matglädje samt roliga och kreativa event. Vidare att det ska vara ett 
”lokalproducerat”, ”ekologiskt” och ”brett utbud” med ”färska och schyssta råvaror” 
där du ska kunna köpa det du äter i restaurangen. En annan person belyser att 
Uppdragsgivaren AB ska ”erbjuda det lilla extra” och ”ha prisvärda och exklusiva 
produkter med hög kvalité och inte halvfabrikat”. En annan lyfter fram ”kvalité” och 
”matupplevelser”. En person lyfter fram att Uppdragsgivaren AB ”vill ge allt på samma 
gång”, ”vardagslyx”, ”närproducerat” och ”ekologiskt”. I en annan diskussion nämns 
också ”närproducerat” och ”ekologiskt” tillsammans med ”kvalité” och ”service”. Det 
framkommer även ”att erbjuda kunden det de vill ha”, att vara ”flexibel” och ”erbjuda 
matupplevelser”. En av de externa aktörerna lyfter fram att Uppdragsgivaren AB ska 
kunna erbjuda ”närodlat, ekologiskt och kvalité”. 
 
Det framkommer inga tydliga skillnader mellan de anställda och de externa aktörernas 
diskussioner kring Uppdragsgivaren ABs affärsidé och varumärke. I Tabell 5.1: 
Diskussioner kring affärsidé och varumärke, visualiseras vilka ord som använts, av hur 
många och skillnader mellan delägarna och de anställda. 
 
Diskussion kring 
varumärke och affärsidé 

Använda ord Intervjuperson 

 Matupplevelser (B), (A), (3), (4) 
 Tydligt ursprung/identitet 

på varor 
(B) 

 Äkthet (B) 
 Kvalité/inte halvfabrikat (B), (A), (6), (3), (5), (8) 
 Viktigt med mat (A) 
 Matetik (A) 
 Matkunskap (A) 
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 Närproducerat/närodlat  (B), (A), (7), (2), (5), (8) 
 Samlingsplats matglädje (7) 
 Brett utbud (7) 
 Ekologiskt (7), (2), (5), (8) 
 Färska, schyssta råvaror (7) 
 Event (B), (7) 
 Prisvärt (6) 
 Exklusivt/vardagslyx (6), (2) 
 Service (5) 
 Flexibel (4) 
 Lilla extra (6) 
 Ge allt på samma gång (2) 
 Erbjuda det kunden vill ha (4) 
 Restaurang  (B), (7) 
 
Tabell 5.1: Diskussioner kring affärsidé och varumärke 

Som kan utläsas ur Tabell 5.1 framkommer det 21 olika ord under diskussionerna 
gällande affärsidé och varumärke där närproducerat, ekologiskt, matupplevelse och 
kvalité var extra framträdande. I sex av de nio transkriberade intervjuerna används ordet 
kvalité gällande affärsidé och varumärke. Två av de personerna som inte använder ordet 
kvalité använder sig av vardagslyx respektive färska och schyssta råvaror vilket 
möjligen indikerar på kvalité. Därmed är det endast en person som inte berör kvalité. 
Vidare är det sex intervjupersoner som berör närproducerat och fyra av dessa nämner 
även ekologiska produkter. I fyra av diskussionerna berörs även matupplevelser.  
 
Även företagsnamnet Uppdragsgivaren AB jämfört med saluhallen diskuteras varav det 
nyanserades en brist på samstämmighet. Det initiala företagsnamnet var 
Uppdragsgivaren AB men då en av grundarna till verksamheten hoppade av kändes det 
inte lika bra och saluhallen började användas istället. I dagsläget pratar man dock 
mycket om Uppdragsgivaren AB men om det ringer svaras det med saluhallen. Många 
kallar verksamheten för Uppdragsgivaren AB men om ”det står skrivet om oss 
[restaurangen och saluhallens verksamhet] i tidningarna så är det nog saluhallen man 
skriver”. Att det inte finns en tydlig riktlinje för vilket namn som ska användas blir 
även påtagligt då både Uppdragsgivaren AB och Saluhallen AB användes under 
intervjuerna och vi var tvungna att fråga om de syftade på hela verksamheten eller 
restaurangen och saluhallen var för sig. 
 
Det framträder även en viss avsaknad av tydliga mål för verksamheten och riktlinjer för 
hur organisationen skall arbeta och att en tydlig linje för verksamheten saknas. Det 
framkommer att Uppdragsgivaren AB hittills har fokuserar på allting för att kunna 
erbjuda så mycket som möjligt: 
 
”Dom har svårt att sålla alla sina idéer, sålla alla sina tankar. Då kanske det blir lite 
spretigt istället för att gå på en linje så att säga”. 
 
”Ja, det är nog att ge alla allt de vill ha tror jag faktiskt. Jag tror de har, de är, de tar 
åt sig alltihop på en och samma gång och sen ska det bara gå liksom”…”De vill kunna 
ge allt känns det som”. 
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Även en av delägarna belyser samma problematik med att strategin för verksamheten 
hittills varit både bred och spretig. Detta förklaras med att det är ett nystartat företag 
utan något referensobjekt att studera men att åtgärder för en tydligare struktur på hur 
verksamheten ska jobba. 
 
När det kommer till kundernas associationsfaktorer kopplat till saluhallen erbjöds 
respondenten möjligheten att ringa in fler än ett alternativ. Här var maxresultatet, som 
vid alla flervalsalternativ, 169 och här kan författarna utkristallisera två faktorer vars 
associationsfaktor är mycket högre än övriga, kvalité med 140 svar (82,8 %), och 
närproducerat med 111 svar (65,7 %) (se Diagram 5.1: Fråga 12). Vidare kan vi se att 
det är fler respondenter som associerar saluhallen med dyrt jämfört med prisvärt, med 
34 svar (20,1 %) respektive 22 svar (13,0 %). Det framkommer även att 44 av 
respondenterna (26 %) associerar saluhallen med unikt produktutbud och att endast 3 av 
respondenterna (1,8 %), associerar saluhallen med ett komplett matutbud. 45 av 
respondenterna (26,6 %) förknippar saluhallen med miljövänligt. Vidare efterfrågas det 
i enkätundersökningens öppna fråga en: mer enhetlig profilering av varumärket 
Uppdragsgivaren AB. 
 

 

Diagram 5.1: Fråga 12 – Vad förknippar Du med saluhallen? Vänligen ringa in de 
alternativ som stämmer in. 

 
5.1.2 Uppfattning om saluhall jämfört med restaurangen 

Det är även framträdande att det har gått väldigt bra för Uppdragsgivaren ABs 
restaurang och event vilket lyfts fram som positivt. Men att resultat av detta är att 
restaurangen har fått stort fokus och att saluhallen och dess försäljning därför har 
hamnat lite i skymundan, vilket personerna inom verksamheten är något kritiska till: 
 
”...det är så mycket fokus på restaurangen och har varit hela tiden och det är jättebra 
för det är jättepopulärt och det är fullt på luncherna och det är jätteroligt. Men det 
andra måste också fungera för annars håller det bara inte liksom..”.  
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”De har jobbat för mycket för restaurangen och event och allting så där istället för att 
kanske tänkta lite mer på att det ska bli lite försäljning i själva saluhallen”. 
 
Det framkommer också att Uppdragsgivaren AB idag sannolikt främst förknippas med 
restaurangen och att många kunder som kommer in i lokalen och är positiva främst ger 
restaurangen uppmärksamhet. Det lyfts även fram att restaurangen har blivit KRAV-
märkt och en viss skepticism till att det återigen är restaurangen som står i fokus 
framkommer. Det belyses att restaurangen fick mycket fokus från början och att när det 
gick bra glömdes saluhallen till viss del bort. En av delägarna förklarar att de valde att 
satsa mycket på restaurangen från början för att visa att de var duktiga och bygga upp 
ett bra rykte kring Uppdragsgivaren AB.  

5.1.3 Konkurrenter 

Det belyses även vilka som ses som saluhallens främsta konkurrenter vilket påverkar 
företaget på olika sätt gällande hur de försöker positionera sig i kommunikations-, pris-, 
och produktstrategier. Flertalet intervjupersoner säger att saluhallen inte kan jämföra sig 
med de stora matkedjorna så som Maxi och Coop och att dessa blir allt bättre på att ta in 
ett litet delikatessutbud. De flesta personerna belyser dock att det finns en fördel 
gällande hur Uppdragsgivaren AB särskiljer sig från sina konkurrenter genom service, 
bemötande och kvalité. Det framkommer även att saluhallen strävar efter att ta in allt 
mer unika produkter som inte går att hitta någon annanstans då de produkter som också 
finns på Maxi kräver ett oskäligt längre pris. Vidare lyfts Uppdragsgivaren ABs unika 
lokal fram som en styrka som ingen av konkurrenterna har. 
 
En av delägarna säger att verksamhetens fokus på närproducerat och utbud av KRAV-
produkter är en konkurrensfördel. Denne lyfter även fram att kunskapen gällande 
produkterna är en styrka. Vidare belyser denne att det är svårt att konkurrera med pris 
och likvärdiga produkter. 
 
Det framkommer också att förutom de större dagligvaruhandlarna finns det även 
konkurrens från andra mindre delikatessbutiker, men att det inte finns någon butik som 
då ensamt konkurrerar på hela sortimentet. Istället är det butiker som konkurrerar inom 
specifika produktkategorier exempelvis handtillverkad choklad eller delikatessostar.   

5.2 Interna och externa samarbeten och relationer 
Det framkommer tydliga teman och mönster gällande Uppdragsgivaren ABs samarbete 
med externa aktörer, leverantörer och andra intressenter vilket skapar både möjligheter 
och utmaningar vilket presenteras i kommande kapitel.  

5.2.1 Samarbete med externa aktörer i lokalen 

När samarbetet med de externa aktörerna berörs lyfter båda delägarna fram att kunderna 
upplever Uppdragsgivaren ABs och de externa aktörerna som ett och samma företag. 
Detta bekräftas även av våra observationer. Inom organisationen är det alltså 
Uppdragsgivaren AB och externa aktörer som verkar men utåt sätt i den dagliga 
verksamheten uppfattas de som en och samma organisation. Det är tydligt att både 
Uppdragsgivaren ABs anställda och de externa aktörerna känner att ett bra samarbete 
och en god kommunikation är viktigt: 
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”…gemenskap framförallt liksom, det är en viktig del att alla känner att de är trygga 
här och att man kan hjälpa varandra, samarbete är extremt viktigt och 
kommunikation”.  
 
Vidare framkommer det att samarbetet mellan Uppdragsgivaren AB och de externa 
aktörerna som är på plats är en ömsesidigt gynnsamt lösning. Genom att de externa 
aktörerna håller till i Uppdragsgivaren ABs lokaler får de hyresintäkter från de externa 
aktörerna. Lösningen innebär att Uppdragsgivaren AB till viss del kan vara 
självförsörjande och använda produkter direkt från de externa aktörerna i lokalen istället 
för att köpa in från andra leverantörer. De externa aktörerna som inte har färskvaror 
behöver heller inte alltid vara på plats för att erhålla försäljning. Genom restaurangen 
möjliggörs även merförsäljning i saluhallen. Vidare lyfter en av delägarna fram att det 
med ordet saluhall kommer vissa förväntningar gällande produktutbudet så som att ha 
en väldigt bred och fin fiskdisk. Både delägare och externa aktörerna belyser att 
samarbetet gör att de genererar kunder åt varandra och en ökad merförsäljning. Fördelar 
belyses också av att Uppdragsgivaren AB erhåller marknadsföring genom att de kunder 
som vill besöka de externa aktörerna samtidigt kommer i kontakt med Uppdragsgivaren 
ABs egen verksamhet och vice versa: 
 
”Jag är ju alltid först och främst en ambassadör för [Extern aktörs företagsnamn], det 
är ju det som jag står främst för. Men i och med det står jag ju också för 
Uppdragsgivaren AB och alltid när jag pratar med folk så nämner jag ju alltid att jag 
finns i saluhallen”. 
 
”Vi använder givetvis den dragningskraft de har och de använder sig av den 
dragningskraft vi har och den helheten vi har…”. 
 
Dels drar Uppdragsgivaren AB och de externa aktörerna alltså kunder åt varandra 
genom att kunder specifikt söker sig till Uppdragsgivaren AB eller en extern aktörer och 
därmed kommer i kontakt med resterande del av verksamheten i Uppdragsgivaren ABs 
lokaler. Att en större helhet bildas genom att samla flera olika aktörer samlas på samma 
plats lyfts även fram som en styrka. 
 
Vidare är det tydligt att samtliga parter; delägare, anställda och externa aktörer anser att 
ett gott samarbete är viktigt på flertalet sätt. Samtidigt framträder det en del 
utvecklingsområden och utmaningar gällande hur samarbetet däremellan ser ut idag. 
Det belyses att de externa aktörernas roll inom verksamheten och relationen till 
Uppdragsgivaren ABs anställda blir speciell trots att de dagligen arbetar vid sidan av de 
anställda: 
 
”…det är ju både positivt och negativt att fungera som en utomstående, de får ju inte 
samma syn till mig. Jag är ju inte anställd och jag är inte chef. Jag är egentligen 
ingenting för dem. Jag är ju bara en extra person så att säga”. 
 
De anställda belyser att relationen med de externa aktörerna är annorlunda då det i den 
dagliga verksamheten upplevs som att de är externa och att gemenskapen skulle kunna 
stärkas. Det framkommer från de externa aktörernas håll att samarbetet är ganska bra 
men att gemenskapen skulle kunna stärkas, främst med de anställda. I diskussion 
gällande dialog av inköp av produkter till saluhallen efterfrågas det en förbättring då 
konkurrerande varor förekommer utan dialog. Detta då den anser att olika aktörer i en 
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saluhall inte ska konkurrera med varandra utan att de ska gynna och hjälpa varandra 
med merförsäljning. En av de externa aktörerna som arbetar som anställd åt ett externt 
företag i Uppdragsgivaren ABs lokaler säger dock i diskussion gällande relationen med 
Uppdragsgivaren AB att samarbetet är bra med avseende på de dagliga 
beställningsrutinerna. Men denne belyser också att marknadskommunikation inte 
samkörs vilket även framkommer under intervjuer med andra externa aktörer. Här lyfter 
denne fram att samarbetet med en annan extern aktör inte fungerat tillfredsställande 
gällande leveranser och att det negativt påverkar både Uppdragsgivaren AB och de 
övriga externa aktörerna. Denne belyser även att Uppdragsgivaren ABs kommunikation 
till kunder gällande att dennes varor används i restaurangen har varit ”skitdålig” men 
att det blivit lite bättre samtidigt som en av delägarna beskriver att ”… kunden som 
sitter i restaurangen upplever att man handlar direkt från [extern aktör]”. Våra 
observationer under både lunch- och middagstid gav intrycket av att man som kund är 
medveten om att varor från saluhallen används i restaurangen genom skyltning och 
bordstalare men att det finns en avsaknad hos servitriserna av merförsäljning kopplat till 
produkterna. Enkätundersökningen visar att en stor andel av respondenterna är 
medvetna om att den största delen av maten som serveras i restaurangen går att köpa i 
saluhallen då 132 restaurangkunder (78,1 %) var medvetna om detta (se Diagram 5.2: 
Fråga 8). 
 

132

37

JA NEJ

 
 

Diagram 5.2: Fråga 8 - Den största delen av maten Du äter i restaurangen går att 
köpa i saluhallen. Är du medveten om detta? 

En av delägarna lyfter fram att samarbetet med de externa aktörerna är ganska nära och 
beskriver att samarbetet innefattar strategiska områden så som gemensamma åsikter 
gällande marknadsföring och hur verksamheten ska utvecklas. Dock hävdar de externa 
aktörerna att ett samarbete i marknadsföringen med Uppdragsgivaren AB endast skett 
vid något enstaka tillfälle. Vidare framkommer det att det inte är helt tydligt för de 
externa aktörerna vad Uppdragsgivaren ABs varumärke står för samt vad affärsidén 
egentligen är. En annan extern aktör kommer även in på olika synsätt i diskussion 
angående dennes relation till Uppdragsgivaren AB där denne anser att filosofierna 
skiljer sig mycket åt. Trots detta uttrycker denne att den känner sig som en i ”familjen”. 
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Det framkommer att samtliga externa aktörer och personal känner att samarbetet där 
emellan till någon nivå kan stärkas inom olika områden. När dessa områden diskuteras 
växer ett mönster fram där både delägare, personal och externa aktörer, berör förbättring 
av den interna kommunikationen, kontinuerliga personalmöten och riktlinjer som 
genomsyrar hela verksamheten. 
 
När Uppdragsgivaren AB öppnade genomfördes en del möten med både personal och de 
externa aktörerna men i takt med att verksamheten har ökat sin omsättning och 
sysselsättning har mötena blivit bortprioriterade. Detta är någonting som delägarna 
lyfter fram är viktigt för att kunna prata igenom saker och se till att alla är informerade 
om vad som händer. Både de anställda och de externa aktörerna lyfter fram att det vore 
positivt med fler personalmöten där alla är samlade, både intern personal och de andra 
aktörerna. De intervjuade personerna belyser att personalmöten skulle vara ett sätt att 
förbättra den interna kommunikationen: 
 
”På sätt och vis vore det väl bra att hela personalen träffades kanske en gång i 
månanden, att man satt sig ner. För att man pratar inte så mycket för jag har ju 
mitt…”. 
 
Personalmöten efterfrågas även för att skapa en förståelse för hela verksamheten och 
skapa en helhetsbild. Vidare för att samarbetet och gemenskapen inom organisationen 
ska bli bättre där de som arbetar i Uppdragsgivaren ABs lokaler hjälper varandra: 
 
”…om man aldrig har möten då slutar det med att alla jobbar på sitt hörn och det 
räcker inte”…” …jag försökte få att vi skulle ha möten allihopa med personal så att 
man känner en gemenskap i alla sektioner och att man inte känner att man håller på, 
jag är bara här”. 
 
Mer information efterfrågas också gällande vilka förändringar som sker inom 
organisationen för att personalen ska slippa gå runt och undra vad det är som händer och 
vara oroliga för framtiden. Vidare utrycker tre av de anställda att tidigare möten ibland 
har blivit inställda och att de ofta förekommer störelsemoment, exempelvis att 
telefonerna ringer. Det lyfts även fram att mötena främst varit informationsmöten där 
delägarna stått för det som kommunicerats och att det ofta inte funnits tid för att lyfta 
fram personalens tankar vilket är viktigt att få fram allas tankar och syn på saker och 
ting. 
 
Vidare framkommer det att det finns vissa svagheter gällande den interna 
kommunikationen kring riktlinjer för hur saker och ting skall genomföras. Det uppvisas 
en bild av att Uppdragsgivaren ABs personal är serviceinriktade och att de tycker att det 
är viktigt att bemöta kunden på ett bra sätt. En av delägarna uttrycker att ”..vi ju haft 
bra personal från början som haft med sig någon form av korrekt beteende”. Dock finns 
det inga uttalade riktlinjer för hur de anställda ska gå tillväga i möte med kund. Ett 
exempel är gällande huruvida personalen ställer sig till en förfrågan gällande 
specialbeställning åt kund. Det är tydligt att de har en filosofi där de strävar efter att 
göra allt för kunden men att det inte finns några riktlinjer från ledningen angående hur 
de anställda skall ställa sig till en sådan situation. Vad som gäller kring om 
Uppdragsgivaren AB erbjuder studentrabatt och rabatter till kunder framstår även 
osäkert då svaren var olika gällande detta.  
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5.2.2 Samarbete leverantörer  

Det framkommer att samarbetet med leverantörerna är viktigt av flera anledningar för 
både Uppdragsgivaren AB och leverantörerna. I upptagningsområdet finns det ungefär 
86 närproducenter som under många års tid arbetat med att producera i småskalig 
verksamhet. En av delägarna belyser att det för dem är viktigt att ha en gemensam 
försäljningsplattform att synas på och att konsumenten ” börjar bli mer och mer insatt 
och medveten om och vill veta vad man stoppar i sig för mat” vilket underlättas av 
denna samlingsplats för lokala producenter. Fördelen för de lokala leverantörerna att 
synas genom Uppdragsgivaren AB lyfts även fram och att de inte kommer fram på 
samma sätt på en stormarknad. 
 
Det beskrivs att ett närmare samarbete med ostleverantörerna inletts genom att de är 
mer delaktiga i vad saluhallen erbjuder och hur ostdisken ser ut och upplevs samt att det 
är bra produkter som säljs vilket argumenteras vara gynnsamt för leverantörerna. Bland 
annat förs en diskussion med ostleverantörerna i samband med temaveckor om vilka 
produkter som kan passa in i ett specifikt tema till exempel ”Franska tema”. Det 
belyses även att det är en fördel för leverantörerna att de finns i saluhallen bland fina 
produkter och kända varumärken vilket skapar incitament för leverantörerna att erbjuda 
ett bra pris till saluhallen för att fortsätta vara leverantör. Vikten av att samarbetet med 
leverantörerna fungerar bra belyses även genom att: ”Är inte de nöjda, nej men då drar 
ju de”. 
 
Ett starkare samarbete med grönsaksleverantörerna lyfts fram och att de inte enbart 
levererar produkterna till Uppdragsgivaren ABs lokaler utan också är mycket 
involverade i hur det ser ut. Här beskrivs även att det skapas problem för 
Uppdragsgivaren AB om leverantörerna inte bryr sig om kvalitén på produkterna då 
varor som inte uppfyller en hög kvalité inte kan användas. Vidare belyser en extern 
aktör att de använder sig av en mindre leverantör på grund av att kommunikationen med 
dem fungerat mycket bättre än med de stora leverantörerna. En av delägarna lyfter fram 
att ett bra samarbete med leverantörerna är viktigt för att göra det möjligt att kunna 
förmedla produktkunskap till kunder.  
 
Ännu ett incitament som belyses gällande vikten av att ha ett gott samarbete med 
leverantörerna är att problem funnits med leverantörer som inte levererat produkter när 
de ska och att det påverkat Uppdragsgivaren ABs och de externa aktörernas 
kundnöjdhet negativt när kunderna inte kan erbjudas de produkter som de efterfrågar: 
”det bryter ju ner hela vår kedja att vi inte får fullt sortiment”.  
 
Det framkommer även att leverantörerna själva beslutar över hur varorna skall levereras 
till saluhallen och att då de har flera närproducerande leverantörer som är experter inom 
sitt område levererar var och en endast en liten del av det totala sortimentet. Vidare att 
inleveransernas frekvens och tidpunkt skiljer sig åt beroende på leverantör. 
 
En av delägarna lyfter fram att det är viktigt med ett gott samarbete med leverantörer 
som även genererar lönsamhet. Vidare att de utländska produkterna köps av grossister 
utan kontakt med själva tillverkaren men att det då har valts ” ett fåtal, duktiga, 
leverantörer där vi [Uppdragsgivaren AB] känner att de står för ungefär samma 
värderingar som vi gör”. Det framkommer även att det är svårt att hitta rätt 
samarbetspartners från början men att Uppdragsgivaren AB lyckats ganska bra med 
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detta och att det är viktigt att leverantörerna är samarbets- och arbetsvilliga. Detta 
exemplifieras med leverantörer som kör in varorna själv, vill hjälpa till att packa upp 
och är enkla att ha att göra med. Det lyfts även fram att kommunikation och 
närproducerat är viktigt i val av leverantörer men att det viktigaste är att uppfylla 
Uppdragsgivaren ABs krav. Vidare belyser en av delägarna att tanken från början var att 
det skulle vara flera aktiviteter med leverantörerna i Uppdragsgivaren ABs lokaler och 
att det under intervjuveckan skulle komma en glassproducent och stå i lokalen och hålla 
i provsmakning. Detta för att erbjuda aktiviteter i lokalen som främjar Uppdragsgivaren 
AB och för att erbjuda leverantörerna en plats att marknadsföra sig på.  

5.2.3 Samarbete med andra viktiga intressenter  

Det framkommer att det finns andra viktiga intressenter som är intresserade av 
Uppdragsgivaren ABs verksamhet och att ett samarbete med dessa visat sig gynnsamt. 
En av delägarna belyser att det finns intressenter som har ett intresse för mat och 
närproducerat som tittar på vad Uppdragsgivaren AB gör och hur de har byggt upp sin 
verksamhet från ”idé till verklighet” samt hur misstag kan undvikas. Samme 
intervjuperson lyfter även fram att han tror att Uppdragsgivaren AB i nuläget har en 
stark målgrupp med har olika former av påverkan i det lokala samhället vilka redan är 
intresserade av Uppdragsgivaren ABs verksamhet då de redan är kunder. 
 
”Vi har redan en ganska stark målgrupp med ganska betydelsefulla personer, om ni 
förstår mig på rätt sätt, som sitter i både offentlig förvaltning och i en hel del företag 
som träffar mycket människor som är hos oss både i restaurangen och handlar då”(A).  
 
Den andra delägaren belyser även en god relation med kommunen karaktäriserat av 
engagemang och stolthet över Uppdragsgivaren AB vilket visat sig i både goda ord och 
positiva gärningar: 
  
”Kommunen kan jag säga, de har varit väldigt stolt över det här och väldigt 
hjälpsamma, ända sedan från början har de visat ett stort engagemang. Både i ord och 
handling”...”Det har blivit lite av ett turistmål och sådär tycker jag”. 
  
Vidare lyfter en av delägarna fram att det inledde samarbetet med utfärdarna av KRAV-
certifieringen möjliggör att Uppdragsgivaren AB till en högre grad kan kommunicera 
sitt miljöansvar.  

5.3 Nya och existerande kundrelationer 
Intressanta diskussioner och teman angående Uppdragsgivaren ABs inställning och 
hantering av nya, nöjda och lojala kunder uppkommer. Flertalet personer belyser att 
många invånare inte besökt Uppdragsgivaren AB trots att de vet var det ligger och att en 
del människor inte ens vet om att de öppnat. Det framkommer att kunder ibland 
kommer in och är förvånade över att de missat att Uppdragsgivaren AB finns.  
 
Kopplat till detta belyses att de som redan är kunder är lätta att nå och kommunicera 
med men att Uppdragsgivaren AB måste nå dem som inte varit där ännu. En 
problematik lyfts fram med att inte alla vet om att de finns och att de inte ”hittat dit” 
och att Uppdragsgivaren AB inte kommunicerat ut detta tillräckligt till marknaden: 
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”..det är ju egentligen hela konceptet som har brustit i marknadsföringen att visa sig 
utåt att vi finns här, vi är här”. 
 
Av de 169 respondenterna som tillfrågades, som redan är befintliga restaurangkunder, 
var det 29 (17,2 %) som aldrig besökt saluhallen, (se Diagram 5.3: Fråga 11). Vidare 
kan vi utläsa att 85 (50,3 %) besöker saluhallen några gånger per år, att 48 (28,4 %) 
besöker saluhallen några gånger per månad och att 7 (4,1 %) besöker saluhallen varje 
vecka.    
 

 

Diagram 5.3: Fråga 11 - Hur ofta handlar Du i Uppdragsgivaren ABs saluhall? 

Vidare är det tydligt att både personal och externa aktörer arbetar för att i så hög grad 
som möjligt tillfredsställa kundernas behov och göra dem nöjda trots att det inte finns 
några riktlinjer för hur kunder skall bemötas. Det utkristalliseras en inneboende strävan 
att göra det mesta möjliga för kunderna så att de kommer tillbaka: 
 
”Så allt kunden vill ha som jag bara kan lyckas fixa fram, det gör jag”. 
 
Det framkommer även att både de externa aktörerna och personalen försöker lyssna till 
kundernas önskemål angående produktsortiment och gärna anpassar sitt sortiment efter 
vad kunderna efterfrågar. Exempelvis ersattes tidigare erbjudna oliver med ett nytt 
märke men när kunderna klagade på detta byttes tidigare leverantör tillbaka. Detta 
exemplifierades också med att de som lagar maten gärna tar in idéer gällande menyer 
och att kvalité uppnås om kunden anser att det är kvalité. 
 
Delägarna lyfter även fram att det är viktigt med service, bemötande och att kunder blir 
igenkända. Vidare talar en av de externa aktörerna positivt om Uppdragsgivaren ABs 
bemötande av kunder både enligt vad denne sett själv och från vad denne hört från 
besökande kunder:  
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”Jag tycker att servicen är väldigt bra, det måste jag säga. Jag ger tio poäng. Mycket 
duktigt folk. För det är många kunder som sagt att de känner sig väldigt välkomna när 
de kommer hit och just att det finns en servicekänsla som är så fantastisk. Som de inte 
upplever någon annanstans, och då måste det vara väldigt bra betyg”. 
 
Vidare valde vi för att få en tydligare bild över restaurangen och dess personal att vid 
flera tillfällen förtära luncher för att observera det unika kundbemötande mellan 
Uppdragsgivaren ABs personal och kunder. Genom dessa observationer kunde vi se att 
personalen i saluhallen uppmärksammar kunden och erbjuder en hög service. 
Serveringspersonalen upplevs högt serviceinriktade där kunden placeras i centrum, med 
vissa undantag då personalen under stress stundtals missar att uppmärksamma samtliga 
kunder i serveringen. Två märkbart negativa observationer är att det stundom tar lite för 
lång tid att få maten samt att stressen ibland gör att exempelvis kaffe glöms bort att 
serveras. Vidare är Uppdragsgivaren ABs betalningsstation inte ypperlig då det ibland 
blir köbildning och kunder därmed får vänta länge. Dessa observationer framkommer 
även som uppfattningar i enkätundersökningens öppna fråga då det framkommer att: det 
tar för lång tid att få maten och ibland tar lite för lång tid att få betala. 
 
Enkätundersökningen visar att en stor andel av de befintliga kunderna upplever servicen 
som hög då respondenterna ombads att betygsätta servicen kopplat till saluhallen på en 
skala mellan 1 - 6, där 1 är mycket dålig och 6 är mycket bra, vilket resulterande i ett 
medelvärde på 5,12 (se Diagram 5.4: Fråga 13). 

 

 

Diagram 5.4: Fråga 13 - Hur tycker Du servicen är i saluhallen? Där 1 är mycket 
dåligt och 6 är mycket bra. 

I enkätundersökningens öppna fråga uttrycker respondenterna även att Uppdragsgivaren 
AB har: bra personal och bra service. 
Vidare framkommer att det inte kommer in mycket klagomål från kunder och när det 
väl gör det är den huvudsakliga inställningen bland både personal, externa aktörer och 
delägare att försöka göra den missnöjda kunden till nöjd genom kompensation och 
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”försöka ge något extra för att de verkligen tog sig tid att höra av sig”. Både externa 
aktörer och personal fokuserar även på att hantera situationen så att den aldrig händer 
igen.  
 
En av delägarna beskriver att ledningen alltid har haft en policy mot kunderna att 
ingenting är omöjligt samt att Uppdragsgivaren AB enligt sin affärsplan skall erbjuda 
ett professionellt bemötande med kvalité vilket de nu strävar efter att få ut det bland de 
anställda. Vidare belyser samma intervjuperson att tillsammans skapar det personliga 
bemötandet, kunskap hos de anställda, den totala upplevelsen med smak, synintryck och 
dofter att det blir: ”lättare att sen få kunden att handla hela vägen ut och gå ut som en 
nöjd kund”. Denna delägare belyser att med ordet saluhall kommer förutfattade 
meningar om både kvalité och ett professionellt bemötande vilket verksamheten måste 
leva upp till hela tiden.  
 
Större delen av personerna uttryckte även ett behov av att få fler återkommande kunder. 
Vidare framkommer det att Uppdragsgivaren AB idag inte arbetar med några 
rutinmässiga strategier för hur de skall erhålla lojala kunder. Företaget erbjuder inte 
lojalitetsprogram men detta har diskuterats för att följa upp de kunder som handlar där 
ofta. Dock har de tidigare använts sig av en lista där kunder som vill ha information och 
erbjudanden via e-post har haft möjlighet att skriva ner sin adress. Listan används 
fortfarande för utskick men uppdateras inte i dagsläget. Vidare belyser både delägare, 
personal och externa aktörer att de kunder som återkommer får fördelar genom att de 
blir igenkända med namn, uppmärksammade och extra bra service. Ibland kan de även 
få gratis kaffe. En av delägarna lyfter även fram att denne anar att dagens 
återkommande kunderna inte är särskilt priskänsliga utan att de handlar där på grund av 
att de: ”upptäckt att här får man bra service, man får kunskap och man får bra kvalité”. 

5.4 Påverkan - extern marknadsföring 
Ytterligare ett område som studerats är hur Uppdragsgivaren AB kommunicerar med 
framtida potentiella kunder. Som lyftes fram tidigare samkörs den externa 
marknadskommunikationen inte med de externa aktörerna kontinuerligt gällande 
annonser. Intervjupersonerna belyser att Uppdragsgivaren AB i dagsläget använder sig 
av Facebook, hemsida och till en liten del av tidningsannonser vilket även bekräftas av 
observationerna. Fokus i denna kommunikation är dock på restaurangen och event. 
Vidare framkommer det att de kommunicerar med gäster i restaurangen angående event 
och till viss del även om varor i saluhallen. I menyerna i restaurangen lyfts det fram om 
maten kommer från saluhallen. Restaurangpersonalens kommunikation angående 
saluhallens produkter är dock liten. Både personal och externa aktörer uttrycker ett 
behov för saluhallen att synas mer och då i andra sammanhang än i restaurangen och att 
nå nya mottagare:  
 
”Jag tror att allmänheten inte ser så mycket reklam som har med saluhallen att göra 
vardagligt sätt. Som inte kanske är här och äter på luncherna och så... Hur når man ut 
till de som inte är här dagligen, det är ju lätt att nå de som är här”. 
 
Ur enkätundersökningen går det att utläsa att 68 respondenter (40,2 %) inte förknippade 
Uppdragsgivaren AB med någon marknadsföringskanal alls. Vidare att samtliga 
marknadsföringskanaler får ett lågt gensvar. Annonser är den marknadsföringskanal 
som har högt gensvar med 47 svar (27,8 %). Samtliga poster kan erhålla ett maxresultat 



Student 

Handelshögskolan 

Vårterminen 2012 

Examensarbete, 30 hp  58 

av 169 då frågan tillät respondenten ringa in mer än ett svar. Diagram 5.5: Fråga 15 
visualiserar en sammanfattning av respondenternas svar. 
 

 

Diagram 5.5: Fråga 15 - Vilken typ av marknadsföringskanaler förknippar Du med 
Uppdragsgivaren AB i sen helhet? 

I enkätundersökningens öppna fråga framkommer det även förfrågningar gällande 
förbättringar av Uppdragsgivaren ABs marknadsföringskanaler: bättre uppdaterad 
hemsida med aktuella menyer och nyheter, utveckla hemsidan och dålig 
marknadsföring.  
 
Vidare framhäver intervjupersonerna att de tycker att Uppdragsgivaren ABs annonser 
inte sticker ut tillräckligt mycket på grund av ”ljusbrun färg smälter bara in” vilket vi 
håller med om utifrån våra observationer. Dock framhäver en av delägarna att trots att 
Uppdragsgivaren AB är en ganska bred verksamhet med olika ben försöker de förmedla 
en avsändare samt använda sig av en grafisk profil som blir igenkänd. Dock indikerar 
våra observationer på att trots att samtlig information som förmedlats ut mot kund har 
varit bra och intressant, finns det en brist i vad som kommuniceras på grund av en 
avsaknad av en tydlig och enhetlig, kommunikation. Företaget vill förmedla en mängd 
väsentlig information resulterande i att budskapen känns för spretiga. Vidare framhäver 
både delägare, externa aktörer och personal marknadskommunikation som en 
kostnadsfråga. 
 
Det lyfts även fram en problematik med att kommunikationen som sänds ut i olika 
kanaler så som Facebook och hemsida ibland inte stämmer överens vilket skapar 
förvirrande kommunikation. Vid tidpunkten för våra observationer kunde vi inte se 
detta problem men att hemsidan uppdateras sällan vilket kan upplevas negativt. 
Informationen på undersidorna är också till viss del bristfällig, exempelvis står det 
under ost att ”ost är gott”. Vidare saknas en kortare slogan för vad Uppdragsgivaren AB 
arbetar med och står för. Sammanfattningsvis är informationen på hemsidan väsentlig 
men till viss del för bred och blir på så viss otydlig.  
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En av delägarna lyfter fram att marknadskommunikationen: ”handlar om att repetera 
det hela tiden för kunden så de känner det här med kvalité, att de förknippar oss 
[Uppdragsgivaren AB] med bra leverans helt enkelt”. Orden miljö och ekologi har inte 
använts påtagligt i marknadskommunikation då detta inte får användas hur som helst 
men i och med KRAV-certifiering öppnas framtida möjligheter upp för detta. Det lyfts 
även fram att de ibland arbetar med närproducerade leverantörer i annonser och på 
hemsida och Facebook. Observationerna har visat att främst närproducerat och till viss 
del även KRAV förmedlas på både Facebook och hemsidan där de lokala producenterna 
som Uppdragsgivaren AB samarbetar med lyfts fram. Dock upplevs Facebook främst 
användas till att lyfta fram event. 
 
Dock lyfter en av delägarna fram i diskussion angående att förmedla närproducerat och 
miljöhänsyn i marknadskommunikation att: ”Det som är viktigt att säga är då att 
eftersom det är så i ropet idag så har det även blivit utnyttjat på fel sätt och använt på 
kanske fel sätt och därför gäller det att vara lite försiktig”. Därmed belyser denne en 
viss balansgång i att använda miljöhänsyn och närproducerat i externa marknadskanaler. 
Dock efterfrågas det i enkätundersökningens öppna fråga: mer marknadsföring – 
speciellt om KRAV och Närodlat och mer information om KRAV-certifieringen. 
 
Vidare lyfts det fram av delägarna att de initialt i uppstartsskedet valde att satsa på att 
visa att de var duktiga och bygga upp ett gott rykte genom att jobba med bra råvaror, bra 
kvalité, duktiga kockar och bra servering. Därmed har fokus varit på det som levereras 
framför att kommunicera vad som levererats:  

”Vi kunde valt att lägga mer pengar på att i början marknadsföra oss och kanske hålla 
tillbaka lite på råvaror och service, men vi valde att gå den andra vägen och visa vad vi 
kan först och därför blir det ju en liten tuff start”.  

5.5 Lokalens interiör och exteriör  
Under intervjuerna framkommer det att Uppdragsgivaren AB har en lokal som ingen 
annan har vilket även observationerna kan bekräfta. Saluhallen ABs utseende gällande 
såväl interiör som exteriör särskiljer sig från många andra handelsplatser. Saluhallen 
erbjuder en unik miljö där lokalens utformning påverkats av dess historia som 
postcentral. Saluhallens exteriör upplevs på grund av en avsaknad av skyltning och 
utsmyckning dock som stängd och inte tillräckligt inbjudande. Att saluhallen upplevs 
stängd lyfts även fram av en respondent i enkätundersökningens öppna fråga då det är: 
svårt att se utifrån om det är öppet. Vidare uttrycker en intervjuperson att ”skylta här 
inne räcker ju inte för att få nya personer”. Informationen Uppdragsgivaren AB 
förmedlar till kunder utanför är med hjälp av en griffeltavla med handskriven 
information. Om det sker något utanför är det i form av en röd matta och röda band 
vilket ger signaler om en premiumbutik. När kunder kommer in i lokalen möts de av ett 
utrymme som inte används vilket även inte ger en tillräckligt inbjudande miljö.   
 
Väl inne i lokalen möts kunden av en unik miljö präglat av en mängd olika syn- och 
sinnesintryck. Diskarna i saluhallen är välfyllda med ett undantag, vars disk är relativt 
tom och på så sätt urskiljer sig negativt från övriga diskar. Samtliga diskar upplevs dock 
som en helhet och som kund upplevs Uppdragsgivaren AB som ett företag där de 
externa aktörerna går under samma anda. Positiva synintryck från författarnas 
observationer går att härleda ur smakprover av olika slag, skyltning och exponering av 
KRAV-märkta grönsaker samt chokladtillverkningen som sker på plats. I kontrast till 
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detta finns det flera observationer vars empiriska konsekvens upplevs negativ. Här 
hamnar en viss avsaknad av skyltning och produkt- och prisinformation i fokus då 
kunden har svårt att ta reda på enkel information utan att be om hjälp. Vidare upplevs 
saluhallen som en väldigt liten del av verksamheten då restaurangen upptar stora delar 
av lokalen. Detta skapar en risk att saluhallen upplevs som ett sekundärt fokusområde. 
När man äter i restaurangen finns överblick över de kunder som handlar i saluhallen 
vilket skapar en känsla av att man är iakttagen när man handlar. Såväl saluhall som 
restaurang ger en känsla av premium. 
 
Vidare belyser en av delägarna att närproducenterna är väldigt duktiga på att göra fina 
flaskor och förpackningar. Detta leder till att det är lätt att ställa upp produkterna som 
”museumföremål” men att effekten då blir att kunderna mest går och tittar utan att röra 
och köpa. Därmed uttrycker denne att det för saluhallen blir speciellt viktigt hur man 
jobbar med ”försäljningsbar exponering”. Intervjupersonen belyser även att det blir 
viktigt att tänka på vilka varugrupper som sätts samman:  

”…ska man ha närproducenter för sig, alltså enskilda företag exponerat, eller ska man 
ha varugrupper för sig”.  

Vid tillfället för observationer var produkternas dekorering och exponering inbjudande 
att titta på men stundtals upplevdes exponeringen mer som skyltning än varor till 
försäljning.  

5.6 Produktsortiment 
Produkterna i Uppdragsgivaren ABs lokaler kan delas upp i två olika delar. Den första 
delen är produkterna kopplat till restaurangen och produkterna kopplat till saluhallen 
som de själva ansvarar för vilket är torrvaror, grönsaker samt ost- och charkdisken. Den 
andra delen involverar de varor som de externa aktörerna säljer vilket är produkter till 
Fick AB, Choklad AB och Raw Food AB. De externa aktörerna bestämmer själv över 
sina produktutbud och Uppdragsgivaren AB har inga krav gällande deras 
produktsortiment. 
 
Vad gäller urvalet av Uppdragsgivaren ABs varusortiment i både saluhall och 
restaurang inleddes detta av att alla närproducenter bjöds in vilket var många. Därmed 
blev det naturligt att välja ut några stycken inom varje produktkategori och dessa beslut 
grundades på vilka som var bäst inom sin kategori och hur de kompletterade varandra. I 
nästa skede vände sig Uppdragsgivaren AB till leverantörer runt om i världen som gör 
speciella saker som håller bra kvalité där det finns marginaler att tjäna på och jämförde 
med vad konkurrenterna i upptagningsområdet erbjuder. Därmed bestäms 
produktsortimentet i första hand utifrån lokala leverantörer och när det inte räcker till 
kompletteras det med leverantörer från hela världen. Detta ger ”ytterligare anledningar 
att komma hit [Uppdragsgivaren AB]” och det belyses även att ordet saluhall förpliktar 
att det ska finnas en typ av varor varav de behöver komplettera med internationella 
delikatesser. Det lyfts också fram att det kan gynna de lokala producenterna att synas 
bredvid andra erkända producenter för att det sänder signaler om att de kan konkurrera 
med produkter av hög kvalité. 
 
Det framkommer från både delägare, externa aktörer och de anställda att 
Uppdragsgivaren AB satsar på produkter med kvalité och undviker halvfabrikat samt att 
de gärna vill särskilja sig från sina konkurrenter genom unika produkter:  
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”Något som varit viktigt från början är att vi har försökt att ha produkter som inte finns 
i annan dagligvaruhandel utan vi försöker hitta egna produkter”.   
 
Som lyftes fram tidigare visar enkätundersökningen att 140 respondenter (82,8 %) 
associerar saluhallen med kvalité men att endast 44 av respondenterna (26 %) associerar 
saluhallen med unikt produktutbud. 
 
Två av de externa aktörerna uttrycker att Uppdragsgivaren AB ska erbjuda ett komplett 
matutbud så att det går att köpa en hel middag i saluhallen. Vidare framhäver de externa 
aktörerna och de anställda att det bör finnas mer ”vardagsprodukter” och att även då 
mejeriprodukter tidigare inte har sålt så bra bör finnas för att göra det möjligt att handla 
enbart i saluhallen när du ska laga en middag. Författarna kunde även observera att det 
inte går att köpa en hel måltid i saluhallen då det finns en avsaknad av mejeriprodukter 
och vissa torrvaror. Enkätundersökningen visar, som tidigare belyst, att endast 3 av 
respondenterna (1,8 %) associerar saluhallen med ett komplett matutbud. I 
enkätundersökningens öppna fråga framkom även förfrågningar och tips från kunderna 
angående utbudet: lite mer produkter, större utbud av närproducerade grönsaker och 
frukter, större utbud av chark och mejerivaror, helt krav och närproducerat, vore bra 
om det fanns mejeri och kyckling, större utbud på produkter, man behöver handla fler 
saker/livsmedel när man väl handlar och begränsat utbud. 
 
Vidare visar delägarna en strävan efter att de produkter som säljs i saluhallen till stor del 
ska användas i matlagningen i restaurangen. Dock belyser de anställda att det har 
funnits problem med att det som serverats i restaurangen inte alltid funnits att köpa i 
saluhallen.  

5.7 Priser 
Priserna i den försäljning som sker i Uppdragsgivaren ABs lokaler kan delas upp i två 
olika delar. Den första delen är priserna på de produkter som Uppdragsgivaren AB 
säljer där de själva sätter sina priser. Den andra delen är priserna på de externa 
aktörernas försäljning där de externa bestämmer de slutgiltiga priserna efter att en viss 
del av försäljningen går till Uppdragsgivaren AB.  
 
Delägarna lyfter fram att de jämförelsevis har dyra men prisvärda produkter med hög 
kvalité och att man får väga in bemötandet och servicen kunderna får när de handlar hos 
Uppdragsgivaren AB. En av delägarna påpekar att de inte vill skrämma bort kunder med 
för höga priser men att samtidigt vill de inte ha för låga priser för att då signalerar de 
inte kvalité. Denne lyfter fram att det handlar om att hitta en bra balans där 
Uppdragsgivaren AB kan motivera priset med nyttan för kunden där de inte strävar efter 
att priskonkurrera. De anställda och de externa aktörerna anser att Uppdragsgivaren AB 
erbjuder prisvärda produkter vilket belyses i nästa kapitel Prisuppfattning. Dock berör 
nära hälften av dessa extrapriser som en god strategi i motsats till ägarnas syn på 
priskonkurrens. Exempelvis lyfts det fram att:  
 
”Även kött och osten så att det ligger ute på Facebook att nu har vi det här billigt. Nu 
har vi det här billigt och de här grejerna så att man hela tiden kanske försöker få in 
folk”.  
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Vidare visar enkätundersökningen att enbart 52 respondenter (30,8 %) skulle öka sin 
konsumtion i saluhallen om de erbjöds någon form av kupongerbjudande.  
 
En av de externa aktörerna belyser även att denne har varor i sitt produktsortiment som 
enbart går runt och inte ger någon vinst om de kompletterar det andra sortimentet 
mycket. 

5.7.1 Prisuppfattning 

Den gemensamma bilden hos de anställda, externa aktörerna och delägarna av 
saluhallens prisbild att det finns en förutfattad mening bland invånarna angående att det 
är dyrt vilket många lyfter fram som ett resultat av namnet saluhall. Dock är de överens 
om att det till stor del inte handlar om att varorna jämförelsevis är dyrare utan att det är 
prisvärda produkter i förhållande till den kvalité de håller. De berör även att en del 
säkert tror att det är dyrt och att en del kunder blir chockade när de kommer till kassan 
och ska betala. 

I enkätundersökningen ombads respondenterna att betygsätta saluhallens prisbild, där 1 
är mycket billigt och 6 mycket dyrt, vilket gav ett medelvärde på 4,24 (se Diagram 5.6: 
Fråga 14). Dessa siffror visar därmed att respondenterna upplever saluhallens prisbild 
som hög.   

 

Diagram 5.6: Fråga 14 - Hur tycker Du saluhallens generella prisbild är? Där 1 är 
mycket billigt och 6 är mycket dyrt. 

Vidare lyfter båda delägarna och en del av de andra intervjupersonerna fram att många 
invånare sannolikt förknippar Uppdragsgivaren AB med kvalité. Som tidigare belystes 
var det 140 respondenter (82,8 %) i enkätundersökningen som associerar 
Uppdragsgivaren AB med kvalité. 
 
Sammanfattningsvis uttrycker intervjupersonerna att det finns en förutfattad mening 
gällande dyrare priser i saluhallen vilket inte alltid stämmer om exakt samma produkter 
jämförs med andra dagligvaruhandlare. En av delägarna summerar problematiken som 
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samtliga intervjuade berört angående förutfattade meningar om prisnivån och säger att 
det handlar om att kunna motivera priserna med kvalité:  
 
”Jag tror att generellt sett om man skulle göra en undersökning och titta på det idag så 
är det nog många som har bilden av att vi kanske är dyrare. Och till viss del så har vi 
en del dyra produkter, men börjar man jämföra samma produkter hos andra handlare 
så ligger vi bra till och i vissa fall betydligt billigare än andra. Men bilden av en 
saluhall i mångas ögon är att det kanske är dyrt och lite exklusivt och det är en 
värdering som är svår att vända på utan vi kommer aldrig att gå och försöka 
konkurrera med att visa att vi har lägre priser”… ”Så det handlar om att visa att vi kan 
leverera kvalité och kan motivera de priserna vi har, tror jag”. 
 
Dock var det som tidigare belyst, fler respondenter i enkätundersökningen som 
associerar saluhallen med dyrt jämfört med prisvärt, med 34 svar (20,1 %) respektive 22 
svar (13,0 %). 

5.8 Människor som resurs 
Det framkommer hur de anställda och de externa aktörerna tycker att människorna 
används som resurser i den dagliga verksamheten på bästa sätt och hur de använder sig 
av varandras kunskaper. De anställda uttrycker brist på tid i olika sammanhang så som 
att det inte finns tid till att åka på utbildning, en ovilja att åka bort från staden för att de 
anställda ofta blir inkallade på ledig tid samt att det inte alltid finns för att bemöta 
kunderna på bästa sätt.    
 
Det poängteras även att det tar tid att leverera mat i restaurangen vilket, som tidigare 
belyst, också blev påtagligt under våra observationer och framkom i 
enkätundersökningens öppna fråga. Dock uttrycks det att det tar tid på grund av att de 
vill leverera mat av hög kvalité. 
 
Vidare framkommer det tydligt att de anställda tycker att de två initiala delägarna har 
för mycket ansvar och är involverade i för många uppgifter då de förutom att sköta 
företagets ledning även är med i den dagliga driften. Det lyfts fram att Uppdragsgivaren 
AB i dagsläget är beroende av att delägarna är med i den dagliga produktionen men att 
både externa aktörer och anställda anser att de borde lägga över mer ansvar på 
personalen då de ofta uppvisar stress. 
 
”Det är väl så när man är två stycken och driver ett sådan stor organisation, för det är 
en väldigt stor organisation. Det är mycket att samköra, liksom få ihop. Då är det svårt 
att liksom kunna vara med i hetluften så att säga, att vara med i köket varje dag eller 
vara med hela tiden och stå och sälja. Man har så mycket andra uppgifter”. 
 
På senare tid har Uppdragsgivaren AB fört diskussioner kring att lägga mer ansvar på 
personalen men detta har inte genomförts. En av de intervjuade kopplar delägarnas 
många arbetsuppgifter till marknadskommunikationen och att det ibland blir fel 
information som ges då det ofta är stressigt när Facebook och hemsidan ska uppdateras. 
Denne säger att en lösning är att lägga över uppgift på personalen. Vidare efterfrågas 
från både de externa aktörernas och de anställdas håll att ha fler idémöten där de kan 
bidra med nya tankar till organisationen. Det lyfts fram att personalen och de externa 
aktörerna inte har mycket kunskap utanför sina egna kunskapsområden. Ett förslag 



Student 

Handelshögskolan 

Vårterminen 2012 

Examensarbete, 30 hp  64 

framkommer på att samla de anställda och externa aktörerna och låta dem dela med sig 
av kunskap inom sina områden vilket skulle vara bra då en av delägarna belyser att de 
anställda och de externa aktörerna är väldigt duktiga på sina områden: 
 
”Alltså, även restaurangdelen kanske servitriserna ska få komma in i köket mer och 
liksom inte bara skala lök utan kanske ska man laga mat tillsammans en kväll och 
smitta varandra lite med kärlek till det man gör liksom”. 
 
Vidare belyser två av de externa aktörerna att de brinner för det de säljer och den ene 
säger att det ger en bra möjlighet att ge de övriga i verksamheten produktkunskap inom 
dennes område. Den andre externa aktören säger att dennes roll är att inspirera och 
påverka hur människor äter. 

5.9 Hållbar utveckling – hållbar miljö och ekonomi 
Det framkommer hur Uppdragsgivaren AB jobbar med miljöfrågor så som 
närproducerat och ekologi. Som belystes i föregående kapitel baseras företagets 
produktutbud i första hand på lokalproducerade varor. Vidare säljer de ekologiska 
grönsaker och frukt. Raw Food AB säljer enbart miljövänliga alternativ. Sex av de 
intervjuade förknippade i diskussion kring varumärke och affärsidé även närproducerat 
till Uppdragsgivaren AB. Det framkommer att Uppdragsgivaren AB nyligen blivit 
KRAV-certifierad. I och med KRAV-certifieringen kommer det större krav på att veta 
produkternas ursprung och det måste bokföras vad som är krav, hur dessa produkter 
förvaras och hur mycket som köpts in. Ett led i detta är att ett miljöledningssystem och 
tydliga miljömål måste utvecklas. Vidare måste Uppdragsgivaren AB börja kontrollera 
hur leverantörer producerar och hur de påverkar miljön i sina verksamheter. 
 
En av delägarna lyfter fram gällande KRAV-märkta varor att förutom att denne 
personligen anser att det är viktigt även att det ur ett företagsperspektiv ligger i tiden 
vilket gör det lätt att argumentera för då folk är medvetna om det. Men denne lyfter 
fram en problematik med att dessa varor många gånger är dyrare och att även då 
människor efterfrågar KRAV-märkta produkter i många lägen köper de billigare 
varorna i alla fall. Enkätundersökningen visade dock att närproducerade råvaror är något 
som är viktigt för 140 respondenter (82,8 %) när de inhandlar mat (se Diagram 5.7: 
Fråga 10). Vidare lyftes det tidigare fram att 111 respondenter (65,7 %) förknippar 
saluhallen med närproducerat och hela 141 respondenter (83,4 %) är medvetna om att 
maten som serveras i restaurangen är närproducerad (se Diagram 5.8: Fråga 9). Dock är 
det endast 45 av respondenterna (26,6 %) förknippar saluhallen med miljövänligt. 
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Diagram 5.7: Fråga 10 - Är närproducerade råvaror viktigt för Dig när du handlar 
mat? 

 

Diagram 5.8: Fråga 9 - Visste Du om att den största delen av maten du äter i 
restaurangen är närproducerad? 

Gällande vilka leverantörer Uppdragsgivaren AB använder sig av lyfter en av delägarna 
fram att det handlar om att vända sig till rätt leverantör och de som har bäst erfarenhet. 
Vidare att dessa kanske inte alltid är de billigaste men att det som avgör är om ett bra 
samarbete kan åstadkommas och att det är lönsamt. Lönsamhet är någonting som 
kommer upp flertalet gånger under intervjuerna i diskussioner kring närproducerat och 
miljö. De externa aktörerna erbjuder gärna miljövänliga produktalternativ men att det 
avgörande är om kunderna köper dessa alternativ eftersom att deras verksamheter måste 
gå runt. Ett problem som två av de externa aktörerna belyser är att ekologiska och 
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miljövänliga produkter är dyrare. En stor del av de anställda framhäver en önskan om 
att Uppdragsgivaren AB hade ännu fler ekologiska, miljövänliga alternativ och var” en 
enda stor grön saluhall”. Men de lyfter även fram att dessa produkter är dyrare och att 
Uppdragsgivaren ABs lönsamhet och efterfrågan måste komma i första hand:  
 
”Jag tycker att de [Uppdragsgivaren AB] ställer sig bra till närproducerat, men det 
skulle kunna bli bättre. Men det beror ju lite på vad det är för kvalité och efterfrågan på 
varorna också. Vi kan inte ha någonting som inte kunden vill ha heller, utan det får man 
väga in då”.  
 
Det belyses också att närproducerat inte alltid är det bästa fallet. En av de externa 
aktörerna som säljer fisk berättar att de köper fisk från hela världen och i diskussion 
gällande exempelvis humrar framkommer det att det även är viktigt att vara rädd om 
vårt svenska bestånd.  
 
Vidare lyfts det fram under intervju med en av delägarna att det är en fördel både 
gällande svinn och för miljön att Uppdragsgivaren AB innehåller både saluhall och 
restaurang då varor som inte säljs i butiken kan användas i restaurangen innan de blir 
dåliga och måste slängas. 
 
Under intervjuerna framkommer det även information gällande varornas identitet och 
ursprung. Den externa aktören som säljer fisk och skaldjur lyfter fram att det är svårt att 
veta hur varorna fiskats och inte vet mer om varornas ursprung än i vilket område det 
fiskats. I Uppdragsgivaren ABs egna ost- och charkdisk belyses det att det på varje ost 
sitter lappar som informerar om var de kommer ifrån och vad de smakar. Vidare belyser 
både delägare och anställda att de kan ta reda på var varor kommer ifrån men att de kan 
bli bättre på detta. 
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6. ANALYS 

Detta kapitel har som avsikt att applicera studiens teoretiska utgångspunkter på det 
empiriska material som insamlats med hjälp av intervjuer, enkätundersökning samt 
observationer. Analysen avser att ge underlag till att svara på studiens 
problemformulering samt syfte och är disponerad utifrån studiens problemformulering 
som avser undersöka relationsmarknadsföring, marknadsföringsmixen och hållbar 
utveckling. Analysen avslutas med att lyfta fram det unika gällande Saluhallen AB i 
synnerhet och saluhallar i allmänhet. Vidare kommer denna analys att användas som 
underlag för slutsatser där studiens teoretiska ämnesområden flätas samman.  

6.1 Relationsmarknadsföring 
Studiens problemformulering samt syfte involverar tre olika teoretiska områden varav 
relationsmarknadsföring är ett av dessa. Som beskrivs i kapitlet Teoretiska 
utgångspunkter handlar relationsmarknadsföring i grunden om att bilda och kvarhålla 
relationer (Grönroos, 1994 s. 355; Baker et al., 1998 s. 48; Leahy, 2011 s. 651). Vidare 
belyses även att forskning i ämnet fokuserat på företags relation med kunder (Harker & 
Egan, 2006 s. 226) men att forskare argumenterar för att även relationer med andra 
intressenter bör tas i beaktning (Hunt & Morgan, 1994 s. 23; Grönroos, 1996 s. 11; 
Gummesson, 1998 s. 244; Hoffman et al., 2011 s. 901) varav denna studies 
utgångspunkt har varit relationer med saluhallens samtliga intressenter. Det lyfts även 
fram att relationer skapas och bibehålls genom extern, intern och interaktiv 
marknadsföring (Bitner, 1995 s. 246). För att underlätta för läsaren återkopplas det till 
vad som lyftes fram i teorikapitlet gällande grunden för dessa olika delar: 
 
Intern marknadsföring 
Möjliggöra löften: arbeta med ett större totalerbjudande som inkluderar resurser som 
påverkar kundnöjdhet och relationerna. 
Extern marknadsföring 
Ge löften: Vad kan förväntas av företaget? Vilka signaler sänds? 
Interaktiv marknadsföring: 
Hålla löften: Har den interna marknadsföringen möjliggjort att löften kan hållas? 
 
I kommande kapitel lyfts Uppdragsgivaren ABs olika samarbeten som påverkar kunders 
uppfattning om företaget fram, dess fördelar och vilka utvecklingsområden som finns. 
Vidare analyseras faktorer som direkt påverkar Uppdragsgivaren ABs kundrelationer. 
Detta för att ge underlag till att svara på studiens problemformulering och syfte 
avseende relationsmarknadsföring. 

6.1.1 Relationer med externa aktörer 

Unikt med Uppdragsgivaren AB i jämförelse med andra dagligvaruhandlare är att 
saluhallen innehåller externa aktörer som säljer sina egna produkter i verksamhetens 
lokaler vilket gör att relationen med dessa aktörer blir viktiga. Båda delägarna lyfter 
fram att kunderna sannolikt upplever samtliga aktörer i saluhallen som ett och samma 
företag, någonting som även vi upplevde under observationerna. Internt är alla 
medvetna om uppdelningen mellan de anställda och de externa aktörerna men utåt sätt 
upplevs de skilda delarna som en helhet i den interaktiva marknadsföringen där 
kunderna möter verksamheten. Därmed påverkar kundernas uppfattning om de externa 
aktörerna även Uppdragsgivaren ABs verksamhet och vice versa varav incitament 
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föreligger åt båda hållen att erhålla ett gott samarbete och en stark relation där man 
hjälps åt och strävar efter att gynna varandra. Både delägare, externa aktörer och 
personal anser att ett bra samarbete är viktigt inom en sådan liten organisation för att 
främja kommunikation, möjlighet att kunna hjälpas åt, merförsäljning av varandras 
produkter och svara på förväntningar gällande produktutbud i saluhallen. Vidare belyses 
även att de externa aktörerna och Uppdragsgivaren AB har möjlighet att dra kunder åt 
varandra och att den större helheten som bildas när de är belägna i samma lokal är 
positiv. 
 
Således visar studien att det finns starka argument för en saluhall som använder sig av 
externa aktörer att en god relation föreligger där emellan. En svag relation karaktäriserat 
av ett dåligt samarbete kan tänkas påverka kundernas uppfattning om hela 
Uppdragsgivaren AB varav varumärket inte blir starkare än den svagaste externa 
aktören. Följaktligen blir det nödvändigt att relationerna med de externa aktörerna 
internt inom organisationen är goda då dessa i de interaktiva mötena med kunder sänder 
signaler som påverkar kundernas helhetsintryck av Uppdragsgivaren AB. Detta kan 
kopplas samman med Grönroos (1996 s. 10) Relationsmarknadsföringstriangel och den 
interna samt interaktiva marknadsföringen eftersom att de interna relationerna inom 
Uppdragsgivaren AB påverkar kundens uppfattning om verksamheten i det interaktiva 
mötet. Därav blir det tydligt att den interna marknadsföringen där Uppdragsgivaren AB 
möjliggör att löften kan hållas till kunderna blir än viktigare att arbeta med då den 
påverkar kundernas helhetsintryck av företaget i den interaktiva marknadsföringen.  
 
I nuläget föreligger det svagheter och utmaningar i samarbetet mellan Uppdragsgivaren 
AB och de externa aktörerna vilket gör det än mer tydligt att goda relationer är 
nödvändiga för båda parter. Gemenskapen mellan dessa parter bör stärkas för att kunna 
hjälpa varandra med dagliga rutiner vilket i ett senare skede påverkar kunderna. Det blir 
nödvändigt att Uppdragsgivaren AB har en god relation med sina externa aktörer där 
samarbetet karaktäriseras av pålitlighet och gemenskap då tidigare relationer som inte 
fungerat tillfredsställande ställt till problem för hela verksamheten gällande att leverera 
det kunderna önskar. Det som sker internt i relationerna mellan Uppdragsgivaren AB 
och de externa aktörerna och deras verksamhet påverkar alltså hur väl kunderna kan 
tillfredsställas i det interaktiva mötet, vilket även kan kopplas samman med Grönroos 
(1996 s. 10) Relationsmarknadsföringstriangel. Detta då det som sker internt mellan de 
olika parterna som uppfattas som ett och samma företag, det vill säga i den interna 
marknadsföringen, påverkar hur väl kunderna kan tillfredsställas i den interaktiva 
marknadsföringen där kunderna möter företaget. 

6.1.2 Relationer med leverantörer 

Det är även viktigt för Uppdragsgivaren AB att ha en bra relation med sina leverantörer. 
Det finns incitament för både Uppdragsgivaren ABs verksamhet inkluderat de externa 
aktörerna och för leverantörernas verksamhet att ha en god relation karaktäriserat av ett 
gott samarbete. För leverantörerna handlar det främst om ett gynnsamt ställe att synas 
på. För Uppdragsgivaren AB handlar det om bättre priser och om engagerade 
leverantörer som bryr sig om hur deras produkter framställs på bästa sätt i rätt tid samt 
möjligheten till att erhålla bra produktkunskap. Att erhålla ett bra pris kan främst 
härledas till Uppdragsgivaren ABs lönsamhet medan engagerade, pålitliga leverantörer 
som kan ge kunskap om produkterna direkt kan kopplas till både den interaktiva och 
interna marknadsföringen i Grönroos (1996 s. 10) Relationsmarknadsföringstriangel. 
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Den interna marknadsföringen innehåller faktorer som påverkar kundnöjdhet. Då 
relationen med leverantörerna påverkar hur väl Uppdragsgivaren AB kan svara på 
frågor gällande produkter, vilken kvalité produkterna håller samt om de i tid kan 
leverera det kunderna efterfrågar kan denna relation även inverka på hur väl 
Uppdragsgivaren AB kan tillfredsställa sina kunder i den interaktiva marknadsföringen. 
Därmed blir det av vikt för företaget att bilda goda relationer med bra leverantörer som 
är samarbetsvilliga och vårda dessa för att de ska vilja stanna kvar som engagerade 
leverantörer. Detta kan kopplas till relationsmarknadsföring vars kärna är att bygga och 
bibehålla relationer (Grönroos, 1994 s. 355; Baker et al., 1998 s. 48; Leahy, 2011 s. 
651) då det inte räcker med att inleda en relation, det krävs även att dessa bibehålls 
vilket kräver att både Uppdragsgivaren AB och leverantörerna känner att samarbetet är 
lönsamt. 

6.1.3 Relationer med andra intressenter 

Det finns även andra intressenter där ett bra samarbete med dessa främjar 
Uppdragsgivaren AB. Det skapas inte direkta incitament att bygga en god relation med 
de som är intresserade av att lära sig av hur Uppdragsgivaren AB har byggt upp sin 
verksamhet. Däremot finns det indikationer på att en god relation med dessa där 
Uppdragsgivaren AB svarar med kunskap kan skapa fördelaktig extern marknadsföring 
för Uppdragsgivaren AB där de lyfts fram som ett gott exempel. Vidare är en god 
relation med kommunen karaktäriserat av en gemensam strävan att främja den lokala 
regionen positivt för Uppdragsgivaren ABs verksamhet då de redan från början varit 
hjälpsamma i både ord och handling. En del av de betydelsefulla personerna som har 
olika former av påverkan i det lokala samhället är kunder idag vilket även gör att om 
dessa är nöjda kunder kan ta med fler nya kunder till Uppdragsgivaren AB. Vidare 
innebär samarbetet med utfärdarna av KRAV-certifieringen att positiva signaler om 
Uppdragsgivaren AB miljöhänsyn kan uppmärksammas i extern kommunikation.  
 
Därmed visar studien ett mönster av att det inte enbart är relationer med kunderna som 
är av vikt i relationsmarknadsföring utan att relationer karaktäriserat av kommunikation 
med andra intressenter även främjar företag och möjligtvis kunders uppfattning och 
nöjdhet i någon mån. Detta då positiv extern marknadsföring för Uppdragsgivaren AB 
främjar en positiv bild av företaget genom att bra signaler sänds om verksamheten. Att 
den goda relationen med kommunen även visat sig i stort engagemang i handling har 
möjligen även främjat hur verksamheten kan bli ännu bättre. Detta påverkar i sin tur hur 
kunder både uppfattar Uppdragsgivaren AB och de interna resurser som har inverkan på 
det som levereras i den interaktiva marknadsföringen. Därmed finns det indikationer 
som stärker argumenten att relationsmarknadsföring även bör innefatta att bygga och 
bibehålla relationer med företags andra intressenter (Hunt & Morgan, 1994 s. 23; 
Grönroos, 1996 s. 11; Gummesson, 1998 s. 244; Hoffman et al., 2011, s. 901). 

6.1.4 Kundrelationer 

Kärnan i relationsmarknadsföring är som tidigare belyst att bygga och bibehålla 
relationer. För att möjliggöra detta krävs det att löften som ges i den externa 
marknadsföringen uppfylls i den interaktiva marknadsföringen där kunder möter företag 
genom att alla resurser som påverkar kundnöjdhet och kundrelationer är 
tillfredsställande (Grönroos, 1996 s. 10). Vidare argumenteras det för att 
relationsmarknadsföringens fokus är att både erhålla nya kunder samt behålla 
existerande (El-Ansary 2005 s. 46). Därmed argumentera vi för att: syftet med 
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relationsmarknadsföring är nya, nöjdare och lojalare kunder genom en 
överensstämmelse mellan extern, intern samt interaktiv marknadsföring. Därav 
involverar kommande analys Uppdragsgivaren ABs arbete för nya, nöjdare samt 
lojalare kunder.  
 
För att öka antalet nya kunder bör Uppdragsgivaren AB arbeta med en del 
utvecklingsområden. Studien visar att saluhallen utifrån upplevs som stängd och inte 
tillräckligt inbjudande. Detta kan kopplas till fysiska bevis och vad mötesplatsen säger 
om företaget vilket diskuteras ytterligare i ett senare kapitel. Dock är det av vikt att lyfta 
fram att om fler potentiella kunder upplever att Uppdragsgivaren AB är stängt påverkar 
detta i allra högsta grad chansen att få in nya kunder.  
 
Studien ger även starka indikationer på att många potentiella kunder inte vet om att 
Uppdragsgivaren AB har öppnat vilket minskar chansen att nya kunder kommer in. 
Således finns det en problematik gällande att få in fler nya kunder i saluhallen som till 
viss del sannolikt kan härledas till att alla invånarna inte vet om att de har öppnat och att 
själva lokalen inte ser öppen ut. Men samtidigt kan det argumenteras för att det som 
kommuniceras i den externa marknadsföringen inte varit tillräckligt lockande för alla då 
det finns invånare som vet om att saluhallen öppnat men ändå inte valt att besöka den. 
Därav finns det indikationer på att Uppdragsgivaren AB har brustit i den externa 
marknadsföringen och mötesplatsstrategier vilket lyfts fram djupare i de senare kapitlen 
Extern marknadsföring: Påverkan – kommunikationsstrategi och Fysiska bevis – 
mötesplatsstrategi.  
 
För att de nya och existerande kunderna som faktiskt besöker Uppdragsgivaren AB 
skall bli lojala karaktäriserat av att de återkommer krävs att de är nöjda med det som 
levereras i den interaktiva marknadsföringen. 50,3 % av de tillfrågade i 
enkätundersökningen besöker saluhallen endast några gånger per år, 28,4 % besöker 
saluhallen några gånger per månad och att 4,1 % besöker saluhallen varje vecka. Endast 
en liten andel av respondenterna besöker därmed saluhallen varje vecka och mer än 
hälften besöker den endast någon gång per år. Som lyfts fram i teorikapitlet 
argumenteras framgång inom relationsmarknadsföring bland annat vara kundlojalitet 
med återkommande köp där service och kvalitet är någonting som samtliga inom 
företaget arbetar med för att kunna åstadkomma detta. (El-Ansary, 2005 s. 46) Att 
endast besöka saluhallen några gånger per år bör inte anses som kundlojalitet med 
återkommande köp då saluhallen kan anses vara inom dagligvarubranschen där 
produkter som kan användas dagligen säljs.  
 
Studien visar genom både enkäten, intervjuerna och observationerna även att personalen 
är högt serviceinriktad där 47,3 % av respondenterna skattar saluhallens service som 
hög. Vilket även framkom i enkätundersökningens öppna fråga. Både de externa 
aktörerna och personalen strävar efter att tillfredsställa kunderna så bra som möjligt och 
göra dem nöjda. Detta gällande både att vara lyhörd för deras behov och anpassa 
produktsortiment och ett professionellt bemötande med hög grad av service. Kvalité är 
även en faktor som i enkätundersökningen utkristalliserades som en tydlig koppling till 
saluhallen med 82,8 %. Dock har uppfattningen om att saluhallen levererar kvalité och 
hög service hittills inte helt och hållet skapat fler lojalare kunder i saluhallen. Därmed 
finns det indikationer på att de resurser som Grönroos (1996 s. 10) anger som påverkar 
kundnöjdhet och uppfyllande av de löften som ges kan utökas med fler resurser. Detta 
kan även kopplas till att studien visar att det med ordet saluhall skapas förutfattade 
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meningar gällande professionalism och kvalité. Således finns det argument för att 
saluhallen står inför en ännu svårare utmaning än andra dagligvaruhandlare att skapa 
nöjda kunder vilket påverkar om de blir lojala eller inte. 
 
Vidare finns det incitament för att Uppdragsgivaren AB bör arbeta med strategier för 
hur de ska få fler lojala kunder då det endast är 4,1 % i enkätundersökningen som 
handlar i saluhallen varje vecka och då intervjupersonerna uttrycker ett behov av att få 
fler återkommande kunder. Som lyfts fram i teorikapitlet var en av de initiala 
strategierna med relationsmarknadsföring prissättningsstrategier och utveckling av 
kärnerbjudandet med extra fördelar till lojala kunder (Berry, 1995 s. 236). Vidare 
belyses det att forskare argumenterar för att kunddatabaser är en strategi för att hantera 
relationerna i ett företag (Grönroos 1996 s. 16; Shani & Chalasani, 1991 s. 61; Baker et 
al., 1998 s. 52). I nuläget arbetar inte Uppdragsgivaren AB rutinmässigt med några 
strategier för hur de skall erhålla lojala kunder utan istället arbetar med att erhålla nöjda 
kunder för att förhoppningsvis få återkommande kunder. Det framkommer att de inte 
har några specifika lojalitetsprogram med skräddarsydda erbjudanden till återkommande 
kunder men att de använder sig av en form av kunddatabas med avseende på en icke 
uppdaterad e-post lista. Denna lista skulle kunna vara en strategi för Uppdragsgivaren 
AB att bli mer relationsinriktade och locka fler existerande kunder till att göra 
återkommande köp. En uppdatering av denna lista skulle även möjliggöra att 
Uppdragsgivaren AB kan kommunicera med sina kunder och fråga om deras namn och 
adress och hur ofta de handlar i saluhallen för att undersöka vilka som är deras 
huvudsakliga återkommande kunder och agera utifrån denna information.  
 
Vidare visar studien att enbart 30,8 % av respondenterna i enkätundersökningen skulle 
öka sin konsumtion i saluhallen om de erbjöds någon form av kupongerbjudande. En av 
delägarna tror att de återkommande kunderna i dagsläget är mindre priskänsliga och 
handlar i saluhallen på grund av bra service, kvalité och produktkunskap vilket även kan 
kopplas samman med enkätundersökningen där det framkom att saluhallens prisbild 
upplevs väldigt hög. Således kan det argumenteras för att de kunder som är 
återkommande och lojala mot saluhallen inte påverkas av lojalitetsprogram som grundar 
sig på prisförmåner. Istället finns det indikationer på att dessa personer återkommer på 
grund av produkternas kvalité, bemötande och att de, som intervjupersonerna lyfte fram, 
blir igenkända. 
 
Som lyfts fram i teorikapitlet ser relationer olika ut (Garbarino & Johnson, 1999 s. 82) 
och att kund och företag kan välja att aktivera dem beroende på behov och motiv 
(Grönroos, 1997 s. 408) varför det blir viktigt att även behålla fokus på att erhålla nya 
kunder. Detta indikerar på att saluhallen med fler lojala, återkommande kunder som 
strävan bör fokusera på att finna nya kunder som ej är särskilt priskänsliga och 
efterfrågar service och kvalité för att skapa ett motiv för dem att återkomma till 
saluhallen. I jämförelse med många andra saluhallar har Saluhallen AB dock en 
begränsad marknad som omfattar mindre potentiella kunder då stadens 
upptagningsområde är litet. Detta bör innebära att saluhallar i synnerhet och 
dagligvaruhandlare i allmänhet som verkar inom ett mindre område måste rikta in sig på 
ett större kundsegment. Även då Saluhallen AB har en återkommande kundgrupp som 
inte är särskilt priskänslig finns det därmed ändå indikationer på att det inte räcker att 
rikta in sig på denna kundgrupp. Därav finns det incitament för att Uppdragsgivaren AB 
bör arbeta med kupongerbjudanden för den potentiella kundgruppen som är priskänslig. 
Dock finns det även indikationer på att faktorer utöver prisförmåner, kvalité och service 
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bör vara av vikt att arbeta mer då detta inte verkar tillräckligt för att erhålla det 
kundunderlag som efterfrågas vilket behandlas vidare i kommande kapitel. 

6.1.5 Intern marknadsföring – underliggande faktorer som påverkar kund 

Som tidigare berörts är en viktig del av Relationsmarknadsföringstriangeln den interna 
marknadsföringen där företag bör arbeta med resurser som påverkar kundnöjdhet och 
kundrelationer. Vidare argumenteras det i teorikapitlet att relationsmarknadsföring skall 
ses som ett helhetsperspektiv som internt genomsyrar hela verksamheten vilket studien 
tydligt visar är en viktig faktor för hur den interaktiva marknadsföringen påverkas. 
Uppdragsgivaren AB har i nuläget svagheter inom den interna marknadsföringen som 
kan tänkas påverka kundnöjdheten i ett senare led vilket analyseras i följande avsnitt.  
 
Studien visar på en splittrad intern bild inom Uppdragsgivaren AB angående vilket 
varumärke som ska användas, vad varumärket står för och vilken affärsidé som 
verksamheten har. Det framkom även brist på samstämmighet gällande prisstrategier 
där de anställda förespråkar extrapriser medan delägarna tar avstånd från detta. Dock 
framkommer det ett mönster där intervjupersonerna associerar till kvalité och ett något 
svagare mönster gällande närproducerat. Enkätundersökningen visar även att 82,8 % 
respondenter associerar saluhallen med kvalité och 65,7 % med närproducerat. Därmed 
finns det indikationer att Uppdragsgivaren AB lyckats positionera sitt varumärke till 
viss del mot kvalité och närproducerat trots att det internt inte verkar vara helt säkert 
vad företaget står för och att det i enkätens öppna fråga framkom en förfrågan om en 
mer enhetlig profilering av varumärket Uppdragsgivaren AB. Incitament för att 
Uppdragsgivaren AB att reda ut med personalen och de anställda vad de står för och 
vilka mål verksamheten arbetar mot då de internt inte verkar vara helt säkra på 
företagets affärsidé och varumärke föreligger dock ändå. Detta då det blir svårt att utåt 
sätt både i den externa marknadsföringen men även i den interaktiva marknadsföringen 
där företaget möter kund säkerställa att rätt budskap sänds till kunderna. Om 
Uppdragsgivaren AB internt klargör vad de står för och vad deras mål med 
verksamheten är blir det sannolikt lättare att veta vad de ska kommunicera utåt i den 
externa marknadsföringen och säkerställa att de håller dessa löften i den interaktiva 
marknadsföringen. Som beskrivs i teorikapitlet poängterar forskare att det är 
grundläggande att hålla de löften som ges (Calonius, 2006 s. 422) och att grundläggande 
för relationsmarknadsföring är att de löften som företag ger hålls genom en 
överensstämmelse mellan extern, interaktiv och intern marknadsföring (Bitner, 1995 s. 
246). Det blir svårt för Uppdragsgivaren AB att bygga långsiktiga relationer i de 
interaktiva mötena med kund när de internt inte riktigt vet vad de står för, varav 
Grönroos (1996 s. 10) Relationsmarknadsföringstriangel blir applicerbar även i detta 
fall.  
 
Ett led i att affärsidén och varumärket inte är helt tydligt kan även härledas till att 
verksamheten inte har uttryckliga mål och riktlinjer för hur organisationen ska arbeta 
när det gäller saluhallen. Hittills är det restaurangen som har prioriterats vilket gjort att 
målen för saluhallen har hamnat i skymundan. Problematiken som uppstår påverkar 
internt hur man skall arbeta, så som exempelvis om studentrabatt skall erbjudas eller 
inte, klagomålshantering och hur företaget ställer sig till specialbeställningar. Därmed 
bör även kundernas uppfattning om företaget påverkas eftersom att bristande riktlinjer 
påverkar hur kunderna bemöts i den interaktiva marknadsföringen. Detta stöds av 
forskare som argumenterar att hur företag arbetar med den interna marknadsföring 
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påverkar den interaktiva marknadsföringen där kund möter företag (Bitner, 1995 s. 247-
248; Grönroos 1996, s. 10) och faller därmed även in i Grönroos (1996 s. 10) 
Relationsmarknadsföringstriangel. 
 
Vidare blir det utan dessa riktlinjer, affärsidé och målgrupp svårt att ta beslut angående 
den externa marknadsföringen och vilken marknad Uppdragsgivaren AB riktar sig till. 
Studien visar en avsaknad av en tydlig och enhetlig kommunikation där 
Uppdragsgivaren AB istället fokuserar på att förmedla så mycket som möjligt till så 
många som möjligt. Därav blir det svårt att säkerställa att det som lovas i den externa 
kommunikationen stämmer överens med hur kunden upplever det i den interaktiva 
marknadsföringen där kunderna möter företaget. 
 
Studien visar även att Uppdragsgivaren ABs personal och externa aktörer efterfrågar en 
förbättrad intern kommunikation och att ett viktigt led i detta är kontinuerliga 
personalmöten. Detta för att minska risken för oro och misstag på grund av brist på 
information om vad som är på gång i verksamheten. Det framkommer även att detta 
skulle skapa en tydligare helhetsbild för både de anställda och de externa aktörerna, att 
de skulle få tid till att prata mer med varandra och få en starkare gemenskap mellan de 
externa aktörerna och de anställda där de kan hjälpa varandra. Genom att stärka den 
interna kommunikationen bör sannolikheten för att kunderna blir ännu mer nöjda i det 
interaktiva mötet med företaget öka vilket är en viktig del i 
Relationsmarknadsföringstriangeln (Grönroos 1996, s. 10). Detta eftersom att oro hos 
de anställda möjligtvis försämrar deras kundbemötande och brist på information 
gällande olika saker som händer inom organisationen i allra högsta grad kan påverka 
kundmötet negativt. 
  
Vidare skulle en starkare gemenskap mellan de anställda och de externa aktörerna 
sannolikt påverka hur kunderna upplever Uppdragsgivaren AB då detta skulle innebära 
att de hjälper varandra mer i den dagliga verksamheten vilket i nästa skede påverkar hur 
väl och framför allt hur snabbt kunderna kan tillfredsställas. Detta kan kopplas samman 
med att studien visar att det ofta blir köbildning i lokalen och att de anställda vid 
tillfällen när de har mycket kunder önskar att de hade mer tid till att bemöta varje kund. 
Om gemenskapen bland de externa aktörerna och personalen blir bättre är det sannolikt 
att de oftare skulle kliva in och hjälpa varandra vid behov. Grönroos (1996 s. 10) 
poängterar att fler resurser kan räknas in i Relationsmarknadsföringstriangeln i det fall 
de påverkar kundnöjdheten och uppfyllande av de löften som ges. Därmed är det av vikt 
att säkerställa att resurserna inom saluhallen används på bästa sätt för att göra kunderna 
nöjda vilket skulle främjas om de externa aktörerna och de anställda hjälpte varandra 
mer.  
 
Vidare bör det lyftas fram att personalmötena bör vara heliga med den innebörden att 
närvaro skall prioriteras högt av samtliga, att allting annat har uppehåll när det är möten 
och att samtliga deltagare får chans att lyfta sina tankar. Detta därför att det efterfrågas 
av de anställda och de externa aktörerna för att förbättra den interna kommunikationen 
och gemenskapen vilket indirekt påverkar kundens uppfattning om företaget i den 
interaktiva marknadsföringen. Således är Grönroos (1996 s. 10) 
Relationsmarknadsföringstriangel även applicerbar i detta fall gällande att de interna 
resurserna avseende den interna kommunikationen och gemenskapen påverkar den 
interaktiva marknadsföringen där kunderna möter företaget.  
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6.1.6 Relationsmarknadsföring – nya, nöjda och lojala kunder  

Som flera gånger lyfts fram är kärnan i relationsmarknadsföring att bilda och bibehålla 
relationer med kunder. Dock visar denna studie tydliga indikationer på att relationer 
med andra intressenter så som de externa aktörerna och leverantörerna påverkar hur 
Uppdragsgivaren AB uppfattas av kunder och även hur kundrelationerna kan stärkas 
eller försvagas av företagets andra relationer och samarbeten. Därav bör det vara av vikt 
att säkerställa att relationer med de externa aktörerna förstärks. Det är även viktigt att 
sträva efter att ha goda relationer med leverantörerna eftersom att detta i nästa led 
påverkar kunderna i det interaktiva mötet och därmed deras uppfattning om företaget. 
Detta kan kopplas till relationsmarknadsföringens interaktiva marknadsföring där 
företag skall sträva efter kundnöjdhet (Grönroos, 1996 s. 10) vilket påverkas negativt 
om relationen med externa aktörer och leverantörer är dålig. De positiva signalerna 
angående företaget som sänds med hjälp av samarbete med intressenter kan kopplas till 
den externa marknadsföringen i Relationsmarknadsföringstriangeln där signaler sänds 
angående vad som kan förväntas av företaget (Grönroos, 1996 s. 10). Detta främjar 
sannolikt Uppdragsgivaren AB då de får kunder att positivt associera till varumärket.  
 
Vidare visar studien även att den interna kommunikationen gällande affärsidé, 
varumärke, riktlinjer samt den interna gemenskapen är av högsta vikt där det finns en 
rad utvecklingsområden då detta i nästa led påverkar hur väl kunderna kan 
tillfredsställas när de möter företaget. Detta kan kopplas samman till 
Relationsmarknadsföringstriangeln och intern marknadsföring vilken inkluderar att 
arbeta med interna resurser som påverkar kundnöjdheten och i nästa led 
kundrelationerna (Grönroos, 1996 s. 10). Detta då det krävs att kunderna är nöjda för att 
de överhuvudtaget skall vilja ha en starkare relation med företaget karaktäriserat av 
lojalitet och återkommande köp. Således finns det tydliga indikationer på att 
Uppdragsgivaren AB bör arbeta med att förbättra den interna marknadsföringen för att 
erhålla fler nöjda och återkommande kunder. Dock finns det andra faktorer som faller 
inom marknadsföringsmixen som påverkar hur Uppdragsgivaren AB upplevs utåt som 
till viss del beskrivits i detta kapitel vilket berörs djupare i kommande kapitel.  

6.2 Marknadsföringsmix 
Studiens problemformulering samt syfte involverar även att studera hur Saluhallen AB 
kan arbeta med marknadsföringsmixen. Som lyfts fram i teorikapitlet argumenterar 
forskare för att marknadsföringsmixen och relationsmarknadsföring i stor utsträckning 
går att kombinera och användas som komplement till varandra (Baker et al., 1998 s. 59; 
Lehtinen, 2011 s. 120; Yudelson, 1999 s. 63) och att koncepten har både inneboende 
styrkor och svagheter där en kombination kan ge positiva synergieffekter (Lehtinen, 
2011 s. 120). Det framkommer även att marknadsföringsmixen med dess P:n 
utvecklades för att vara utgångspunkter för vad företag skall arbeta med för att erhålla 
en effektiv marknadsföringsstrategi (Shapiro, 1985 s. 28; Grönroos, 1994 s. 349). 
Vidare belyses det att forskare argumenterar för att marknadsföringsmixen innehåller 
element som naturligt berör företags verksamhet (Yudelson, 1999 s. 63; Grönroos, 1994 
s. 356; Booms & Bittner, 1981 citerat i Lehtinen, 2011 s. 120). Det blir tydligt att det 
inte räcker för Uppdragsgivaren AB att ha en jämförelsevis hög service och kvalité när 
de möter kunderna för att skapa starka relationer med sina kunder karaktäriserat av 
lojalitet till deras företag och återkommande köp. I nuläget har de återkommande 
kunder i restaurangen och till viss del även i saluhallen men sannolikt återkommer de 
inte enbart på grund av ett trevligt bemötande. I så fall skulle de i dagsläget ha ännu fler 
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återkommande kunder eftersom att både enkätundersökningen, observationerna och 
intervjuerna framhäver en bild av en högt serviceinriktad personal och kvalité gällande 
både bemötande och produkter. Studien visar att det är mer komplicerat än så och att det 
finns fler faktorer som faller under marknadsföringsmixen som påverkar bilden av 
Uppdragsgivaren AB i både den externa och den interaktiva marknadsföringen vilket 
presenteras i kommande kapitel.  

6.2.1 Extern marknadsföring: Påverkan – kommunikationsstrategi 

I teorikapitlet lyfts det fram att en av marknadsföringsmixens inneboende element är 
påverkan vilket handlar om hur företag kommunicerar med sina kunder (Shapiro, 1985 
s. 28; Yudelson, 1999 s. 61) vilket vi valde att benämna som kommunikationsstrategi. 
Vidare argumenteras för en naturlig koppling mellan marknadsföringsmixens påverkan 
och extern marknadsföring i Relationsmarknadsföringstriangeln som handlar om vilka 
signaler företag sänder externt genom aktiviteter så som reklam, prissättning och 
specialerbjudanden (Bitner, 1995 s. 247-248). I denna del av analysen belyses faktorer 
och mönster som framkommit under den empiriska insamlingen som kan hänföras till 
Uppdragsgivaren ABs externa kommunikationsstrategier. Vi väljer att i denna del av 
analysen fokusera på strategier som inte faller under prissättning och 
specialerbjudanden då detta behandlas i det senare kapitlet Prisstrategier.  
 
Enligt både relationsmarknadsföring och traditionell marknadsföring innehållande 
marknadsföringsmixen är det alltså relevant att fundera över den externa 
marknadsföringen och vilka budskap som sänds. Detta för att dels kunna hålla de löften 
som ges men även för att positionera sig på marknaden och locka kunder. Som framgick 
i kapitlet Kundrelationer finns det indikationer på att en del invånare inte vet om att 
Uppdragsgivaren AB öppnat och att en del inte valt att besöka företagets lokaler. Därav 
finns det indikationer på att det finns två utvecklingsområden för Uppdragsgivaren AB 
gällande den externa marknadsföringen. Dels att de behöver arbeta mer med 
marknadskommunikation så att invånarna faktiskt är medvetna om att de finns samt att 
arbeta med budskap som lockar dem till företaget. Att de behöver synas mer stöds även 
av enkätundersökningen där det framkom att 40,2 % inte förknippade Uppdragsgivaren 
AB med någon marknadskanal alls och att en respondent i den öppna frågan uttryckte 
dålig marknadsföring. Vidare framkommer det att fokus på marknadskommunikationen 
är restaurang och event och inte på saluhallen. Således finns det incitament för att 
Uppdragsgivaren AB bör lyfta fram saluhallen mer i sin marknadskommunikation för 
att få fler nya kunder. 
 
Studien visar även att det finns indikationer på att Uppdragsgivaren ABs annonser inte 
sticker ut på grund av layout och form vilket ytterligare försämrar chansen att synas 
vilket möjligtvis är en anledning till att endast 27,8 % av respondenterna förknippade 
Uppdragsgivaren AB med annonser. Det blir naturligt att det är svårt att erhålla kunder 
och locka dem med attraktiva budskap om den externa marknadsföringen inte når ut till 
dem. Företaget bör således se över utformandet av sina annonser.  
 
Att Uppdragsgivaren AB bör arbeta med att skapa bättre budskap som lockar kunderna 
till företaget kan stöttas även av studien då det framkommer att kommunikationen inte 
upplevs som tydlig och enhetlig samt att Facebook och hemsidan bör uppdateras. Det 
kan argumenteras för att marknadskommunikation som upplevs spretig och som 
uppdateras dåligt inte sticker ut i den mängd budskap som olika företag sänder idag. 
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Därmed missar Uppdragsgivaren AB möjligtvis en chans att ge attraktiva löften till 
potentiella kunder i den externa marknadsföringen. Detta kan sannolikt även härledas 
till att företagets interna marknadsföring gällande företagets affärsidé, varumärke, 
riktlinjer och målgrupp inte är tydlig vilket gör att den externa marknadsföringen i nästa 
led blir diffus. Att Uppdragsgivaren AB saknar ett tydligt fokus leder sannolikt även till 
att de signaler som sänds i den externa marknadsföringen inte hjälpt till att skapa ett 
starkt varumärke där människor snabbt associerar dem med det som de strävar efter. 
Därav blir det påtagligt att brister i den interna marknadsföringen i nästa led även skapat 
brister i den externa marknadsföringen. Då de internt inte vet vilka löften som skall 
hållas missar de möjligtvis chansen att uppfylla vad som förmedlas i den externa 
marknadsföringen. Att det som kommuniceras på Facebook och hemsidan ibland inte 
stämmer överens gör även att motsägande budskap sänds i den externa 
marknadsföringen vilket gör det omöjligt att hålla dessa löften vilket sker på bekostnad 
av nöjda kunder. Detta bekräftar att det är viktigt det är en överensstämmelse mellan 
den externa, interna och interaktiva marknadsföringen (Bitner, 1995 s. 246). Det blir 
svårt för Uppdragsgivaren AB att försöka bygga långsiktiga relationer genom att ge 
löften i den externa marknadsföringen och hålla dessa i den interaktiva 
marknadsföringen när de sänder spretiga budskap samt internt inte riktigt vet vad de står 
för och vilka löften som skall hållas i möten med kunderna varför Grönroos (1996 s. 10) 
Relationsmarknadsföringstriangel blir applicerbar även i detta fall.  
 
Vidare framkommer det att marknadskommunikationen inte samkörs med de externa 
aktörerna vilket möjligtvis kan förvirra vem avsändaren egentligen är och att det utåt 
sätt sannolikt upplevs som att aktörerna i Uppdragsgivaren ABs lokaler är en och 
samma aktör. Detta kan möjligtvis även skapa ett problem i att den externa 
marknadsföringen sänder olika signaler och ger olika löften vilket försämrar chansen att 
dessa löften hålls i den interaktiva marknadsföringen.  
 
Det framkommer även en bild av att marknadsföring är en kostnadsfråga för 
Uppdragsgivaren AB och att företaget valt att initialt fokusera på det som levererats till 
kunderna och visa att de är duktiga på det som de gör. Detta kan kopplas till 
Relationsmarknadsföringstriangeln på så vis att företaget valt att först sträva efter att 
arbeta med intern marknadsföring med de resurser som påverkar kvalitén på deras 
verksamhet för att kunderna skall vara nöjda i den interaktiva marknadsföringen där de 
möter företaget. I teorikapitlet lyfts det fram att forskare poängterar att det är 
grundläggande att hålla de löften som ges (Calonius, 2006 s. 422) och de löften som 
företag ger hålls genom en överensstämmelse mellan extern, interaktiv och intern 
marknadsföring. (Bitner, 1995 s. 246) Detta styrker att Uppdragsgivaren AB gjort rätt 
val att säkerställa att de håller en hög kvalité på det som levereras till kunderna då 
företaget i den interaktiva marknadsföringen måste leva upp till de signaler som sänds i 
den externa marknadsföringen. 
 
Vidare framkommer en önskan om en bättre kommunikation gällande att maten som 
serveras i restaurangen säljs i saluhallen. Dock visar enkätundersökningen att 78,1 % av 
de tillfrågade restaurangkunderna var medvetna om att den största delen mat som 
serveras i restaurangen går att köpa i saluhallen. Därmed verkar denna kommunikation 
gå ut till kunderna externt. Dock var det 17,2 % de tillfrågade som aldrig besökt 
saluhallen och 50,3 % som endast handlar i saluhallen några gånger per år. Således finns 
det incitament för att den interna kommunikationen angående merförsäljning av 
saluhallsprodukterna bland de som serverar maten kan bli bättre vilket kan kopplas till 
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extern marknadsföring och reklam. Vidare har studien visat hur Uppdragsgivaren AB 
arbetat med hållbar utveckling i sin marknadskommunikation vilket lyfts fram i det 
senare kapitlet Hållbar utveckling.  

6.2.2 Prisstrategier 

I teorikapitlet lyfts det fram att ytterligare ett av marknadsföringsmixens inneboende 
element är pris vilket handlar om till vilket pris företag säljer sina varor och vilka 
prisstrategier som finns (Shapiro, 1985 s. 28; Yudelson, 1999 s. 61). Vidare 
argumenterades det för att priset kan ses både som en intern resurs som påverkar 
kundnöjdheten och relationerna samt en del i den externa marknadsföringen då det 
sänder signaler angående företaget och dess produkter. Det framkommer att delägarna 
inte vill ha för höga priser men att de samtidigt inte vill lägga sig på en för låg prisnivå 
då detta går emot deras strävan att förmedla kvalité. Detta bör vara en bra strategi 
utifrån att det i teorikapitlet belyses att priset sänder signaler angående företaget. Dock 
bör en dialog föras med personalen och de externa aktörerna angående detta då det 
framkom att de internt inte är överens vilket möjligen gör att de interaktivt mot kund 
sänder olika signaler när diskussioner angående priset kommer upp så som 
specialerbjudanden. Argumentationen som framkom i föregående kapitel angående att 
Uppdragsgivaren AB potentiella kundunderlag är för litet för att endast rikta in sig på en 
icke priskänslig grupp skapar dock incitament för att säkerställa en balansgång mellan 
att erhålla både mer och mindre priskänsliga kunder.  
 
Vidare bör en dialog föras med de externa aktörerna angående vilka prissignaler som 
skall sändas i den externa marknadsföringen då ingen samkörning av 
marknadskommunikationen förekommer. Detta skapar en risk att olika signaler 
angående priset sänds och därmed potentiella kunders uppfattning om Uppdragsgivaren 
ABs varumärke och exempelvis kvalité på varor. Detta då pris ofta är en indikator på 
produkters kvalité. Denne dialog bör även föras angående vilka prissättningsstrategier 
som bör gälla för samtliga aktörerna inom Uppdragsgivaren AB då de externa aktörerna 
sätter sina egna priser vilket gör att företaget förlorar kontroll över prisbilden som 
förmedlas ut till marknaden. 
 
Intervjupersonerna framhäver att saluhallen oftast inte kan konkurrera med de stora 
matkedjorna gällande pris och att de strävar efter att motivera priset för kunden med att 
erbjuda kvalité och service. Därmed karaktäriseras Uppdragsgivaren ABs prisstrategi 
inte av att priskonkurrera med de stora dagligvaruhandlarna utan om att sända signaler 
angående högre kvalité och bättre service med hjälp av produkter som kräver en högre 
prisbild. Således är priserna på saluhallens produkter ett viktigt verktyg att ta i 
beaktning för vilka signaler som sänds om deras produkter. Vidare bör det möjligtvis 
finnas incitament för att vara försiktig med att använda extrapriser som budskap i den 
externa marknadsföringen då detta sannolikt påverkar uppfattningarna angående 
kvalitén på produkterna i saluhallen. Som diskuterades i föregående kapitel finns det 
dock argument för att även locka priskänsliga kunder varav skräddarsydda 
priserbjudanden kan vara av värde. Det finns även andra indikationer på att företaget 
bör använda sig av priser som inte ger så hög nettomarginal på vissa produkter vilket 
diskuteras i följande avsnitt.  
 
Intervjupersonerna är överens om att det sannolikt finns en förutfattad mening gällande 
att det är dyrt i saluhallen och att detta möjligtvis går att härleda till ordet saluhall. De är 
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även överens om att det inte handlar om att produkterna i saluhallen är jämförelsevis 
dyrare utan att det är prisvärda produkter i förhållande till kvalitén. I stort sett samtliga 
intervjupersoner kopplar även Uppdragsgivaren AB med kvalité och att de spekulativt 
tror att många förknippar Uppdragsgivaren AB med kvalité. Detta stöttas även av 
enkätundersökningen som visar att prisbilden för saluhallen upplevs hög med ett 
medelvärde på 4,24 på en skala 1-6. Dock upplever respondenterna servicen i saluhallen 
högre än priset med ett medelvärde på 5,12 och 82,8 % associerade saluhallen med 
kvalité. Detta indikerar på en tendens att de kunder som varit inne i Uppdragsgivaren 
ABs lokaler anser att priserna är höga men att produkterna håller en hög kvalité och att 
servicen i saluhallen är högre skattat än det dyra priset. Dock var det endast 20,1 %, 
som associerade saluhallen med dyrt och endast 13 % med prisvärt. Således kan det 
möjligtvis vara så att kunderna spontant inte tänker på priserna när de associerar till 
Uppdragsgivaren AB utan att de anknyter till hög service och kvalité vilket är det 
delägarna framhåller att Uppdragsgivaren AB vill förmedla.  
 
Delägarna lyfter dock fram att det handlar om att motivera priserna med den nytta som 
kunderna får och då enkätundersökningen och intervjuerna indikerar på att det finns en 
förutfattad mening av att saluhallen har en dyr prisbild räcker det möjligtvis inte att 
leverera kvalité och bra bemötande för att erhålla fler återkommande, lojala kunder. 
Därav bör en möjlighet för Uppdragsgivaren AB vara att även positionera sig på andra 
sätt för att locka kunder som efterfrågar mer än enbart en hög kvalité och bemötande så 
som närproducerat vilket delägarna lyfter fram som en konkurrensfördel. Vidare kan en 
prisstrategi som eventuellt kan motverka den förutfattade meningen vara att ha några 
produkter som inte är så unika med särskilt låga nettomarginaler för att visa att 
saluhallen prismässigt ligger bra till i de fall konkurrenterna även erbjuder samma 
produkter. Detta bör skapa signaler till kunderna att de produkter som anses vara dyra 
gör det för att de är av hög kvalité. Vidare är detta ett incitament för att locka de kunder 
som är mer priskänsliga. 
 
Sammantaget visar detta att det är nödvändigt för företag i allmänhet att ha genomtänka 
prisstrategier då dessa sänder signaler till kunderna om vad de kan förväntas. Därmed 
skapas möjligheter att använda prisstrategier så att de främjar uppfattningen om 
företaget. Det blir även påtagligt att det för saluhallar i synnerhet är viktigt att använda 
sig av genomtänkta prisstrategier då de arbetar mot förutfattade uppfattningar om dess 
prisnivåer.  

6.2.3 Plats - distributionsstrategier 

I teorikapitlet lyfts även platsen fram som ett element i marknadsföringsmixen som 
involverar att välja en distributionsstrategi för att nå sina kunder (Shapiro, 1985 s. 28; 
Yudelson, 1999 s. 61) och att produkterna ”…must be capable of being delivered to the 
customer” (Baker et al., 1998 s. 54).  
 
Uppdragsgivaren ABs egna leverantörer och de externa leverantörerna beslutar själva 
hur varorna skall distribueras till saluhallen. Därav har Uppdragsgivaren AB i nuläget 
inte möjlighet att påverka vilka distributionsstrategier som väljs. Då varje leverantör 
endast levererar en liten del av saluhallens totala sortiment kan det argumenteras för att 
en samkörning av de lokala leverantörernas leveranser vore bra ur ett miljömässigt 
perspektiv och för deras del möjligen även ur ett lönsamhetsperspektiv. Dock sker 
inleveranser vid olika tidpunkter och i olika frekvens vilket gör att detta logistiskt sett 
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skulle bli svårt. Då saluhallen har ett kompletterande sortiment från hela världen är detta 
även en anledning till att en samkörning inte är genomförbart fullt ut. Med andra ord 
kan Uppdragsgivaren AB inte påverka sina leverantörers distributionsstrategier och 
argumenten för att föra dialog med dem att samköra sina transporter till saluhallen är 
svaga. Dock finns det incitament för att föra en dialog med både de externa aktörerna 
och leverantörerna angående distributionen till saluhallen i det fall deras inleveranser är 
sena eller felaktiga. Vidare att använda sig av leverantörer där en god relation 
karaktäriserat av pålitlighet har byggts upp. Detta eftersom att det negativt påverkar 
Uppdragsgivaren AB och hur väl de kan tillfredsställa kunderna i den interaktiva 
marknadsföringen där kunder möter företaget om produkterna inte är på plats när de ska 
och produkterna inte är ”capable of being delivered to the customer” (Baker et al., 1998 
s. 54). Därmed finns det en naturlig koppling mellan ett företags distributionsstrategier, 
relationer med leverantörer och Relationsmarknadsföringstriangeln. Detta då den 
interaktiva marknadsföringen där företaget inverkar på kundnöjdheten påverkas negativt 
av leverantörer som använder sig av missgynnande distributionsstrategier. En god 
relation med leverantörerna som karaktäriseras av pålitlighet främjar dock 
kundnöjdheten i den interaktiva marknadsföringen.  

6.2.4 Produktstrategi 

Produkten lyfts även fram i teorikapitlet som ett element i marknadsföringsmixen som 
handlar om vilka produkter som erbjuds till marknaden (Shapiro, 1985 s. 28; Yudelson, 
1999 s. 61). Vidare framkommer det att det är naturligt att företag som vill lyckas måste 
erbjuda attraktiva produkter till marknaden (Baker et al., 1998 s. 54). 
 
Det framkommer att det är svårt för Uppdragsgivaren AB med saluhallen i fokus att 
konkurrera med de stora matvarukedjornas pris och produkter och att de därmed strävar 
efter att erbjuda unika produkter. Detta är en bra strategi då unika produkter i det fall de 
är efterfrågade för marknaden skapar incitament att handla på Uppdragsgivaren AB och 
ingen annanstans. För att utnyttja denna möjlighet krävs det dock att Uppdragsgivaren 
AB vet vilket produktsortiment som är attraktivt för kunderna.  
 
Det framkommer att med ordet saluhall kommer förutfattade meningar gällande att 
erbjuda delikatesser vilket är karaktäriserat av produkter med hög kvalité. Detta 
tillsammans med att det är svårt att konkurrera med de stora matkedjorna gör att 
saluhallen kompletterar de bästa lokala producenterna med producenter från hela 
världen som inte går att hitta hos konkurrenterna. På så sätt strävar Uppdragsgivaren 
AB efter att fortsätta leva upp till den kvalitetsstämpel som de fått och erbjuda 
konkurrensmässiga produkter. Dock var det endast 26 % av respondenterna som 
associerade saluhallen med unikt produktutbud. Även om detta enbart skall ses som en 
eventuell tendens i den generelle invånarens uppfattning bör saluhallen fundera över 
varför de andra 74 % inte associerade till detta. Vidare bör företaget se över sitt 
produktutbud och kontinuerligt uppdatera produktsortimentet utefter vilka unika 
produkter som efterfrågas eftersom att produktstrategins kärna är att erbjuda det som 
marknaden tycker är attraktivt.  
 
En del av intervjupersonerna anser även att Uppdragsgivaren AB skall erbjuda ett 
komplett matutbud där kunderna enbart behöver handla i saluhallen för att åka hem och 
laga mat. Observationerna visar att detta inte är fallet i nuläget. Detta styrks även av att 
endast 1,8 %, associerade saluhallen med ett komplett matutbud och att flertalet 
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respondenter efterfrågade ett större produktutbud och att ”man behöver handla fler 
saker/livsmedel när man väl handlar”, i den öppna frågan. Någonting som 
intervjupersonerna föreslår till utökat sortiment och som även enkätrespondenterna 
efterfrågade är mejeriprodukter. Även då dessa produkter sålt dåligt förut finns det 
indikationer på att saluhallen bör erbjuda dem. Detta då det blir svårt att konkurrera med 
de stora matkedjorna och säkerställa att kunderna väljer att handla så mycket som 
möjligt i saluhallen om kunderna ändå behöver åka till ytterligare en affär för att kunna 
laga sin middag. Det kan möjligtvis även vara så att potentiella kunder inte anser att 
nyttan av att köpa en produkt av hög kvalité överväger tiden de sparar om de enbart åker 
till en butik. I detta fall förlorar saluhallen potentiella kunder för att de inte erbjuder ett 
produktsortiment som möjliggör inköp av en hel middag. Om potentiella kunder erbjuds 
ett utbud som gör att de kan välja att åka till saluhallen och ändå komma ut med en 
matkasse redo för tillagning av middag finns det därmed möjligen indikationer på att de 
skulle få fler nya och nöjda kunder. 
 
Vidare kan detta kopplas till den särskilda prisstrategin som lyftes fram i förra kapitlet.  
Där föreslås det att saluhallen i det fall de erbjuder samma produkter som de stora 
matvarukedjorna ska sätta låga marginaler för att sända signaler att saluhallen 
prismässigt ligger bra till. Om saluhallen initierar att återinföra försäljning av 
mejeriprodukter med låga marginaler som endast täcker självkostnadspriset skapas en 
möjlighet att sända signaler att saluhallen har jämförelsevis låga priser och endast 
erhålla självkostnadspris på försäljningen. Därmed skapas mer attraktiva erbjudanden 
till marknaden och fler nöjda kunder kan erhållas vilket är prisstrategiers kärna och ett 
av relationsmarknadsföringens mål. 
 
Saluhallen fokuserar även på att erbjuda närproducerade produkter i det fall det är 
möjligt utifrån deras krav på kvalité och delikatessortiment. Detta analyseras i det 
senare kapitlet Hållbar utveckling.  

6.2.5 Fysiska bevis - mötesplatsstrategi 

Ytterligare ett element som lyfts fram i teorikapitlet och som ingår i 
marknadsföringsmixen är de fysiska bevisen som är omgivningen där kunder möter 
företaget innehållande fysiska attribut (Brown et al., 1991 s. 25). Vidare belyses att 
dessa bör ses över då de påverkar företagets verksamhet (7Ps of Booms & Bittner, 1981 
citerat i Lehtinen, 2011 s. 120). 
 
Som belyses i tidigare kapitel ser Uppdragsgivaren ABs exteriör inte öppen och 
inbjudande ut vilket indikerar på att företaget möjligtvis tappar potentiella kunder vilket 
påverkar verksamhetens framgång. Detta är någonting som är nödvändigt att förbättra 
för att säkerställa att samtliga förbipasserande överhuvudtaget skall tänkas gå in i 
saluhallen. Vidare framkommer det att Uppdragsgivaren ABs lokal innefattar styrkor 
som ingen av konkurrenterna har. Dessa styrkor kan härledas till kombinationen av 
restaurang och saluhallstorg, lokalens unika utformning, att det går att köpa produkterna 
som erbjuds i restaurangen på plats och upplevelser i form av chokladtillverkning. 
Dessa styrkor bör Uppdragsgivaren AB fortsätta utnyttja och planera lokalen utifrån hur 
de vill särskilja sig från sina konkurrenter. 
 
Att Uppdragsgivaren AB samlar flera olika aktörer under ett och samma tak ställer höga 
krav gällande vad de var och en förmedlar till kunder och desto viktigare vad de 
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tillsammans förmedlar gentemot kunderna. Detta blir än viktigare när aktörerna inom 
lokalen upplevs som ett och samma företag. Därav bör den enhetliga, totala bilden som 
sänds genom de fysiska attributen tillhörande de enskilda aktörerna och 
Uppdragsgivaren AB tillsammans diskuteras för Uppdragsgivaren ABs totala 
mötesplatsstrategi. Exempelvis bör det föras en dialog angående hur produkterna 
exponeras och hur de tillsammans skapar en helhet som sänder signaler om 
professionalism och kvalité.  
 
Vidare var Uppdragsgivaren ABs initiala tanke att leverantörer skulle bjudas in i lokalen 
och marknadsföra sina produkter. Den unika lokalen bör användas till att genomföra 
detta då det sannolikt skulle främja den matupplevelse som många av 
intervjurespondenterna lyfter fram att Uppdragsgivaren AB ska erbjuda. Därmed blir 
detta en faktor som bör involveras i företagets mötesplatsstrategi. 
 
Det framkommer även i både observationer och intervjuer att exponeringen i butiken 
kan upplevas mer som skyltning än som saker som erbjuds till försäljning. Därmed blir 
de fina förpackningarna en utmaning vad gäller att få kunderna att gå från att titta till att 
faktiskt handla. Detta påverkar verksamhetens lönsamhet och är således ytterligare en 
viktig faktor som bör tas i beaktning i företagets mötesplatsstrategi.    
 
Ytterligare förbättringsområden som framkommer i studien är att det är en viss 
avsaknad av produkt- och prisinformation vilket möjligtvis kan minska chansen att 
kunderna köper produkter av spontanitet. Detta då bra information möjligen skulle 
väcka ett större intresse att inhandla, exempelvis om de lokalproducerade produkterna 
exponeras tydligare. Vidare framkommer det i tidigare kapitel att det finns en 
förutfattad mening om att det är dyrt i saluhallen vilken inte alltid är fallet. Kunder blir 
vid tillfällen även förvånade över att det är billigt när de kommer till kassan. Detta 
skapar därmed incitament för att vara tydligare med prisinformation då det finns en risk 
att kunderna inte väljer att handla om de inte i förväg vet priset.  
 
Vidare framkommer det att Uppdragsgivaren AB i nuläget sänder signaler om att de är 
en premiumbutik vilket bör diskuteras utifrån deras mötesplatsstrategi kopplat till 
målmarknad och prisstrategier. Som diskuterades tidigare finns det incitament för att 
rikta in sig till en större marknad än enbart de potentiella kunderna som inte är 
priskänsliga. 
 
Avslutningsvis upptar restaurangen en stor del av lokalens yta vilket kan påverka hur 
kunderna uppfattar saluhallens värde. Det finns en risk att saluhallen upplevs som ett 
sekundärt fokusområde och på så vis inte lockar till konsumtion. Därmed bör 
Uppdragsgivaren AB diskutera hur detta kan motverkas i företagets totala 
mötesplatsstrategi. 

6.2.6 Process och procedurstrategi 

I teorikapitlet lyfts även processer fram som ett av de inneboende elementen i 
marknadsföringsmixen som innefattar samtliga procedurer och processer som påverkar 
kundmötet (Brown et al., 1991 s. 25) vilka bör planeras och implementeras i den totala 
marknadsföringsstrategin (7Ps of Booms & Bittner, 1981 citerat i Lehtinen, 2011 s. 
120). 
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Det finns en avsaknad av tydliga riktlinjer inom företaget för hur personalen skall bete 
sig i kundmöten vilket påverkar hur verksamheten upplevs av kunder i den interaktiva 
marknadsföringen. Exempelvis finns det inga tydliga linjer för klagomålshantering. 
Dock skattar respondenterna servicen väldigt högt och klagomål uppstår sällan. Trots 
detta gör en avsaknad av riktlinjer för den process som skall följas när klagomål 
kommer in att chansen minskar att Uppdragsgivaren AB säkerställer att processen blir 
så bra som möjligt. Det påverkar i nästa led kundens uppfattning i den interaktiva 
marknadsföringen. Detta ger anledning till Uppdragsgivaren AB att fundera över hur en 
sådan process ska se ut och förmedla detta till de anställda så de faktiskt har resurser 
och kunskap att hantera klagomål på bästa möjliga sätt. De bör även fundera över hur 
processen bör se ut efter det att klagomålen är lösta då det ultimata är att använda 
klagomål till att göra kontinuerliga förbättringar då dessa påverkar kunders uppfattning 
om verksamheten och därmed dess lönsamhet i slutändan. Vidare bör Uppdragsgivaren 
AB även fundera över om anledningen till att de får in lite klagomål har att göra med att 
kunderna oftast är nöjda eller om det beror på att det saknas rutiner för att säkerställa att 
kunderna informerar om missöden.  
 
I observationerna och i enkätundersökningens öppna fråga framkommer det även att 
köbildningen emellanåt blir lång och att personalen ibland upplever att de har mycket 
att göra. Detta påverkar i nästa led hur väl Uppdragsgivaren AB kan bemöta kunderna. 
Således är detta två faktorer som påverkas av pågående processer inom den dagliga 
verksamheten och som i nästa led påverkar hur väl kunderna tillfredsställs i den 
interaktiva marknadsföringen. Om kunderna får vänta länge kan det tänkas påverka den 
totala upplevelsen och därmed kundnöjdheten negativt. Vidare är det sannolikt att 
kundnöjdheten även påverkas negativt i de fall där personalens bemötande blir lidande 
av att de anställda har mycket att göra. Således bör Uppdragsgivaren AB tänka igenom 
logistiken kring kassahanteringen samt hur de fördelar arbetsuppgifter. Det senare kan 
även kopplas till att en starkare gemenskap efterfrågas där personal och externa aktörer 
hjälps åt mer i den dagliga verksamheten.  
 
Andra exempel där verksamhetens interna processer kan påverka kundnöjdheten i 
senare led är att det framkommer att det varit problem med att den mat som serveras i 
restaurangen inte alltid finns i saluhallens utbud. Därmed kan det uppstå tillfällen då 
kunderna vill handla vad de ätit i restaurangen i saluhallen men på grund av brister i de 
interna processerna blir detta inte möjligt. Vidare framkommer det även att brister i 
leverantörernas processer med avseende på att leverera saker i rätt tid i senare led 
påverkar hela saluhallen då produktutbudet påverkas. Således finns det risk att 
produkter inte finns att tillgå till kunderna som utlovat vilket sannolikt påverkar 
kundnöjdheten. Därav finns det flera olika incitament för att Uppdragsgivaren AB bör 
arbeta med de processer som sker inom verksamheten som i slutändan påverkar 
kundnöjdheten i den interaktiva marknadsföringen.  
 
Vidare vill vi lyfta fram att KRAV-märkningen av restaurangen och grönsakerna 
innebär att Uppdragsgivaren AB måste rapportera angående deras miljöarbete och skapa 
rutiner för att möjliggöra bokföring av hur dessa produkter hanteras. KRAV-
certifieringen skapar alltså en process som kontinuerligt främjar verksamhetens 
miljöarbete och möjligtvis deras positionering inom hållbar utveckling vilket diskuteras 
vidare i kapitlet CSR och hållbar utveckling. 
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6.2.7 Människor - interaktionsstrategi 

Det sista elementet i marknadsföringsmixen som framkommer i teorikapitlet är 
människor vilket involverar hanteringen av människorna som påverkar kundens 
köpbeslut så som personal och andra kunder (Brown et al., 1991 s. 25). Vidare 
argumenteras för att tid och kunskap som Grönroos (1996 s. 10) lyfter fram i 
Relationsmarknadsföringstriangeln gällande intern marknadsföring naturligt faller under 
människor i marknadsföringsmixen. Som belystes i föregående kapitel finns det interna 
tidsaspekter som kan påverka kundnöjdheten i den interaktiva marknadsföringen varav 
det blir relevant att se över dessa. Vad det gäller andra kunders påverkan på den 
enskilde kunden i saluhallen upplevs det som att restauranggästerna kan se vad och hur 
kunder handlar. Detta kan möjligtvis påverka kundernas köpbeslut i det fall de inte 
uppskattar att dela med sig av vad de handlar med andra. Vidare har det lyfts fram att 
det stundtals blir lång köbildning på grund av många kunder som ska betala samtidigt 
vilket sannolikt påverkar de enskilda kundernas nöjdhet. Därav finns det faktorer som 
bör tas i beaktning gällande hur andra människor i lokalen påverkar kundnöjdheten i 
saluhallen.  
 
Delägarna är även involverade i många delar av verksamheten vilket gör att de uppvisar 
stress och behöver vara på plats i den dagliga verksamheten för att det skall gå ihop. 
Detta har påverkat både den interna kommunikationen och gjort att den externa 
marknadsföringen på Facebook och hemsidan blivit lidande vilket i nästa led sannolikt 
påverkar kundnöjdheten i den interaktiva marknadsföringen. Därav finns det 
indikationer på att delägarna bör sträva efter att utnyttja sin personal på bästa sätt och då 
det är möjligt, omfördela en del arbetsuppgifter till dem.  
 
Det framkommer även att personalen och de externa aktörerna till viss del inte besitter 
kunskap utanför sina egna kunskapsområden. Inom verksamheten finns externa aktörer 
som är experter inom sitt område och brinner för det de gör. Intervjupersonerna lyfter 
fram att de kan överföra kunskap från sina respektive arbetsområden till varandra 
genom interna utbildningar. Detta skulle sannolikt främja möjligheten att hjälpas åt mer 
vilket skulle vara positivt både för gemenskapen och för att kunna bemöta kunder på 
bästa sätt. Därav skulle ett kunskapsutbyte av denna art främja kundnöjdheten i den 
interna marknadsföringen. Vidare visar det sig vara viktigt för Uppdragsgivaren AB att 
kunna förmedla produktkunskap till sina kunder vilket skulle främjas om de internt 
delade med sig av sina kunskaper. Detta skulle även kunna främja merförsäljning av 
varandras produkter. 
 
Hur kunderna påverkas i den interaktiva marknadsföringen påverkas i allra högsta grad 
hur personalen bemöter sina kunder. Tidigare i analysen har det belysts att personalen 
redan är serviceinriktade och det framkommer även att Uppdragsgivaren AB sannolikt i 
dagsläget har en konkurrensfördel vad gäller bemötande och service. Dock finns det inte 
några gemensamma riktlinjer för kundbemötande och klagomålshantering. Genom att i 
den interna marknadsföringen förmedla till de anställda och de externa aktörerna hur 
Uppdragsgivaren ABs verksamhet skall förhålla sig till detta och vilka resurser de själva 
kan påverka i kundmötena kommer kundbemötandet sannolikt kunna bli ännu bättre. 

6.3 Corporate social responsibility och hållbar utveckling 
Som lyfts fram i studiens problemformulering och syfte innefattar denna studie bland 
annat att undersöka CSR och strategier för ekonomisk, social och ekologisk hållbar 
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utveckling. Vidare belyses det i teorikapitlet att detta handlar om att säkerställa en 
ekonomisk tillväxt på lång sikt samtidigt som kortsiktiga beslut som negativt påverkar 
miljön och samhället undviks (Porter och Kramer, 2006 s. 3). Det framkommer även att 
ekonomiska, sociala och ekologiska mål kan kopplas till företag och dess närregion då 
den lokala ekonomin och lokala producenter fått ett ökat intresse bland konsumenter 
(Seyfang, 2006 s. 386; Darby et al. 2008 s. 476) och att en del av CSR och hållbar 
utveckling är lokalproducerat (Seyfang, 2006; Darby et al., 2008).  
 
Som belystes i föregående kapitel baseras företagets produktutbud i första hand på 
närproducerade varor när detta är det bästa alternativet och att varor från övriga världen 
ses som komplement. Vidare framkom det tidigare även fram att det är svårt för 
Saluhallen AB att konkurrera med de stora matvarukedjornas koncept. I teorikapitlet 
lyfts det fram att CSR är en viktig faktor för att differentiera sig på marknaden 
(Middlemiss, 2003 s. 353) och att intresset för vad den enskilda konsumtionen har för 
effekter har ökat (Taneja et al., 2011 s. 356). Därav bör det finnas en fördel ur ett 
konkurrensmässigt perspektiv att saluhallen strävar efter att positionera sig som ett 
företag som levererar närproducerade och ekologiska produkter som är bra för miljön.  
 
Saluhallen fokuserar idag på att erbjuda lokalproducerade produkter i de fall det är 
möjligt utifrån deras krav på kvalité och delikatessortiment då detta förväntas i en 
saluhall och är en viktig konkurrensfördel. Därav uppstår en utmaning och en viktig 
balansgång mellan att sträva efter lokalproducerade varor och samtidigt erbjuda unika 
varor av hög kvalité från resten av världen som komplement. 82,8 % av respondenterna 
angav att närproducerade råvaror var viktigt för dem när de handlar mat. I teorikapitlet 
belyses att det har visats ett positivt samband mellan uppfattningen om företag och 
fokus på den lokala ekonomin samt de lokala producenterna (Seyfang, 2006 s. 386; 
Darby et al. 2008 s. 476). Detta tillsammans med att enkätundersökningen visade att 
drygt 80 % av respondenterna angav att närproducerat var viktigt i deras matinköp 
indikerar på att Uppdragsgivaren AB har en konkurrensfördel avseende att de arbetar 
med lokala producenter. Dock var det färre respondenter som angav att de associerade 
saluhallen med närproducerat; 65,7 % och endast 26,6 % som förknippade saluhallen 
med miljövänligt. Vidare framkommer det att Uppdragsgivaren AB inte helt och hållet 
arbetar med lokala producenter och ekologiska varor trots att sex av intervjupersonerna 
kopplade närproducerat till Uppdragsgivaren ABs affärsidé och varumärke. Men det 
belyses även i teorikapitlet att effekterna av företags CSR-aktiviteter kan kopplas till hur 
viktigt kunderna anser att dessa aktiviteter är, priset och kvalitén (Bhattacharya & Sen, 
2004 s. 18). Det är alltså inte enbart intresset för CSR och i detta fall närproducerat och 
ekologi som avgör om kunderna väljer att handla produkterna, prisnivån och kvalitén 
påverkar också. Som redan diskuterats tidigare i analysen finns det i dagsläget en 
tendens till förutfattade meningar angående att det är en hög prisnivå i saluhallar varav 
ett dyrare sortiment enbart med ekologiska varor troligtvis skulle bekräfta och 
möjligtvis förstärka denna uppfattning. Därav gör detta att det blir viktigt för saluhallen 
att säkerställa en väl genomtänkt avvägning i produktsortimentet gällande 
lokalproducerat, ekologi och kvalité.  
 
Det lyfts dock fram i teorikapitlet en koppling mellan företag som fokuserar på hållbar 
konsumtion samt lokalproducerat och minskad priskänslighet (Fulmer & Goodwin, 
1988 s. 55). Således skulle de kunder som handlar i saluhallen på grund av deras 
hållbarhetsprofil handla mer i butiken om fler ekologiska, dyrare varor skulle erbjudas. 
Men under intervjuerna framkommer det i diskussioner angående närproducerat och 
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miljö att kundernas efterfrågan måste komma i första hand då detta slutligen avgör 
verksamhetens lönsamhet. I teorikapitlet beskrivs att framgångsrika kundrelationer ofta 
kommer från hur företag lyckas tillfredsställa kunders behov och hur väl kunder 
identifierar sig med företag och dess produkter (Bhattacharya & Sen, 2003 s. 76). 
Därmed är det av vikt för Uppdragsgivaren AB att förstå hur invånarna resonerar kring 
ekologiska och närproducerade produkter för att kunna erbjuda det produktsortiment 
som skapar de bästa kundrelationerna karaktäriserade av återkommande köp. 

Vidare lyfter en av delägarna fram att trots att miljövänliga produkter efterfrågas väljer 
kunderna många gånger att köpa de billigare varorna. Således finns det indikationer på 
att det inte finns en tillräcklig efterfrågan på ekologiska varor för att en fullständig 
ekologisk profil skulle vara hållbart lönsamt för verksamheten. Som belystes i detta 
kapitels början handlar hållbar utveckling om att företag ska undvika kortsiktiga beslut 
som negativt påverkar miljön och samhället men att verksamheten samtidigt måste 
säkerställa ekonomisk tillväxt på lång sikt. Därav måste Uppdragsgivaren AB samtidigt 
som de strävar efter att erbjuda ekologiska och miljövänliga produkter erhålla en balans 
i den ekonomiska lönsamheten för företaget för att långsiktigt kunna fortsätta med 
verksamheten. Detta blir även ett incitament för den lokala regionen då de lokala 
producenterna är beroende av att Uppdragsgivaren AB skapar en lönsam verksamhet 
som kan fortsätta att främja den lokala regionen på lång sikt.  Detta kan kopplas till 
teorikapitlet där det lyfts fram att lokalproducerat är viktigt för stimulera den lokala 
ekonomin (Darby et al., 2008 s. 476). Därmed kan det argumenteras för att beslut 
angående ekologiska och miljövänliga samt lokalproducerade produkter skall grundas 
på företagets långsiktiga lönsamhet som i sin tur påverkar den lokala ekonomin.  

Vidare framkommer det i teorikapitlet att extern marknadsföring är ett viktigt verktyg 
för att förmedla ansvarstagande till kunder (Bronn & Vriono, 2001 s. 207; Bhattacharya 
& Sen, 2004 s. 9). Extern marknadsföring kan alltså användas som ett medel för att 
medvetandegöra att ett företag arbetar med frågor som faller inom CSR och hållbar 
utveckling och därmed positionera verksamheten. Det finns bra information om 
närproducerat och KRAV kopplat till Uppdragsgivaren ABs hemsida och företaget 
lyfter ibland fram att de arbetar med närproducerade leverantörer i annonser och på 
Facebook. Dock har miljö och ekologi hittills inte används i marknadskommunikationen 
då det finns regler för hur det får användas men KRAV-certifieringen möjliggör nu 
detta. Att endast 26,6 % av respondenterna angav att de förknippade saluhallen med 
miljövänligt kan möjligtvis konfirmera detta då fler respondenter angav att de 
associerade saluhallen med lokalproducerat vilket förmedlats mer i den externa 
marknadsföringen. Därav kan det argumenteras för att företaget i sin framtida 
marknadskommunikation ska sträva efter att ytterligare positionera sig med avseende på 
miljöhänsyn. Dock framkommer det i teorikapitlet att det finns en skepticism kopplat 
till CSR angående om företag verkligen bryr sig om vilka effekter verksamheten har på 
samhället (Bronn & Vrioni, 2001 s. 208). Denna problematik belyser även en av 
delägarna. Denne uttrycker det med att miljöhänsyn har utnyttjats av vissa företag och 
att det därmed gäller det att hitta en balansgång i att använda hänsyn till miljö och 
närproducerat i marknadskommunikation. Således finns det indikationer på att vara 
försiktig med att sända för mycket budskap angående hållbar utveckling i den externa 
marknadsföringen. 
 
Därmed är en strategi för att undvika den negativa skepticismen som kan skapas genom 
fokus på hållbar utveckling vara att säkerställa att de interna processerna genuint strävar 
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efter fokus på hållbarhet gällande det lokala samhället och miljön. I annat fall finns en 
risk att kunderna i den interaktiva marknadsföringen upplever att det som förmedlas 
externt angående hållbar utveckling inte stämmer internt. I teorikapitlet lyfts det fram att 
forskare argumenterar för att företag skall försöka transformera interna effekter till 
externa effekter för att kunna kommunicera dem ut mot kund (Bhattacharya & Sen, 
2004 s. 21). Möjligheter för att säkerställa de interna processerna skapas genom 
Uppdragsgivaren ABs nyligen erhållna KRAV-certifiering. Som belystes tidigare i 
analysen skapar denna certifiering en process som kontinuerligt främjar och förbättrar 
verksamhetens miljöarbete där även leverantörernas miljöarbete måste kontrolleras. 
Därav säkerställer certifieringen att det interna miljöarbetet förbättras och därmed ökar 
sannolikt även chansen att kunderna i den interaktiva marknadsföringen i mötet med 
företaget ser att verksamheten genomsyras av miljöhänsyn. 
 
Vidare lyfts det även fram i teorikapitlet att det i takt med att konsumenter blir allt mer 
intresserade av miljövänliga produkter blir det allt viktigare att kunna visa på 
produkternas ursprung (Schaefer & Crane, 2005 s. 79). De anställdas och de externa 
aktörernas kunskap om varornas ursprung kan bli bättre vilket KRAV-certifieringen 
främjar då detta innebär ökad kontroll av varornas ursprung. Det finns även en viss 
avsaknad av produktinformation på varorna i saluhallen vilket gör att kunderna behöver 
fråga personal för att få information angående produkterna. Således kan en möjlig 
strategi för att främja information om produkternas ursprung vara att bättre skylta 
angående detta.    
 
I teorikapitlet lyfts det även fram att CSR-debatten idag inte handlar om CSR skall 
användas utan hur det ska implementeras på ett konkurrenskraftigt sätt (Bhattacharya & 
Sen, 2004 s. 10). Detta då kunderna idag kräver att företag agerande etiskt korrekt 
(Creyer & Ross, 1997 s. 428). Således förväntas det allt mer att företag skall agera med 
hänsyn till miljön varav detta inte är en automatisk differentieringsfördel utan att det är 
undantaget som märks. Men för saluhallen kan det argumenteras för att de lokala 
leverantörerna alltid till viss del kommer att vara en konkurrensfördel då detta är 
någonting som inte naturligt passar in i alla verksamheters affärsidéer.  

6.4 Unikt saluhall 
Under analysen har det framkommit flertalet faktorer som gör Saluhallen AB unik i 
jämförelse med andra dagligvaruhandlare. Detta skapar både utmaningar och 
möjligheter för hur Saluhallen AB i synnerhet och saluhallar i allmänhet kan arbeta med 
relationsmarknadsföring, marknadsföringsmixen och hållbar utveckling. De mest 
heltäckande mönstren som visat sig i studien angående detta presenteras i kommande 
kapitel. 

6.4.1 Möjligheter och utmaningar 

Unikt med Uppdragsgivaren AB och även andra saluhallar i jämförelse med vanliga 
dagligvaruhandlare är att saluhallar ofta innehåller externa aktörer som säljer sina egna 
produkter i verksamhetens lokaler vilket gör att relationen med dessa aktörer blir 
viktiga. Studien visar tydligt att relationerna till de externa aktörerna påverkar både 
kundnöjdhet och kundernas uppfattning om företaget då de utåt sätt uppfattas som ett 
och samma företag. Utmaningen för Uppdragsgivaren AB är att de externa aktörerna 
internt inte hör till Uppdragsgivaren AB och att de har olika affärsidéer och värderingar. 
Detta skapar både möjligheter och utmaningar. 
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De externa aktörerna har olika affärsidéer och värderingar samtidigt som 
Uppdragsgivaren ABs affärsidé och mål även är diffusa för både personal och externa 
aktörer. Detta skapar en risk att inte samma signaler sänds till kunderna i den interaktiva 
marknadsföringen. Studien visar att det uppstår utmaningar i att skapa en gemensam 
affärsidé och vision med flera aktörer under samma tak som jobbar efter olika strategier 
i sin marknadsföringsmix och hur de bemöter kunder. Vidare uppstår en utmaning i att 
få alla att arbeta efter samma mål där både personal och de externa aktörerna känner 
ansvar för hela verksamheten och inte bara för sin avdelning. Därav blir det viktigt för 
Saluhallen AB i synnerhet och saluhallar i allmänhet att skapa en förenad vision och 
gemensamma mål för den totala verksamheten som både externa aktörer och personal 
vill sträva efter att uppnå. Detta för att leverera en gemensam helhetsbild av företaget 
via de signaler som de sänder i den interaktiva marknadsföringen där de möter 
kunderna. Således blir det viktigt att sträva efter att ha en gemensam strategi för 
marknadsföringsmixens element och för samtliga faktorer som påverkar kundnöjdheten 
och kundernas uppfattning om den totala verksamheten. Detta innebär bland annat att 
saluhallar bör arbeta med gemensamma pris-, produkt-, påverkans-, process-, 
leverantörs-, mötesplats-, och kundbemötandestrategier. 
 
Ett ytterligare led i detta är att studien visar att den interna kommunikationen och 
gemenskapen mellan de externa aktörerna och de anställda blir extra viktiga resurser 
som påverkar om de känner ansvar för hela verksamheten. Detta på grund av att det 
slutligen påverkar kundnöjdheten. Därmed bör Saluhallen AB och saluhallar i allmänhet 
arbeta med dessa faktorer i den interna marknadsföringen. En tydligare intern 
kommunikation minskar oro hos anställda men främjar även brist på information vilket i 
nästa led kan påverka kundnöjdheten negativt. En starkare gemenskap med hjälp av fler 
heliga personalmöten med samtliga aktörer samt interna utbildningar skulle främja att 
de anställda och de externa aktörerna hjälper varandra mer i den dagliga verksamheten. 
Om kunskapen inte finns inom de olika produktområdena och gemenskapen är svag blir 
det svårt att sälja in varandras produkter. Om gemenskapen inte finns saknas 
incitamenten till att hjälpa varandra både gällande att bemöta varandras kunder och sälja 
in varandras produkter. Detta påverkar i senare led hur väl och hur snabbt kunderna kan 
tillfredsställas i den interaktiva marknadsföringen där kunderna möter verksamheten 
och chansen till merförsäljning. Vidare har saluhallar fördelar gällande interna 
utbildningar då de involverar externa aktörer som brinner för och är experter inom sina 
respektive områden. Således finns det stora möjligheter till att interna utbildningar 
skulle generera personal som har hög produktkunskap och bra säljargument.  
 
Vidare visar studien att saluhallar bygger en mental bild hos kunder som innebär höga 
förväntningar gällande hög kvalité delikatessortiment och professionellt bemötande. 
Således finns indikationer på att potentiella kunder har höga förväntningar angående 
mycket som Uppdragsgivaren AB i synnerhet och saluhallar i allmänhet levererar. 
Därmed krävs det att i den interna marknadsföringen arbeta med varje resurs som 
påverkar kundnöjdheten i den interaktiva marknadsföringen för att lyckas. Detta vare 
sig det är mjuka processer så som rutiner för klagomålshantering eller hårda resurser så 
som att erbjuda ett brett produktsortiment som möjliggör inköp av hela måltider.  
 
Då Saluhallen AB har en jämförelsevis liten marknad skapas möjligheter att bygga 
relationer med återkommande kunder men samtidigt finns det utmaningar gällande 
priset. Detta då studien ger indikationer på att saluhallar arbetar mot förutfattade 
meningar gällande höga prisbilder. Därav räcker det sannolikt inte för Saluhallen AB 
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och saluhallar med liknande marknad att rikta in sig på det kundunderlag som inte är 
priskänsliga. Således bör dessa verksamheter även sträva efter att attrahera kunder som 
är mer priskänsliga gällande både produkter, priser och mötesplatsstrategier. Genom att 
rikta in sig på ett bredare segment skapas därmed större möjligheter att erhålla fler nya 
kunder som verksamheten kan bygga och bibehålla relationer med.  
 
En möjlighet för saluhallar som fokuserar på lokalproducerat likt Saluhallen AB är att 
det skapas ett produktutbud som är unikt i jämförelse med andra dagligvaruhandlare. 
Vidare skapas en konkurrensfördel då lokalproducerat främjar den lokala ekonomin och 
miljön vilket är allt mer efterfrågat idag. Dock kräver en differentiering kopplat till 
lokalproducerat och framför allt miljöhänsyn, en viss försiktighet då marknaden idag är 
mer skeptisk. Därmed blir det nödvändigt att säkerställa att den interna 
marknadsföringen stöttar att de interna processerna som påverkar kundens uppfattning 
genuint främjar miljön. KRAV-certifieringar stöttar dessa interna processer varav detta 
bör vara gynnsamt för alla företag som vill minimera risken för marknadens skepticism. 
Det är alltså viktigt att säkerställa att en differentiering gällande miljöhänsyn startar 
internt inom organisationerna för att de löften som kommuniceras i den externa 
marknadsföringen kan hållas i den interaktiva marknadsföringen. Dock blir det allt fler 
företag som arbetar med miljöhänsyn samtidigt som marknaden allt mer förväntar sig 
det från verksamheter. Därav bör KRAV-certifieringar som stöttar miljön inte längre 
vara en differentieringsmöjlighet för vare sig dagligvaruhandlare i allmänhet eller 
saluhallar i synnerhet. Istället är det någonting som krävs för att inte sända dåliga 
signaler till marknaden. Dock finns en unik styrka för saluhallar som arbetar med 
lokalproducerat så som Saluhallen AB då det inte naturligt faller inom andra 
dagligvaruhandlares affärsidéer. Saluhallar som arbetar med lokalproducerade 
leverantörer erhåller även unika fördelar genom att ha en god relation med kommunerna 
vilket även visat sig för Saluhallen AB. Detta då de kommunerna har skäl att vara 
intresserade av att främja den lokala regionen och ekonomin. 
 
Vidare har även Saluhallen AB och andra saluhallar vars verksamheter även involverar 
en restaurang en styrka gentemot andra dagligvaruhandlare. Detta då en restaurang i 
anknytning till saluhallen gör att det skapas möjligheter att utnyttja restaurangen som 
marknadsföringskanal. Uppdragsgivaren AB har redan flertalet återkommande gäster i 
restaurangen som äter råvaror från saluhallen. Detta öppnar upp för ytterligare en 
marknadsföringskanal av saluhallens produkter i anknytning till kunders 
restaurangbesök. Detta genom att servitriser kan sälja in att maten som serveras även 
går att köpa i saluhallen samt genom att annonsera om saluhallen via bordstalare. 
 
Saluhallen AB och andra saluhallar som agerar som enskilda aktörer på den nära 
marknaden bör även erhålla även en unik chans att kunna lyssna på kunder angående 
produktutbud. Detta eftersom att Saluhallen AB som enskild aktör kan köpa in mindre 
partier än en stor dagligvaruhandlare som till exempel Maxi då de inte behöver förhålla 
sig till en stor aktörs riktlinjer gällande sortiment. Därav kan Saluhallen AB i synnerhet 
och saluhallar i allmänhet testa mer vad som är attraktivt i deras upptagningsområde och 
lyssna på specifika förfrågningar gällande deras sortiment. Detta påverkar i nästa led 
möjligheten till att erhålla nöjdare kunder som återkommer och därmed saluhallarnas 
lönsamhet.  
 
Sammanfattningsvis visar studien att det finns en inneboende organisatorisk och 
funktionell komplexitet i Saluhallen AB i synnerhet och saluhallar i allmänhet i 
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jämförelse med övriga dagligvaruhandlare. En organisatorisk komplexitet skapas för 
saluhallar som innefattar externa aktörer då detta gör att flera olika aktörer med olika 
mål och versioner påverkar saluhallens maktbalans. Makt i termer av att verksamheten 
indirekt präglas av flera olika affärsidéer och visioner som saluhallsägarna måste 
omvandla till en gemensam strategi. Vidare skapas en funktionell komplexitet i termer 
av hur saluhallsägarna strävar efter en enhetlighet gällande beslut som faller inom 
marknadsföringsmixens 7P, relationsmarknadsföring samt hållbar utveckling. 
Dagligvaruhandlare som inte innefattar externa aktörer har inte samma komplexitet då 
de ensamt har makten över hur verksamheten skall planeras och vilka beslut som skall 
tas. De behöver enbart ta sina egna intressen i beaktning och då de ensamt kan ta beslut 
säkerställer de att besluten genomsyrar hela verksamheten. 
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7. SLUTSATSER  

I detta kapitel presenteras studiens övergripande slutsatser vilket involverar att besvara 
studiens problemformulering och syfte samt att belysa studiens praktiska och teoretiska 
bidrag. För att underlätta för läsaren återkopplas det inledningsvis till studiens 
problemformulering samt syfte. En modell presenteras som visar hur Saluhallen AB i 
synnerhet och saluhallar i allmänhet bör arbeta med marknadsföringsmixen, 
relationsmarknadsföring samt hållbar utveckling som en kombinerad 
marknadsföringsstrategi. Avslutningsvis presenteras en ny praktiskt och teoretiskt 
användbar modell som visualiserar kopplingen och det ömsesidiga beroendet av 
studiens studerade ämnesområden.  
 
Studiens problemformulering är att undersöka: Hur Saluhallen AB kan förbättra sin 
marknadsföringsstrategi med en kombination av marknadsföringsmixen, 
relationsmarknadsföring samt hållbar utveckling för att erhålla ett ökat kundunderlag, 
nöjdare kunder samt starkare kundrelationer. Studiens syfte är att ge ett direkt praktiskt 
bidrag angående marknadsföringsstrategier till Saluhallen AB och saluhallar i 
allmänhet. Studien ämnar även ge ett teoretiskt bidrag angående hur 
relationsmarknadsföring som traditionellt förknippas med tjänster kan appliceras på 
handeln i allmänhet och saluhallar i synnerhet. Vidare involverar studiens syfte att 
undersöka hur relationsmarknadsföring, marknadsföringsmixen och hållbar utveckling 
kan kombineras. 
 
Studien visar att Saluhallen AB i synnerhet och saluhallar i allmänhet innehåller unika 
faktorer som kan kopplas till marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring och 
hållbar utveckling som skapar möjligheter och utmaningar i en total 
marknadsföringsstrategi. Genom att arbeta med dessa kan saluhallar bli mer 
framgångsrika i termer av fler nya, nöjda och lojala kunder. Studien har visat hur dessa 
unika faktorer bör tas i beaktning. Således har studiens problemformulering besvarats 
med viss överförbarhet till saluhallar som verkar inom en liknande kontext som 
Saluhallen AB. Den initiala figuren 3.6 Saluhallar och utveckling som presenterades i 
studiens teorikapitel för att visualisera hur det teoretiska ramverket kopplats samman 
med studiens problemformulering och syfte har modifierats för att visa hur studiens 
problemformulering har uppfyllts. I Figur 6.8 Saluhallen AB – en kombinerad, total 
marknadsföringsstrategi, visualiseras en sammanfattning av vilka faktorer som studien 
visat är viktiga för saluhallar i allmänhet och Saluhallen AB i synnerhet i en total 
marknadsföringsstrategi innehållande marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring 
samt hållbar utveckling.   Detta för att erhålla fler nya, nöjda och återkommande kunder. 
Således ska denna figur även ses som en sammanfattning på vad studien har visat 
gällande uppfyllelse av studiens problemformulering. 
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Figur 6.8: Saluhallen AB – en kombinerad, total marknadsföringsstrategi 
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Studien visar att Saluhallen AB bör arbeta med både marknadsföringsmixen, 
relationsmarknadsföring och hållbar utveckling där Figur 6.8 är en sammanfattning på 
hur saluhallen bör arbeta. Studien påvisar att saluhallen bör arbeta med varje 
inneboende element (7P) i marknadsföringsmixen då dessa påverkar chansen att erhålla 
både ny, nöjda och lojalare kunder. Studien visar hur Saluhallen AB bör arbeta med 
dessa utifrån distributions-, pris-, produkt-, kommunikations-, mötesplats-, interaktions- 
och process och procedurstrategier i olika utsträckning. Studien ger därmed ett praktiskt 
bidrag till Saluhallen AB som visar hur företaget bör arbeta med strategier inom varje 
element. Dessa strategier bör även ha en viss överförbarhet till saluhallar som verkar 
inom en liknande kontext som Saluhallen AB. 
 
Studien visar även att marknadsföringsmixen innehåller resurser som bör räknas in i 
relationsmarknadsföringens interna marknadsföring då de i senare led oundvikligt 
påverkar kundnöjdheten i den interaktiva marknadsföringen. Således påvisar studien att 
de 7P:na och strategierna avseende dessa har naturliga kopplingar till 
Relationsmarknadsföringstriangeln. Därav ger studien även ett teoretiskt bidrag som 
visar att det finns naturliga kopplingar mellan marknadsföringsmixen och 
relationsmarknadsföring för saluhallar. Således finns indikationer på att modifieringen 
av Grönroos (1996 s. 10) Relationsmarknadsföringstriangel som presenterades i 
teorikapitlet där de 7P:na lades till som element i triangeln är teoretiskt och praktiskt 
användbar.  
 
Vidare påvisar studien att Saluhallen AB i sin relationsmarknadsföring även bör 
inkludera andra viktiga faktorer utöver de 7P:na i den interna, interaktiva samt externa 
marknadsföringen då det påverkar möjligheten för nya, nöjda och lojala kunder. Studien 
visar att den interna marknadsföringen innehållande stärkande av gemenskap, intern 
kommunikation, gemensam affärsidé och mål samt tydliga riktlinjer blir extra viktig när 
saluhallen innefattar externa aktörer. Detta då dessa faktorer påverkar 
kundtillfredsställelsen i den interaktiva marknadsföringen där kunderna möter 
saluhallen. Studien visar även att det påverkar den externa marknadsföringen och hur 
väl överensstämmande budskap sänds i marknadskommunikationen. Således är det 
nödvändigt för saluhallar som innehåller externa aktörer att arbeta med starka relationer 
till dessa. Studien ger även indikationer på att det finns särskilda intressenter som kan 
främja saluhallar. Därmed ger studien ett praktiskt bidrag med avseende på att 
Saluhallen AB i synnerhet och saluhallar i allmänhet som verkar inom en liknande 
kontext bör arbeta med att skapa och bibehålla relationer med externa aktörer och 
möjligen även andra intressenter så som kommuner. Detta ger även ett teoretiskt bidrag 
då studien visar att det inte enbart är kunderna som bör vara fokus i 
relationsmarknadsföring då relationerna med de externa aktörerna och till viss del även 
andra intressenter påverkar kundnöjdheten. 
 
Således visar studien att marknadsföringsmixen innehåller element som naturligt berör 
beslut som har verkan på verksamheten då de påverkar kundtillfredsställelse och 
kundnöjdhet och slutligen företagets lönsamhet. Vidare att relationsmarknadsföring med 
fokus på de resurser som inte faller inom marknadsföringsmixen samt intressenter är 
viktigt att ta i beaktning. Således ger studien incitament för att det är negativt att 
utesluta marknadsföringsmixen eller relationsmarknadsföring i Saluhallen ABs totala 
marknadsföringsstrategi. Därmed bör Saluhallen AB i synnerhet och saluhallar i 
allmänhet med liknande organisationsstruktur använda både marknadsföringsmixen och 
relationsmarknadsföring vilket förespråkar en kombination av dessa. Således ger 
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studien ytterligare praktiska bidrag till Saluhallen AB och saluhallar i allmänhet 
angående styrkan av att arbeta med denna kombination. Vidare ger detta ett teoretiskt 
bidrag till forskningen där incitament för att kombinera marknadsföringsmixen och 
relationsmarknadsföring uppvisats. Studien ger även ett bidrag till forskningen inom 
relationsmarknadsföring som främst fokuserat på tjänstesektorn där vi visar att det finns 
naturliga faktorer som ligger till grund för att även applicera detta område på 
handelssektorn i allmänhet och saluhallar i synnerhet.  
 
Studien visar även att lokalproducerat är en viktig konkurrensfördel för Saluhallen AB i 
synnerhet och en möjlighet för andra saluhallar. Vidare att miljöhänsyn är viktigt att 
arbeta med för att det förväntas av marknaden varav KRAV-certifiering underlättar 
denna process och att marknaden inte uppvisar skepticism till insatserna. Studien visar 
även vikten av att dessa beslut stöttar verksamhetens lönsamhet på lång sikt då det 
påverkar den lokala regionens ekonomi. Därmed finns incitament för fördelar att 
involvera hållbar utveckling i termer av företagets ekonomi, miljöhänsyn samt 
lokalproducerat som främjar det lokala samhället i saluhallars totala 
marknadsföringsstrategi. Således ger studien ett praktiskt bidrag genom att den 
indikerar på att Saluhallen AB och saluhallar i allmänhet kontinuerligt bör arbeta med 
samtliga delar. 
 
Vidare påvisar studien att det är av vikt att en strategi innehållande hållbar utveckling 
börjar inifrån där den interna marknadsföringen med både fysiska och icke fysiska 
resurser minskar risken för marknadens skepticism. Detta genom att säkerställa att de 
7P:na och de andra resurserna som påverkar kundernas uppfattning om Saluhallen AB 
sänder signaler om att verksamheten genuint arbetar med hållbar utveckling. Därav 
visar studien att marknadsföringsmixen och relationsmarknadsföring kan och bör stötta 
saluhallars profilering gällande hållbar utveckling. Således ges även indikationer på att 
det finns incitament för att kombinera marknadsföringsmixen och 
relationsmarknadsföring med hållbar utveckling där de olika strategierna överlappar och 
stöttar varandra. Därmed ger denna studie incitament för att kombinera dessa olika 
strategier i saluhallars totala marknadsföringsstrategi. Både avseende styrkor inom varje 
strategi och synergieffekter som kombinationen kan ge. Följaktligen ger studien 
ytterligare ett teoretiskt bidrag som visar att det finns incitament för Saluhallen AB i 
synnerhet och saluhallar i allmänhet att kombinera marknadsföringsmixen, 
relationsmarknadsföring samt hållbar utveckling i en total marknadsföringsstrategi. 
Således finns indikationer på att modifieringen av Grönroos (1996 s. 10) 
Relationsmarknadsföringstriangel som presenterades i teorikapitlet där hållbar 
utveckling lades till i triangeln är teoretiskt och praktiskt användbart.  
 
Sammanfattningsvis visar studien att samtliga 7P påverkar kundnöjdheten och 
kundrelationerna i Saluhallen AB och saluhallar i allmänhet i någon grad. Därav bör de 
tas i beaktning i en total marknadsföringsstrategi. Vidare visualiserar studien att 
relationsmarknadsföring inriktat mot andra intressenter än kunder samt hållbar 
utveckling bör innefattas i Saluhallen AB i synnerhet och andra saluhallar som verkar i 
liknande kontext totala marknadsföringsstrategier. Detta då även dessa faktorer påverkar 
kundnöjdheten och kundrelationerna. Således ger studien incitament för att en 
kombinerad marknadsföringsstrategi med marknadsföringsmixen, 
relationsmarknadsföring samt hållbar utveckling. Studien visar även att dessa olika 
strategier i vissa avseende överlappar och stöttar varandra. Vidare att de har naturliga 
kopplingar till både intern och extern marknadsföring och naturligt påverkar den 
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interaktiva marknadsföringen där kunderna möter verksamheten. Därmed bör samtliga 
beslut som rör både intern, interaktiv och extern marknadsföring, hållbar utveckling 
samt marknadsföringsmixen säkerställa att de stöttar varandra och sänder samma 
budskap. Följaktligen kräver denna kombinerade marknadsföringsstrategi att de olika 
strategierna används som en förenad, övergripande strategi som baseras på hur de på 
bästa sätt tillsammans sänder signaler i den interaktiva marknadsföringen och inte som 
enskilda verktyg. Detta skapar möjligheter för att säkerställa kundnöjdheten och för 
byggande av kundrelationer i den interaktiva marknadsföringen. Således finns det 
incitament för att vår modifierade Relationsmarknadsföringstriangel där hållbar 
utveckling och de 7P:na ligger som naturliga element som ska genomsyra både den 
interna, externa och interaktiva marknadsföringen är både praktiskt och teoretiskt 
applicerbar. Vidare visar studien att saluhallen och dess unika kontext med 
organisatorisk och funktionell komplexitet gör att både den interna, externa och 
interaktiva marknadsföringen påverkas. Denna komplexitet påverkar också vilka 
resurser en saluhall bör arbeta med och hur relationerna med kunder och övriga 
intressenter ska byggas. Då det finns många förutfattade meningar angående en saluhall 
påverkar detta även hur saluhallen måste agera. Därav visar studien att det finns ett 
ömsesidigt beroende mellan en saluhall, kunders förväntningar och de resurser som 
skapar uppfattningarna om företaget. En ytterligare modifierad modell presenteras i 
Figur 7.9: Den totala marknadsföringens ömsesidiga beroende för att visualisera den 
modell som bör vara samtliga saluhallars utgångspunkt avseende en total 
marknadsföringsstrategi. 
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8. REKOMMENDATIONER TILL UPPDRAGSGIVAREN AB 

Följande kapitel kommer präglas av styrkor och svagheter kopplat till Uppdragsgivaren 
AB, utmynnande i rekommendationer för fortsatt utveckling. Som tidigare belysts är det 
tre olika teoretiska ämnesområden som berörts och det är ur dessa 
rekommendationerna härleds.  
 
Att driva en saluhall innebär ett stort antal relationer som alla bör tas i beaktning. Unikt 
för Saluhallen AB är att stora delar av lokalens yta upptas av externa aktörer som 
samtliga agerar under ett och samma varumärke. Det är därmed av avgörande betydelse 
att relationen mellan Uppdragsgivaren AB och de externa aktörerna är god, att det finns 
en tydlig känsla av gemenskap och vilja att hjälpa varandra. Som tidigare behandlats är 
Uppdragsgivaren ABs relation till dess externa aktörer av varierande kvalité, där en 
bättre relation har en dubbelbottnad effekt där personal och externa aktörer trivs bättre 
samt att detta även påverkar mötet med kunden på ett positivt sätt.  
 
Vidare finns det ytterligare relationer som påverkar Uppdragsgivaren AB. En saluhall 
präglas av ett stort antal mindre leverantörer och vikten av en bra relation har visat sig 
påverka såväl pris och kvalité som engagemang från leverantörens sida i form av en 
ökad delaktighet i exponering av produkter. Det finns även förväntningar och 
förhoppningar på hur Saluhallen AB kan bidra på ett positivt sätt för staden och med det 
ökar antalet intressenter. Det är med andra ord inte enbart relationen som sker innanför 
saluhallens väggar som påverkar Uppdragsgivaren ABs eventuella framgång.  
 
Vidare är givetvis relationerna med kunderna av avgörande karaktär där varje kundmöte 
skall betraktas som unikt. Det finns som tidigare belysts vissa förväntningar kopplat till 
en saluhall i termer av kvalité och service. Förväntningar som ställer oerhört höga krav 
på Uppdragsgivaren ABs personal och externa aktörers interaktion med kunderna.  
 
För en ökad framgång gällande ett ökat kundunderlag bör Uppdragsgivaren AB 
tydligare bearbeta redan befintliga kunder i form av att exempelvis vara bättre på att 
uppdatera e-postlistan. Vidare bör det råda en medvetenhet gällande det begränsade 
kundunderlag som en mindre stad innebär, resulterande i att Uppdragsgivaren AB bör 
kommunicera till ett större kundsegment och olika målgrupper. Det finns flera olika 
drivkrafter till varför kunder väljer att besöka Saluhallen AB och detta innebär olika 
strategier för att locka dem till sig. Som redan framgått i studien finns ett kundsegment 
som inte är särskilt priskänsliga. Dock behöver Uppdragsgivaren AB sträva efter att 
locka till sig ytterligare målgrupper exempelvis en mer priskänslig målgrupp och detta 
kan genomföras med hjälp av exempelvis kupongerbjudanden. Viktigt att lyfta fram är 
att priser signalerar om produkternas kvalité och då saluhallen förknippas med kvalité är 
det just kupongerbjudanden och inte reapriser som skall användas, då reapriser kan ha 
en större negativ inverkan på produkten upplevda kvalité. Vidare har vikten av att 
erbjuda kunderna ett komplett sortiment framkommit och då med stor fokus på 
mejeriprodukter. Kundunderlaget skulle sannolikt öka om saluhallen möjliggör en 
komplett inhandling inför kommande matlagning. Det är viktigt att kunderna känner att 
de kan lösa alla sina inköp på ett och samma ställe, vilket ställer höga krav på 
Uppdragsgivaren ABs produktutbud.  
 
En del i relationsbyggandet är valet av kommunikationskanaler, det vill säga hur 
Uppdragsgivaren AB via sin marknadsföring väljer att positioner sig på marknaden. Ett 
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saluhallskoncept skapar en viss problematik gällande vad som ska kommuniceras då det 
finns många delar inom organisationen som behöver få utrymme i marknadsföringen. 
En risk med detta är att budskapen kan kännas för spretiga. Studien påvisar just detta 
dilemma, att budskapen som förmedlas inte känns tillräckligt tydliga då 
Uppdragsgivaren AB vill kommunicera så många delar av verksamheten. Här är det 
viktigt att Uppdragsgivaren AB arbetar fram en handlingsplan där affärsidé och vision 
guidar företaget i valet av kommunikationsstrategier. En problematik som visualiserats 
under studien är just en otydlighet i affärsidén, där varken personal eller ägare vet vad 
företaget skall jobba mot. Vidare innebär saluhallens uppbyggnad av flera olika aktörer 
att flera olika affärsidéer skall tas i beaktning. Här är det av avgörande vikt att 
Uppdragsgivaren AB för en kontinuerlig dialog med samtliga aktörer där det fastställs 
vad alla ska rätta sig efter och vilka visioner som skall prägla den gemensamma 
arbetsprocessen.  
 
Vidare har Uppdragsgivaren ABs marknadsföring varit för liten då studien påvisar att 
många kunder upplever den obefintlig. Det är av avgörande vikt att Uppdragsgivaren 
AB ökar sin marknadsföring samt tänker igenom vad som skall kommuniceras. Vidare 
är det viktigt att Facebook och hemsidan uppdateras mer kontinuerligt samt att samtliga 
marknadsföringskanaler säger samma sak. Ytterligare en viktig faktor är hur 
Uppdragsgivaren AB väljer att samköra sin marknadsföring med de externa aktörerna, 
då detta varit bristfälligt. Om alla aktörer skall jobba mot samma mål är det viktigt att 
alla känner en delaktighet och får synas tillsammans i strävan efter att upplevas som en 
enhet.  
 
Ytterligare faktorer som påverkar kundernas bild av Uppdragsgivaren AB är dess 
exteriör och interiör. Faktorer som kan förbättras i strävan efter ett ökat intresse och ett 
större kundunderlag. Exteriören behöver bli mer inbjudande där kunden upplever att det 
är öppet, det kan vara med hjälp av en bättre skyltning och en tydligare information. 
Vidare behöver interiören förbättras i form av en tydligare exponering och en bättre 
skyltning av pris-, och produktinformation. Faktorer som samtliga påverkar kunden 
upplevelse och vilja att handla samt återvända till Uppdragsgivaren AB.  
 
Vidare är Uppdragsgivaren AB i stort behov av ett ökat antal interna utbildningar och 
möten kopplat till såväl personal som externa aktörer. Studien visar brister i vad ägarna 
kommunicerar till sin personal samt externa aktörer där det finns en otydlighet i vad 
Uppdragsgivaren AB står för. Det är viktigt att arbetet för utveckling börjar inifrån där 
samtliga aktörer jobbar mot samma mål. Genom interna utbildningar, kopplat till såväl 
produktinformation som kundbemötande och klagomålshantering, skapas en trygghet 
hos personalen som avspeglar dess arbetsinsats gällande bland annat mötet med kunden. 
Vidare kommer gemensamma möten mellan personal och externa aktörer skapa en 
tydligare vi-känsla där alla strävar efter att hjälpa varandra. Genom en ökad förståelse 
för varandra och en ökad kunskap om respektive produktområden kan försäljningen 
öka. I takt med en ökad kunskapsbas bör även personalen nyttjas på ett bättre och 
effektivare sätt där de får möjlighet att utvecklas under ett större ansvar. Ytterligare en 
effekt av detta blir att delägarna kan frigöra tid och på så viss även kunna fokusera på 
mer strategiska frågor.  
 
Avslutningsvis bör även hållbar utveckling lyftas fram som en bidragande faktor till 
Uppdragsgivaren ABs framtida utveckling och framgång. Närproducerade råvaror blir 
allt mer eftertraktade och är en viktig differentieringsfaktor för Saluhallen AB. Det är 
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viktigt att Saluhallen AB gör en genomtänkt avvägning mellan lokalproducerat och 
övriga produkter, där det är viktigt att miljöansvaret är en intern process där hållbarhet 
blir en självklarhet. Vidare bör marknadsföringen öka gällande Uppdragsgivaren ABs 
miljöansvar och strävan efter lokalproducerade råvaror, i såväl butik som på hemsida 
och Facebook. Restaurangens KRAV-certifiering bör också uppmärksammas då det är 
ett bevis på att Uppdragsgivaren AB jobbar internt med aktuella miljöfrågor.  
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9. SANNINGSKRITERIER  

Under följande kapitel behandlar författarna sanningskriterier kopplat till den 
kvalitativa forskningen i termer av trovärdighet och äkthet, respektive reliabilitet och 
validitet kopplat till den kvantitativa forskningen. 

9.1 Trovärdighet och äkthet 
Vid genomförande av en kvalitativ forskningsmetod hamnar begrepp som reliabilitet 
och validitet i skymundan då dessa sanningskriterier kopplas samman med frågor som 
berör mätning av något slag (Bryman & Bell, 2005 s. 304). En kvalitativ studie 
involverar istället de alternativa kriterierna trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 
2005 s. 306). Trovärdighet berörs i litteraturen som fyra kategorier: tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta, som tillsammans 
berör liknande sanningskriterier som inom den kvantitativa forskningen (Bryman & 
Bell, 2005 s. 306).  
 
Tillförlitlighet bygger på hur forskarna väljer att framställa verkligheten, det vill säga att 
det går att säkerställa att forskningen utförts på rätt sätt där resultatet granskas av de 
aktuella personerna i den sociala kontexten för att säkerställa att det är den rätta 
verkligheten som visualiserats (Bryman & Bell, 2005 s. 307). Den aktuella studiens 
tillförlitlighet bör vara hög då storleken på företaget gjorde att vi kunnat ta in perspektiv 
från samtliga personer involverade i verksamheten. Vidare att samtliga intervjupersoner 
fått bekräfta att studien genomförs och material presenterats på ett tillförlitligt sätt. 
 
Studiens överförbarhet baseras på hur väl studien går att överföra till en annan miljö och 
om det skulle påverka studiens utgången och resultat (Bryman & Bell, 2005 s. 307). 
Som tidigare berörts är den unika studiens aktualitet till viss del avgränsad och till 
största del enbart applicerbar på Saluhallen AB och dess kontext. Skulle studien 
genomföras i en annan saluhall skulle resultatet inte bli det samma då denna kontext 
sannolikt skiljer sig från Saluhallen AB. Dock anser författarna att resultatet av studien 
har en viss nivå av överförbarhet då dess unika delar tillsammans skapar en 
övergripande strategi vars användbarhet kan vara aktuell inom andra saluhallar.  
 
Studiens pålitlighet skall härledas ur hur väl studien beskriver samtliga faser i 
undersökningen och att samtliga faser säkerställs (Bryman & Bell, 2005 s. 307). Genom 
att ständigt ifrågasätta och sträva efter att kritiskt granska aktuell information har vi 
stävat efter att öka studiens pålitlighet. Samtliga delar av studien har bearbetats vid 
flertalet tillfällen och teoretisk bakgrundsfakta har granskats samt kompletterats med 
flera olika källor. Vidare har den kvalitativa forskningsmetoden bearbetats via 
transkribering, sammanställning och tematisering för att säkerställa att informationen 
inte missuppfattats. Arbetet har även granskats av andra aktörer än författarna själva 
vars uppfattningar tagits i beaktning.       
 
Möjligheten att styrka och bekräfta innebär att forskarnas personliga värderingar 
utelämnas och på så sätt inte påverkar studiens gång och resultat (Bryman & Bell, 2005 
s. 307). Det är inte möjligt att garantera att författarnas egna värderingar inte påverkat 
studiens gång, då detta säkerligen kan ske omedvetet. Dock har strävan hela tiden varit 
att låta teori och empiri vara grogrunden för arbetets framväxt, där studiens syfte och 
problemformulering karaktäriserat dess gång. Genom att ständigt lyfta fram syfte och 
problemformulering har författarna påmints om meningen med studien och på så vis 
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strävat efter att lägga egna värderingar åt sidan. Genom att bygga upp empirin med 
flertalet citat har författarna även undvikt att skapa missvisande faktaunderlag. Dock 
finns det en viss grad av värderingar involverat i författarnas observationer då dessa ger 
en mer subjektiv bild av verkligheten. Viktigt att poängtera är att detta är någonting 
författarna varit medvetna om och därmed enbart låtit observationerna vara av 
kompletterande art. 
 
Vid användandet av en kvalitativ forskningsmetod bör författarna diskutera hur rättvis 
bild undersökningen ger av samtliga berörda parter kopplat till den aktuella studien, 
även kallat äkthetskriterier (Bryman & Bell, 2005 s. 309). Bryman och Bell (2005 s. 
309) lyfter fram vikten av att samtliga perspektiv av en studie tas i beaktning för att 
analysera dess påverkningsgrad. Författarna har genom hela studien varit noggranna att 
synliggöra samtliga intervjupersoner och dess åsikter. Genom att transkribera 
intervjuerna har författarna getts möjligheten att bearbeta datamaterialet flera gånger 
och med hjälp av citat säkerställt att det som sägs är respondenternas åsikter. Den 
empiriska delen präglas av citat vilket ger ett större djup och möjliggör att samtliga 
respondenter kommer till tals. Viktigt att lyfta fram är att författarna valt att granska 
empirin flertalet gånger för att säkerställa att alla perspektiv lyfts fram och att det inte 
skett någon typ av efterhandskonstruktioner. Författarna har under studiens gång 
kontinuerligt ställt sig frågan om studien ger en rättvis bild av den aktuella kontexten 
och om samtliga intervjupersoners åsikter har lyfts fram på ett tydligt och förståeligt vis. 
 
Målet med den aktuella studien är att skapa en bättre förståelse för den sociala 
konstruktion som en saluhall innebär. Detta är något som Bryman och Bell (2005 s. 
309) benämner som ontologisk autenticitet, innebärande en strävan att skapa en ökad 
medvetenhet hos intervjupersonerna gällande den sociala kontext de befinner sig i. 
Författarna uppnår detta mål då kombinationen av teori och forskningsmetoder angriper 
den sociala kontexten ur flera olika perspektiv och på så viss hjälper intervjupersonerna 
att få en ökad förståelse för varför saker är som de är. Vidare lyfter Bryman och Bell 
(2005 s. 309) fram begreppet pedagogisk autenticitet och målet att bidra till att 
intervjupersonen erhåller en bättre bild av hur andra personer i den sociala kontexten 
upplever samma fenomen. Även detta uppfyller författarna då resultatet synliggörs och 
genom studiens resultat skapas en ökad förståelse för hur den sociala kontexten upplevs 
från var och en av dess aktörer.  
 
Observationerna som genomförts är av kvalitativ art och berörs därmed av 
sanningskriterier rörande trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten i observationerna 
kopplas samman med medvetenheten om att de studerade individerna beter sig olika vid 
olika situationer då studien genomfördes under olika tidsintervaller. Här är det viktigt 
att författarna är medvetna om dilemmat att observera vid olika tidpunkter och ibland 
tillsammans och ibland enskilt. Det har under studiens gång diskuterats kring om 
observationerna gett en sann bild av den sociala kontexten och på så viss ökat graden av 
tillförlitlighet. Vidare finns det svagheter kopplat till observationernas äkthet, då 
exempelvis de observerade individerna förändrar sitt beteende om de blir medvetna om 
observationen. För att undvika detta valde författarna att observera stora delar av 
verksamheten innan personalen visste vilka vi var. Dock blev detta svårare ju längre 
tiden gick och i slutet av studien var personalen sannolikt väl medvetna om att 
observationer genomfördes. Sammanfattningsvis är observationernas tillförlitlighet och 
äkthet graden svagare än intervjuernas tillförlitlighet och äkthet. Detta innebär även att 
resultatet av observationerna inte går att generalisera utan enbart ger indikationer på hur 
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något ter sig i den sociala kontexten. Indikationer som författarna anser är av värde, 
dock enbart av kompletterande art till genomförda intervjuer.  

9.2 Reliabilitet och validitet  
Vid genomförande av en kvantitativ forskningsmetod bör dess reliabilitet och validitet 
analyseras för att undersöka studiens tillförlitlighet (Ejvegård, 1996 s. 67). Detta 
poängteras ytterligare av Patel och Davidson (2003 s. 98) som påvisar att den 
kvantitativa forskningsmetodens vara eller icke vara kan härledas ur det insamlade 
materialets giltighet och tillförlitlighet. Reliabilitets innebörd går att beskriva som 
tillförlitligheten och pålitligheten hos det aktuella mätinstrumentet (Ejvegård, 1996 s. 
67; Bryman & Bell, 2005 s. 93). Det vill säga om forskaren skulle erhålla samma 
resultat om en ny mätning skulle göras (Olsson & Sörensen, 2001 s. 73; Bryman & Bell, 
2005 s. 94). Kopplat till den aktuella studien skulle en ny studie av samma grupp och i 
samma miljö nå likvärdiga resultat och på så viss nå en hög grad av reliabilitet. Som 
tidigare nämnts sker mätningen i en unik miljö med redan befintliga kunder, vilket även 
måste vara fallet i kommande studier om liknade resultat skall uppnås. Viktigt att 
återigen poängtera är att studiens syfte inte är att nå en generaliserbar sanning utan se 
mönster hos redan befintliga kunder.   
 
Om reliabilitet behandlar mätinstrumentets pålitlighet berör validitet frågan om 
forskaren verkligen mäter det som skall mätas (Ejvegård, 1996 s. 69; Olsson & 
Sörensen, 2001 s. 73-74; Bryman & Bell, 2005 s. 95). Halvorsen (1992, s. 41) översätter 
validitet med giltighet och relevans, att forskaren lyckas behandla den data som är av 
relevans för studien. Bryman och Bell (2005 s. 49) lyfter även fram intern validitet vars 
innebörd kan sammankopplas med kausalitet, det vill säga orsakssamband. Som 
forskare måste man ställa sig fråga vad som påverkar vad i valet av exempelvis 
frågeställning. Författarnas enkätuppbyggnad går att koppla till en teoretisk tematisering 
vilket innebär att empiri formats ur en teoretisk referensram. Ett tillvägagångssätt som 
bör öka studiens inre validitet. Vidare berör Bryman och Bell (2005 s. 49) extern 
validitet och huruvida resultatet går att generalisera till andra kontexter, hur forskarna 
väljer ut sin deltagare till den aktuella studien. Som tidigare belysts har urvalet av 
respondenter inneburit ett icke-sannolikhetsurval, vilket påverkar generaliserbarheten 
negativt. Dock är inte målet att nå en generaliserbarhet utan att låta den kvantitativa 
forskningsmetoden vara av komplimenterande art resulterande i en viss grad av 
överförbarhet.  
 
Författarna vill även tillägga att vi är medvetna om att valet av medelvärde istället för 
median kan påverka resultatens framställning. Medianen skulle kunna ge en bättre bild 
av resultatet än medelvärdet om det visar sig att ett fåtal av respondenterna ger tydligt 
avvikande värden än övriga. Medianer har inte använts av den anledningen att 
enkätundersökningen innefattar ett relativt lågt antal respondenter samt att sifferskalans 
låga värden inte gett ett större avvikande svar jämfört med medelvärdet.  

9.3 Begränsningar 
Kopplat till den aktuella studien finns det begränsningar förenat med den kvantitativa 
forskningsmetoden och urvalet av respondenter till enkätundersökningen. Som tidigare 
beskrivits i urvalsprocessen genomfördes ett bekvämlighetsurval av respondenter som 
redan befann sig i restaurangen. Kopplat till detta väljer författarna att lyfta fram två 
tydliga begränsningar. Den första går att härleda ur valet av redan befintliga kunder, då 
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det finns en risk att detta urval inte är representativt för saluhallens kundgrupp. Vidare 
innebär det att författarna enbart erhåller svar från kunder som redan valt att besöka 
restaurangen. Det hade varit av intresse att genomföra samma enkät med kunder som 
inte valt att besöka restaurangen och på så viss undersökt om det varit någon skillnad i 
dess svar. Den andra begränsningen som vi vill lyfta fram är valet av restaurangkunder 
då dessa inte per automatik är representativa för en saluhallskund vilket skapa ett visst 
moment av spekulerande. Dessa två begränsningar bör tas i beaktning under bearbetning 
av materialet.  
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10. FRAMTIDA FORSKNING 

Ur studiens fortskridande har ett flertal intressanta, relativt outforskade områden, vuxit 
fram som kommer ligga till grund för rekommendationer för framtida forskning vilket 
presenteras i kommande avsnitt.   
 
Då studien enbart genomförts i en saluhall vore det av intresse att undersöka hur det ser 
ut i andra saluhallar i Sverige. En saluhall har som tidigare lyfts fram en viss mental bild 
hos kunden, men frågan är om storleken på stad eller den geografiska placeringen också 
kan vara underliggande påverkningsfaktorer. Vidare om det går att se några samband 
mellan olika saluhallar oavsett valet av geografisk placering. Här finns det olika 
framtida forskningsområden beroende på valet av forskningsmetod. Vid valet av en 
kvalitativ undersökning hade det varit av intresse att, likt den aktuella studien, 
genomföra djupintervjuer med såväl ägare, personal och externa aktörer i flera olika 
saluhallar. Som studien visat är en saluhall ett unikt koncept och det skulle vara 
intressant att undersöka om Saluhallen ABs koncept är applicerbart på andra saluhallar i 
framtida forskning. Om en kvantitativ undersökning skulle genomföras skulle det vara 
av intresse att ägna fortsatt forskning till att undersöka om det kan finnas likheter 
respektive skillnader mellan kunders inställning till en saluhall beroende dess 
geografiska lokalisering. Således att undersöka om det går att se några mönster som kan 
vara applicerbara på andra saluhallar. 
 
Det finns en önskan om framtida forskning kopplat till Saluhallen AB och hur den 
kvantitativa undersökningen valdes att genomföras. Då den kvantitativa undersökningen 
enbart genomfördes med Uppdragsgivaren ABs restauranggäster har det lämnats 
utrymme till flera framtida forskningsområden. Dels vore det av intresse att genomföra 
en enkätundersökning med befintliga kunder i saluhallen då deras åsikter hade varit 
spännande att ta i beaktning. Vidare hade det även varit intressant att genomföra en 
framtida kvantitativ undersökning där en enkätundersökning genomförs med kunder 
som inte redan är i lokalen. Vid en väl genomförd undersökning, exempelvis med hjälp 
av ett urval där alla har samma möjlighet att delta, skulle dess resultat vara mer 
generaliserbart för hela populationen.    
 
Studien behandlar tre stora teoriområden vilket på grund av tidsaspekten lämnar 
utrymme för fortsatt forskning kopplat till varje teoretiskt ämnesområdes djup. Framtida 
forskning bör bryta ner varje teoretiskt begrepp ytterligare och efter det skapa 
forskningsmetoder vars syfte och frågeställning kan skapa ett större djup mellan 
exempelvis marknadsföringsmixen 7P och vad dessa mer i detalj betyder för en saluhall. 
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APPENDIX 1 – Intervjumall för intervjufrågor 

• Presentation av oss och vår uppgift. 
• Förfrågan om samtycke till bandning samt information om anonymitet.  

 
FÖRETAGSINFORMATION 

• Vilken är din roll i Saluhallen AB? (tjänst/arbetsuppgifter) 
• Hur länge har du varit involverad i företaget? 
• Kan du förklara hur organisationen är uppbyggd? 
- Vem beslutar om vad? Vem är man som anställd ansvarig inför? Hur många 

anställda finns det? Vilka ansvarsområden har de? 
• Vilken är Saluhallen ABs affärsidé? 
• Vad innebär varumärket Saluhallen AB för dig? 
- Tror du detta stämmer överens med den generelle invånaren? 
• Hur vill Saluhallen AB särskilja sig från sina konkurrenter inom 

dagligvaruhandeln?  
• Vilka intressenter finns det kopplade till saluhallen? Dvs. vilka parter har ett 

intresse för att det går bra för Saluhallen AB?  (Tema: relationsmarknadsföring) 
• Hur ser relationerna ut med dessa intressenter? (Tema: relationsmarknadsföring) 
- Finns det incitament för att skapa starkare relationer med dessa parter?  
• Vad betyder hållbar utveckling för dig? (Tema: hållbar utveckling) 
• Är hållbar utveckling en viktig del i Saluhallen ABs verksamhet? (Tema: 

hållbar utveckling) 
- På vilket sätt visar det sig i den dagliga verksamheten? 

MARKNADSFÖRINGSMIXEN 

• Kan du berätta hur Saluhallen ABs marknadsföringsstrategier ser ut? 
• Känner du till konceptet marknadsföringsmixen?  
- Om ja, vilka faktorer anser du ingår? 
• Anser du att marknadsföringsmixen är någonting som genomsyrar Saluhallen 

ABs marknadsföringsstrategi? 

Plats (distributionsstrategier) 

• Hur ser den geografiska spridningen ut avseende Saluhallen ABs leverantörer? 
(Tema: hållbar utveckling) 

• Vilka faktorer bestämmer vilka leverantörer som väljs?  
- Påverkar det var de kommer ifrån? (Tema: hållbar utveckling) 
- Påverkar det hur de producerar? (Tema: hållbar utveckling)  
- Påverkar det vilken relation ni har med leverantörerna sedan tidigare? (Tema: 

relationsmarknadsföring) 
• Hur ser samarbetet ut med leverantörerna? (Tema: relationsmarknadsföring) 

Pris (prisstrategier) 
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• Vilka faktorer bestämmer prissättningen av varor? 
• Hur ser den generella prisbilden ut i jämförelse med konkurrenterna inom 

dagligvaruhandeln? 
• Hur tror du att den generelle kunden uppfattar Saluhallen ABs priser? (Tema: 

relationsmarknadsföring, faktor nya kunder) 
• Finns det tillfällen då återkommande kunder får rabatterat pris eller andra 

förmåner? (Tema: relationsmarknadsföring, faktor: lojalare kunder) 

Påverkan (kommunikationsstrategier) 

• Vilka säljkanaler så som hemsida, reklam, sociala medier arbetar Saluhallen AB 
med? 

• Vad kommunicerar Saluhallen AB till kunderna via dessa säljkanaler? (Tema: 

relationsmarknadsföring, faktor: ge löften) 
- Kommuniceras det att Saluhallen AB arbetar med hållbar utveckling? (Tema: 

hållbar utveckling) 
- Om ja, hur då? Lyfts de lokala producenterna fram? 
• Kommunicerar Saluhallen AB med existerande kunder exempelvis via 

direktadresserad reklam? (Tema: relationsmarknadsföring, faktor: lojala 

kunder) 
• Anser du att Saluhallen AB lyckas särskilja sig från sina konkurrenter genom sin 

marknadskommunikation? 
• Har Saluhallen AB några certifieringar?  
- Om ja, vilka och hur kommuniceras dessa externt? 
• Hur skulle du säga att det som lovas i marknadskommunikationen hålls? (Tema: 

relationsmarknadsföring, faktor: nöjdare kunder) 

Produkt (produktstrategier) 

• Hur bestämmer Saluhallen AB sitt varuutbud? 
• Tar Saluhallen AB hänsyn till individuella önskemål angående varuutbud? 

(Tema: relationsmarknadsföring, faktor: nöjdare kunder) 
- Om ja, hur?  
• Strävar Saluhallen AB efter att erbjuda miljövänliga produkter? (Tema: hållbar 

utveckling) 
- Om ja, hur åstadkommer ni detta?  
• Strävar Saluhallen AB efter att erbjuda lokalproducerade produkter? (Tema: 

hållbar utveckling) 
- Om ja, hur åstadkommer ni detta?  
- Finns det enligt dig en tillräcklig efterfrågan av lokalproducerade produkter för 

att det skall vara lönsamt att sträva efter sådana produkter i sitt utbud? (Tema: 

hållbar utveckling) 
• Arbetar Saluhallen AB med att leverera produkter av hög kvalité? (Tema: 

relationsmarknadsföring, faktor: nöjdare kunder) 
- Om ja, hur åstadkommer ni detta?  
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• Vilka är de största skillnaderna mellan Saluhallen ABs produktportfölj och era 
konkurrenter? 

Processer (process och procedurstrategi) 

• Hur arbetar Saluhallen AB med att säkerställa kvalitén på de produkter som 
säljs? (Tema: relationsmarknadsföring, faktor: nöjdare kunder) 

• Hur hanterar Saluhallen AB klagomål? (Tema: relationsmarknadsföring, faktor: 

nöjdare kunder) 
- Ser Saluhallen AB klagomålshantering som en punktinsats eller används 

klagomål för att göra långsiktiga förbättringar? (Tema: relationsmarknadsföring, 

faktor: nöjdare kunder) 

Fysiska bevis (mötesplatsstrategi) 

• Hur tänker Saluhallen AB kring hur produkter exponeras och uppfattas i 
butiken? 

• Anser du att Saluhallen ABs butik avspeglar önskan om hur kunder ska uppfatta 
företaget? 

Människor (interaktionsstrategi) 

• Hur väl är du medveten om var de varor Saluhallen AB säljer kommer ifrån och 
hur de producerats? (Tema: hållbar utveckling) 

• Genomgår personalen någon form av utbildning? Om ja, i vad? 
• Hur ser Saluhallen AB på bemötande av kunder? Finns det någon övergripande 

strategi? (Tema: relationsmarknadsföring, faktor: nöjda och lojala kunder) 

Avslutande fråga: 

• Hur arbetar Saluhallen AB med att erhålla nöjda kunder som kommer tillbaka 
enligt dig? (Tema: relationsmarknadsföring, faktor: lojalare kunder)



Student 

Handelshögskolan 

Vårterminen 2012 

Examensarbete, 30 hp  1 

APPENDIX 2 – Enkätundersökning 

Denna enkätundersökning är ett led i att göra Uppdragsgivaren ABs restaurang och 
saluhall ännu bättre för Dig som gäst och kund. Vi önskar få Din syn på verksamheten 
då vår strävan är att överträffa Dina förväntningar i allt vi gör.  Enkäten kommer även 
att användas i forskningssyfte i ett universitetsarbete och är helt anonym. Som tack för 
Din medverkan bjuder vi på kaffe.  

Nedan följer ett antal frågor. Ringa in det svarsalternativ som Du tycker stämmer bäst. 
Om flera svar passar in ringa in det som Du tycker är viktigast om inte annat anges.  

1. Ålder:  

Under 20     20-29     30-39     40-49     50-59     60-69     70 eller över 

(0 - 0 %;  22 - 13 %;  38 - 22,5 %;  37 - 21,9 %;  28 - 16,6 %;  32 - 18,9 %;  12 - 7,1 %)   

2. Kön:  

Kvinna Man 

(100 - 59,2 %;  69 - 40,8 %) 

3. Sysselsättning:  

Student          Kommunalt anställd         Privat anställd              Egen företagare 

Pensionär          Annat (vänligen ange vad):………………………………… 

(4 - 2,4 %;  28 - 16,5 %;  40 - 23,7 %;  34 - 20,1 %;  23 - 13,6 %;  40 - 23,7 %) 

4. Hur ofta äter Du i Uppdragsgivaren ABs restaurang?  

Första gången        Några gånger per år        Några gånger per månad        Varje vecka 

(37 - 21,9 %;  45 - 26,6 %;  65 - 38,5 %;  22 - 13 %) 

5. Varför äter Du här idag? Vänligen ringa in de alternativ som stämmer in.   

Sällskapets val(1)        Restaurangens lokalisering(2)        God mat med hög kvalité(3)        

Prisvärt(4)            Rekommendation(5)             Lokalens atmosfär(6)   

Lokalproducerade råvaror(7)     Bra service(8)       Kravmärkt restaurang(9)            

Annat (10) 

(Flervalsalternativ där max är 169, procenten avser hur stor del av samtliga 

respondenter som lyfter fram den specifika svarsalternativet.  
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1. 74 - 43,8 %;   2. 30 - 17,8 %;   3. 110 - 65,1 %;   4. 17 - 10,1 %;   5. 20 - 11,8 %;                 

6. 26 - 15,4 %;   7. 53 - 31,4 %;   8. 56 - 33,1 %;   9. 36 - 21,3 %;   10. 3 - 1,8 %) 

6. Hur upplever Du att bemötandet från personalen i restaurangen är? Där 1 är 

mycket dåligt och 6 är mycket bra. 

1                 2                 3                 4                 5                 6   

(1 - 0,6 %;   0 - 0 %;   4 - 2,4 %;   7 - 4,1 %;   59 - 34,9 %;   98 - 58 %;   medel 5,47) 

7. Hur tycker Du restaurangens generella prisbild är? Där 1 är mycket billigt och 
6 är mycket dyrt.  

1                 2                 3                 4                 5                 6   

(5 - 2,9 %;  3 - 1,8 %;  18 - 10,7 %;  72 - 42,6 %;  66 - 39,1 %;  5 - 2,9 %;  medel 4,22) 

8. Den största delen av maten Du äter i restaurangen går att köpa i saluhallen. Är 
du medveten om detta? 
Ja Nej 

(132 - 78,1 %;   37 - 21,9 %) 

9. Visste du om att den största delen av maten du äter i restaurangen är 
närproducerad?  

Ja Nej 

(141 - 83,4 %;   28 - 16,6 %) 

10. Är närproducerade råvaror viktigt för Dig när du handlar mat?   

Ja Nej 

(140 - 82,8 %;   29 - 17,2 %) 

11. Hur ofta handlar Du i Uppdragsgivaren ABs saluhall? 

Aldrig Några gånger per år Några gånger per månad          Varje vecka 

(29 - 17,2 %;   85 - 50,3 %;   48 - 28,4 %;   7 - 4,1 %) 

12. Vad förknippar Du med saluhallen? Vänligen ringa in de alternativ som 
stämmer in. 

Kvalité(1)         Unikt produktutbud(2)     Dyrt(3)         Prisvärt(4)           
Närproducerat(5) 

Miljövänligt(6) Komplett matutbud(7)     Service(8)     Annat (9) 
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(Flervalsalternativ där max är 169, procenten avser hur stor del av samtliga 
respondenter som lyfter fram den specifika svarsalternativet.  

1. 140 - 82,8 %;   2. 44 - 26 %;   3. 34 - 20,1 %;   4. 22 - 13 %;   5. 111 - 65,7 %;                    

6. 45 - 26,6 %;   7. 3 - 1,8 %;   8. 58 - 34,2 %;   9. 2 - 1,2 %) 

13. Hur tycker Du servicen är i saluhallen? Där 1 är mycket dåligt och 6 är mycket 
bra.  

1                 2                 3                 4                 5                 6     

(0 - 0 %;  1 - 0,6 %;  4 - 2,4 %;  26 - 15,4 %;  80 - 47,3 %;  58 - 34,3 %;  medel - 5,12) 

14. Hur tycker Du saluhallens generella prisbild är? Där 1 är mycket billigt och 6 
är mycket dyrt.  

1                 2                 3                 4                 5                 6     

(2 - 1,2 %;  5 - 2,9 %;  17 - 10,1 %;  78 - 46,2 %;  60 - 35,5 %;  7 - 4,1 %;  medel - 4,24) 

15. Vilken typ av marknadsföringskanaler förknippar Du med Uppdragsgivaren 
AB i sin helhet?  

Annonser(1)   Hemsida(2)    Facebook(3)    Annat(4)     Inget(5) 

(Flervalsalternativ där max är 169, procenten avser hur stor del av samtliga 
respondenter som lyfter fram den specifika svarsalternativet.  

1. 47 - 27,8 %;   2. 22 - 13 %;    3. 18 - 10,7 %;   4. 20 - 11,8 %;   5. 68 - 40,2 %)  

16. Tror Du att du skulle köpa mer i saluhallen om det fanns kupongerbjudanden?  

Ja Nej 

(52 - 30,8 %;   117 - 69,2 %) 

17. Hur nöjd är Du som kund när du handlar hos Uppdragsgivaren AB i sin 
helhet? Där 1 är väldigt missnöjd och 6 är mycket nöjd.  

1                 2                 3                 4                 5                 6   

(0 - 0 %;   0 - 0 %;   5 - 3 %;   36 - 21,3 %;   79 - 46,7 %;   49 - 29 %;   medel - 5,02)   

18. Har Du några tips på hur vi skall bli ännu bättre på att överträffa dina 
förväntningar är du välkommen att lämna din åsikt här: 

(se Appendix 3) 

Tusen tack för Din medverkan, genom Din delaktighet kan vi fortsätta arbetet med att 
bli det självklara valet för matupplevelser! 
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APPENDIX 3 – Kommentarer enkätundersökning 

Fråga 18: Har Du några tips på hur vi skall bli ännu bättre på att överträffa dina 
förväntningar är du välkommen att lämna din åsikt här: 

R = respondent och Siffran = numret på enkäten 
 
R1: Kvällsöppet! 
R2: Trevligt om det var möjligt att ordna #happenings” för personalgrupper. 
R3: För lite smör på borden. 
R4: Lite mer produkter 
R7: Öppet måndagar också, samt längre öppettider. 
R8: Kvällsöppet och afterwork  
R12: Toppenbra som det är. 
R14: Bättre uppdaterad hemsida med aktuell meny och nyheter. Mer enhetlig 
profilering av varumärket Uppdragsgivaren AB. Kvällsöppet och afterwork. Längre 
öppettider och öppet måndag och söndag. 
R15: Veckomeny på hemsidan. 
R19: Gärna tips på goda middagar som finns vid diskarna. 
R21: Öppet oftare 
R23: Mer information om Krav-certifieringen! Även på Öland. 
R24: Sänk priset en aning. Mer marknadsföring, speciellt om Krav och närodlat. 
R26: Söker alltid Kravvaror, vackra färger. 
R27: Ultimata = helt Krav och närproducerat, vackra färger. 
R29: Miljön kunde vara lite tätare, känns så naket nu, följ upp husets orginalinredning. 
Afterwork, temakvällar. 
R36: Fortsätt med kvalité och kreativ matlagning. Mindre salt i fiskrätterna.  
R39: Bli lättare att nå på telefon eller via mail vid bordsbokning.  
R40: Mer annonsering. 
R43: Kvällsöppet. 
R44: Kvällsöppet så vi kan äta middag. 
R52: Fortsätt behålla den höga kvalitén på maten i restaurangen. Stort minus däremot 
för att ni serverade importerat lamm den franska aftonen. Frågade servitrisen varifrån 
lammet kom, fick svaret att det var importerat. Förväntar mig svenskt kött i en saluhall. 
En sådan miss till och gästerna kommer att minska. Många har ett miljötänk idag som 
är alldeles självklart. 
R53: Gärna en större grönsaksdisk.  
R61: Lunch på lördagar. 
R62: Mer varierat utbud som följer säsongerna. Lunch på helgerna. 
R63: Större utbud av chark och mejeriprodukter. 
R64: Större ost och charksortiment.  
R65: Generellt är det ganska kallt i lokalen, vilket i och för sig handlar om att det är 
kyldiskar och så vidare i lokalen. Det gör att man fryser de månader det är kallt ute.  
R67: Mer kvälls/helg aktiviteter. Trycka på att saluhallen som fikaplats också. 
R68: Tack för allt ni ger till världen, ni gör den lite bättre. Kanske en kväll med dans. 
Att man även kan fika här. Uteservering i sommar.  
R78: Det var bra när det även fanns mejerivaror. Kyckling och vilt. 
R85: Gör få saker riktigt bra, till exempel grönsaker, ut eller satsa.  
R87: Det tar lång tid att få maten.  
R90: Lite billigare luncher 
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R97: Billigare. 
R100: Mer utbud av närproducerade grönsaker. 
R101: Större utbud av exempelvis närproducerade grönsaker och frukt. 
R107: Problemet med saluhallen är att utbudet är begränsat. Man behöver handla fler 
saker/livsmedel när man ändå är och handlar. Tiden gör att man inte åker till flera 
olika butiker. Tycker mig märka att utbudet minskat i diskarna. Marknadsföringen, 
räcker den? Bra personal, bra service. Bra med goda råd om tillagning etc. 
R117: Skapa en mjukare atmosfär, ut med de kala väggarna.  
R118: Bör utveckla hemsidan med dagens lunch. Höj mysfaktorn så det inte är så kalt 
med till exempel tyger. 
R120: Kanske öka marknadsföringen så vi får behålla vår härliga saluhall. 
R128: Mer fika. Mer öppet på helgerna. Musik + barhäng och mat. Rawpizzor oftare. 
R139: Arrangera lokalproducerade/ekologiska marknader. Större utbud av 
varor/produkter.  
R140: Större utbud. 
R142: Frukost. 
R143: Cyklar ibland förbi på kvällen, vore mysigt med tänt i skyltfönstrena ut mot 
Esplanaden. Läste om veckans matkasse från Raw Food AB. 
R151: Snabbare leverans av beställd mat i lunchrestaurangen.  
R161: Större sortiment, mer heltäckande för att till exempel klara helgen. 
R162: Större, mer komplett sortiment. Mejerivaror saknas. 
R163: Regelbundna öppettider. 
R164: Svårt att utifrån se om det är öppet.  
R165: Fortsätt med trevliga arrangemang på kvällarna.  
R167: Utskick via datorn 


