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FÖRORD 
Under vårt arbete med denna uppsats har vi gjort reflektionen att restaurangbranschen alltid har använt 
sig av relationsmarknadsföring. Företag inom denna bransch etablerar och underhåller relationer helt 
naturligt, vilket genomsyrar hela deras verksamhet. De möter kunden dagligen och måste kunna 
hantera kundens behov och humör som gäller för just den dagen. Kunden å andra sidan söker ofta inte 
enbart funktionella nyttor vid ett matval utan även till stor del emotion, vilket gör att en relation till en 
restaurang klart påverkar kundens val. 

Genom författandet av denna uppsats har vi ökat vår kunskap inom det företagsekonomiska området 
med fokus på marknadsföring. Kontakten med Collegium Restaurang & Konferens har gett oss en 
unik möjlighet att få inblick i restaurangbranschen. 

Vi vill rikta ett speciellt tack till alla på Collegium Restaurang & Konferens som har ställt upp med 
stor entusiasm och tålamod samt även rikta ett tack till alla de som bidragit genom att svara på vår 
enkät. Vi tackar även deltagarna i vår seminariegrupp för uppmuntrande ord och kommentarer. Sist 
men inte minst ett stort tack till vår handledare Eva Maaninen-Olsson. 

 

Trevlig läsning! 

Linköping & Falun juni 2012 

Camilla & Pernilla 

 

 



Mälardalens Högskola Rustikt Relationsskapande Camilla & Pernilla 
FÖA300 Kandidatuppsats Företagsekonomi  VT 2012 

 

SAMMANFATTNING 
Datum:  6 juni, 2012 

Nivå:  Kandidatuppsats inom företagsekonomi, 15 hp 

Institution:  Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST Mälardalens Högskola 

Författare:  Camilla Andersson Pernilla Olsson 

Titel:  Differentierande Relationer på Matfronten – Mitt Långkoks väg till middagsbordet 

Handledare:  Eva Manninen-Olsson 

Nyckelord:  differentiering, färdigmat, HMR, marknadsföring, relationsmarknadsföring 

Syfte:      Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur Collegium Restaurang & 
Konferens kan differentiera sin kylda färdigmat med fokus på kundens matval till 
kvällen, samt beskriva vilka möjligheter Collegium har att använda sig av 
relationsmarknadsföring. 

Metod:    Primärdata insamlades genom semi-strukturerade intervjuer med anställda och ägare på 
Collegium samt genom en enkät till nuvarande och potentiella kunder. Den insamlade 
informationen analyserades därefter till viss del kvantitativt (enkätsvar) och till viss del 
kvalitativt (intervjuer och de enkätsvaren med möjlighet till fria svar) med koppling till 
relevanta vetenskapliga teorier. Analysarbetet har dock till största delen genomförts 
kvalitativt genom användningen av the constant comparative method. 

Slutsats:     Studien som genomförts visar att kunderna inte äter färdigmat till kvällsmat särskilt ofta 
vilket innebär att det finns en marknadspotential. För att Collegium Restaurang & 
Konferens skall få kunderna intresserade av att köpa deras kylda färdigmat till 
kvällsmat, gärna oftare än de äter färdigmat idag, bör produkten vara lättillgänglig, 
resultera i en tidsbesparing men även vara ett socialt accepterat matval. Färdigmaten 
skall vara smakrik, ha tilltalande utseende, upplevas som nyttig och nylagad. Undvika 
tillsatser är också viktig differentiering. Företaget använder något som de kallar 
”surdegsströssel”, vilket kan skickas med färdigmaten och som kommer resultera i att 
kunden upplever maten som krispig och nylagad. Företaget har flera möjligheter till 
relationsmarknadsföring där studien visat att en mobil app kan vara ett alternativ som 
passar många kunder. I denna app skulle företaget kunna ge kunderna tillgång till olika 
erbjudanden, menyer och recept, vilket kan hjälpa kunden med dennes 
måltidsplanering. 
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Purpose:      The purpose of this study is to investigate and analyze how Collegium Restaurang & 
Konferens can differentiate their HMR for the evening meal and describe the 
possibilities for Collegium to use relationship marketing. 

Method:    Primary data was gathered through semi-structured interviews with the personnel and 
owners at Collegium Restaurang & Konferens and a survey to current and potential 
customers. The information was partly analyzed quantitative (survey data) but also 
qualitative (interviews and the survey responses that was text answers) by referring to 
the scientific theories. However, the primary method for analyzing all data was the 
constant comparative method.  

Conclusion: This study shows that the customers do not eat HMR for supper particularly often, 
which results in that market potential exists. To get the customers more interested in 
buying Collegium Restaurang & Konferens’ HMR for supper, than they buy HMR 
today, the product needs to be easy to buy, result in a time-reduction but also be a 
socially acceptable choice of food. The HMR needs to be appetizing, have an appealing 
look, being viewed as healthy and newly cooked. Avoidance of for example chemical 
flavourings is also an important differentiator. The company use something they call 
“leaven-sprinkles”, which could be a complementary product to their HMR. This will 
result in that the food is viewed as crispier and thus fresher. The company has several 
opportunities for relationship marketing, and our study showed that a mobile 
application can be an alternative that suits many customers. Through this application 
the company could give the customers access to different offers, menus and recipes. 
While the customers often lack pre-planning of their meals, the company could offer a 
service with for example weekly menus to assist the customer with the planning. 
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1  INLEDNING 
Detta kapitel omfattar bakgrund, problemprecisering, frågeställning och syfte. 

Även målgrupp och uppsatsens disposition beskrivs. 

 

1.1 Bakgrund 

Vardagen är för många förknippad med tidsbrist där arbete, skola, fritidsaktiviteter, socialt umgänge 
och hushållsysslor tävlar om prioritet (Larsson, 2004, s. 26ff). Trots denna tidsbrist lägger den 
genomsnittliga kvinnan och mannen i Sverige 43 respektive 26 minuter på matlagning per dag enligt 
SCB:s tidsanvändningsstudie 2010 (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2011). En färdiglagad måltid 
borde därmed frigöra tid att användas till träning, skola, socialisering eller ytterligare tid på jobbet. 

På senare år har efterfrågan av kvalitativ färdiglagad mat ökat i Sverige (ATL, 2010). Det finns flera 
färdigmatsalternativ att välja till kvällsmat, t.ex. fryst och kyld färdigmat (Matforum, n.d.). 
Uppskattningsvis säljs det i Sverige 60 miljoner frysta och 50-65 miljoner kylda färdigrätter per år 
(Holm, 2011). Ett oftast något kostsammare alternativ är take-away, vilket kan vara pizza, sushi eller 
thai-mat som lagas och hämtas på en restaurang (Jacobsson, 2007, s. 13). Undersökning gjord av Mia 
Prim (2007, s. 0) visar dock att personer i Sverige företrädesvis äter denna typ av mat till lunch eller 
ensamma på kvällen framför TV:n. 

Andreas Landén och Jens Nyström är ägare till företaget NL Mat & Inspiration AB vilket är det 
företag som driver Collegium Restaurang & Konferens i Linköping (hädanefter Collegium). 
Collegiums verksamhet omfattar idag konferens, festvåning, lunchservering, catering och Kock i 
hemmet. Enligt Jens Nyström serverar de ”vällagad mat på lokala råvaror i säsong på temat modern 
och rustik husmanskost”. Varje lunch erbjuds fyra rätter under epiteten ”soppa på en spik”, ”havet”, 
”mark och slätt” samt ”långkok”. Just ”långkok” får ägarna ofta höra att den speciellt uppskattas och 
är något som gästen sällan tar sig tid att laga hemma. En expansionsmöjlighet är att börja sälja kyld 
färdigmat eftersom kökets kapacitet enligt ägarna inte är fullt utnyttjad. Grundidén är att skapa ett 
lunch-alternativ till den matlåda människor tar med hemifrån. (samtal med Jens Nyström 2012-01-26) 

Egna funderingar kring denna affärsmöjlighet har gjorts, bland annat en workshop med de anställda. 
Under workshopen framkom idén att fokusera på rätter under epitetet ”långkok” eftersom dessa rätter 
ansågs lämpa sig väl för uppvärmning. De har dessutom gjort reflektionen att deras kylda färdigmat 
även borde uppfylla konsumentens behov kopplat till kvällen. Olika produktnamn har diskuterats och 
produktnamnet Mitt Långkok är det förslag vi väljer att använda för denna uppsats. (samtal med Jens 
Nyström 2012-01-26) 

Collegiums idé är att skapa en relation med kunden som gör att denne aktivt väljer deras färdigmat 
istället för att laga egen på kvällen. Strävan är att skapa förutsättningar för kunden att med dagens 
teknik dela med sig av sina goda erfarenheter till sina vänner. Detta för att minimera 
marknadsföringskostnaderna för expansionen. (samtal med Jens Nyström 2012-01-26) 

Uppsatsen utgår från Collegiums egna kunskaper och färdigheter för att identifiera vad som potentiellt 
kan attrahera kunden att välja Mitt Långkok till kvällsmat. Kundperspektivet säkerställs genom en 
enkät. Därmed kan jämförelse göras mellan Collegiums och kundernas uppfattningar. 
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1.2 Problemprecisering 

Många faktorer spelar in när konsumenten väljer vilken sorts mat som skall ätas till kvällsmat. Det 
beror på maten (t.ex. innehåll, utseende), konsumenten (t.ex. upplevelser, psykologiska faktorer) och 
ekonomiska/sociala faktorer (t.ex. pris, tillgång, attityd). Många tycker det är tidskrävande och ibland 
även tråkigt att laga mat. Det finns dock en bild av att den hemlagade maten i familjens närvaro är den 
ideala. Att laga mat kan även ses som del i ett socialt umgänge. (Prim, 2007, s. 29 & 67)  

Prims (2007, s. 61) undersökning visar att färdigmat inte ersätter familjemåltiden. Brembeck (2005) 
fann däremot att vissa familjer tar hjälp av McDonalds färdigmat för att hinna med att upprätthålla den 
traditionella familjemåltiden (Jacobsson, 2007, s. 6). I sin avhandling drar Prim (2007, s. 63) slutsatsen 
att ”måltidskontexten påverkar hela valprocessen av färdigmat och att det därför finns ett behov av att 
bredda forskningsperspektivet bortom maten i sig och även bortom måltiden”. Prim (2007, s. 0ff) 
anser att det behövs ytterligare studier avseende utformningen av en färdigmatsprodukt som gör att 
kunden väljer den till familjemåltiden. Att ytterligare forskning behövs stöds således även av de 
motsatta resultaten Prim och Brembeck presenterat. 

Eftersom svensken, enligt Prim, inte i någon större grad väljer färdigmat som kvällsmat innebär 
Collegiums satsning på färdigmat till kvällen att företaget potentiellt ger sig in på ny obruten mark. En 
differentiering med syfte att ändra nuvarande kundbeteende torde innebära att företaget strävar efter att 
finna vad Parment och Söderlund (2010, s. 26) anger som konsumentens ”latenta behov”. Parment 
och Söderlund (2010, s. 26) anser vidare att resultat från marknadsundersökningar har begränsat värde 
för dessa typer av satsningar. Därmed är utmaningen för Collegium att själva kunna tänka bort hur 
konkurrenter och kunder idag agerar för att istället skapa något annorlunda som kan attrahera kunden 
att välja färdigmat till kvällsmat. Collegium strävar därmed att strategiskt differentiera sig för att bli 
vad Parment och Söderlund (2010, s. 25) anger som ”marknadsdrivande” istället för att vara 
”marknadsdriven”. En differentiering som gör att kundens ”latenta behov” attraheras är svårt 
eftersom kunden själv inte är medveten om sitt behov förrän nya alternativa erbjudanden finns 
tillgängliga (Parment & Söderlund, 2010, s. 25).  

Collegium sysselsätter 11 personer med en sysselsättningsgrad motsvarande 8,5 heltidsekvivalenter 
och hade 2011 en omsättning på 12 miljoner kronor (samtal med Jens Nyström, 2012-01-26). Enligt 
Europeiska Kommissionen är ett mikroföretag ett företag som sysselsätter max 10 personer och har en 
omsättning om max 2 miljoner Euro (Europeiska Kommissionen, 2003/362/EG). Därmed torde 
Collegium klassas som ett mikroföretag med tillika begränsade medel för exempelvis marknadsföring. 
Som ett resultat av Collegiums begränsade resurser till marknadsföringsinsatser utgör de anställdas 
och ägarnas agerande basen för marknadsföringen. Därmed utövar företaget redan vad Hougaard och 
Bjerre (2009, s. 29) benämner relationsmarknadsföring. Ambitionen att minimera 
marknadsföringskostnaderna för deras satsning på kyld färdigmat resulterar i att Collegium funderar 
på att försöka satsa än mer på relationsskapande med kunden som skall resultera i ett mervärde för 
båda parter (samtal med Jens Nyström 2012-01-26). Adjei, Griffith och Noble (2009, s. 499) har 
funnit att små företag ofta nått framgång genom relationer som etablerats mellan företaget och kunden, 
där både kund och företag har haft fördelar av relationen. Relationsmarknadsföring kopplat till 
satsningen på kyld färdigmat skulle således kunna vara en utvecklingspotential och medveten 
marknadsföringsstrategi för Collegium till en för företaget överkomlig kostnad. 

Genom att strategiskt differentiera Mitt Långkok för kvällsmatsvalet tror vi att det kan finnas en 
möjlighet för Collegium att skapa en relation med kunden. Där kunden sparar tid samtidigt som denne 
förser sin familj med mat av hög kvalitet och Collegium skapar en trogen kundkrets.  
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1.3 Frågeställning 

Baserat på ovan problemprecisering valde vi för denna uppsats att fokusera på följande 
forskningsfrågor: 

• Vilka aspekter påverkar kundens matval till kvällen?  

• Vad kan erbjudas kunden för att skapa ett för kunden attraktivt erbjudande?  

• Vad för mervärde kan Collegium skapa genom att fokusera på relationsmarknadsföring? 

1.4 Syfte 

Undersöka och analysera hur Collegiums kylda färdigmat kan differentieras samt beskriva 
möjligheterna till relationsmarknadsföring. Även rekommendationer till Collegium kommer att 
omfattas av vårt arbete. 

1.5 Målgrupp 

Den primära målgruppen för denna uppsats är studenter intresserade av företagsekonomi men framför 
allt marknadsföring och relationsmarknadsföring. Vår sekundära målgrupp är Collegiums anställda 
och ägare som vi hoppas skall ha nytta av materialet i sin verksamhet.  

1.6 Disposition 

I figur 1.6 – 1 nedan illustreras uppsatsens disposition. 

 

Figur 1.6-1 Uppsatsens Disposition – Egen Illustration 
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2  TEORETISK REFERENSRAM 
De teorier som denna uppsats bygger på tydliggörs i detta kapitel. 

 

Detta kapitel fokuserar på att beskriva relevanta teorier till de parametrar som påverkar Collegiums 
satsning av kyld färdigmat. Val av strategi och i hur stor grad företagets satsning skall differentiera sig 
är en av de grundläggande utmaningarna. Kundens behov och åsikter kopplat till färdigmat är de 
specifika aspekter som behöver beaktas. Relationsmarknadsföring kopplat till de medier kunden har 
tillgång till idag är en ytterligare utmaning. Nedan beskriver teorier avseende differentiering och 
relationsmarknadsföring kopplat till färdigmat som erbjudande. 

2.1 Differentiering – Ansoffs-Matris 

Ansoffs-matris (nedan figur 2.1 – 1) används för att beskriva i vilka riktningar produkten kan 
utvecklas. En riktning är att öka försäljningen av nuvarande produkter på nuvarande marknader, vilket 
resulterar i ”marknadspenetration”. Företaget kan då t.ex. öka sin marknadsandel genom att 
konkurrera ut sina konkurrenter, eller genom att öka sin försäljning på en marknad som generellt 
växer. Ett annat alternativ är ”marknadsutveckling”, vilket kan uppnås genom att ta existerande 
produkter till nya marknader eller användningsområden, till nya platser, i nya förpackningar, via nya 
kanaler eller till nya segment. ”Produktutveckling” innebär att utveckla nya produkter för att 
tillgodose nuvarande marknad. Detta kan dock kräva att företaget behöver skaffa ny kompetens eller 
göra dyra investeringar. Den nya produkten infriar inte heller alltid förväntningarna som företaget och 
kunderna har på produkten, vilket kan göra den olönsam. Nya produkter kan också produceras för nya 
marknader, ”diversifiering”. Detta är det mest riskabla alternativet pga. att företaget då har produkter 
de har begränsad erfarenhet av i kombination med att de ger sig in på en marknad de ej känner. 
(Jobber & Fahy, 2009, s. 324ff; Johnson & Scholes, 2002, s. 362ff)  

 

Figur 2.1-1 Ansoffs-matris (Jobber & Fahy, 2009, s.324) – Egen Illustration 
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2.2 Differentiering - Blue Ocean-strategin 

Chan Kim och Mauborgne anser att alla företag har förutsättningar att skapa sig ”blue oceans” genom 
att anamma deras strategi. Blue Ocean-strategin handlar om att skapa nya marknader och målgrupper, 
istället för att fokusera på ökning av marknadsandel på redan existerande marknader. Strategin 
fokuserar på ”value innovation” (värdestegring) genom att angripa både differentiering och 
kostnadsreducering. (Chan Kim & Mauborgne, 2005, s. 4f, s. 21 figur 1-4, s. 162ff, s. 31ff & s. 147ff) 

Första momentet i strategin syftar till att utmana marknadsförutsättningarna och därigenom finna nya 
hittills oprövade möjligheter. I strategins första moment är ”tänka utanför boxen” allra tydligast. I 
nedan figur 2.2 – 1 illustreras strategins hörnstenar samt första momentets innehåll, vilket består av 
sex stycken stigar företaget skall vandra.  

 

Figur 2.2-1 Blue Ocean-strategin & Moment 1 – Egen Illustration 

Stig 1 handlar om att identifiera alternativa produkter vilka uppfyller samma grundläggande 
kundbehov men på ett funktionellt annat sätt (Chan Kim & Mauborgne, 2005, s. 49ff). Därefter skall 
de strategiska grupperingarna identifieras, vilket brukar vara enkelt, men framför allt handlar det om 
att identifiera varför kunderna väljer att byta ifrån en gruppering till en annan (Chan Kim & 
Mauborgne, 2005, s. 55ff). Stig 3 ifrågasätter om företaget verkligen fokuserar på den enda möjliga 
kunden, eller om det finns fler potentiella nya kundgrupper (Chan Kim & Mauborgne, 2005, s. 61ff). 
Stig 4 omfattar att beakta kundens hela process vid produktens användande för att identifiera 
kompletterande produkter eller service som ökar kundnyttan (Chan Kim & Mauborgne, 2005, s. 65ff). 

Vidare möjligheter som strategin fokuserar på är att i Stig 5 utmana traditionella antaganden avseende 
vad som attraherar kunden där funktion alternativt emotion utmanas. Oftast finns det inom respektive 
bransch starka uppfattningar av företagen själva avseende om kunden har ett funktionellt behov eller 
emotionellt behov. Denna uppfattning kan vara djupt inarbetad och göra att kunderna själva inte 
utmanar. Resultatet blir att kundenkäter visar att kunden vill har ”more of the same for less”, vilket 
stimulerar ett ”red ocean” tänk, alltså inte resulterar i nytänkande. (Chan Kim & Mauborgne, 2005, s. 
69ff) 

Stig 6 är kanske den mest vetenskapliga eftersom denna handlar om att kunna identifiera stabila 
trender baserat på historiska data. Utmaningen är att kunna identifiera ändringar i trender och inte bara 
extrapolera trendernas utveckling. (Chan Kim & Mauborgne, 2005, s. 75ff) 

Differentiering enligt Blue Ocean-strategin är något som de traditionella teorierna missar och istället 
skapas en likformighet på marknaden som inte är önskvärt för kunden (Parment & Söderlund, 2010, 
s. 73). Kritiker menar dock att det är lättare sagt än gjort att få marknaden att köpa nya produkter. 
Däremot är det ett mindre kostsamt alternativ att fokusera på ”channel innovation”, och finna nya sätt 
att förse kunden med den produkt kunden redan gillar och köper. (Jackson, 2010, s.65f) 
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2.3 Val av Strategi 

Traditionellt förordas att företag jobbar med segmentering. Syftet med segmentering är att få till en 
fokusering av marknadsföringsinsatserna som gör att erbjudandet kan utformas för att uppfylla 
kundens behov. Denna fokusering förutsätter därmed att det finns skillnader och att dessa skillnader 
går att identifiera. Risken med segmentering är att analysen av marknaden kan bli komplex. 
Förklaringen är att det oftast är en kombination av aspekter som inverkar på kundens behov och val. 
Enklare identifierbara såsom ålder, yrke och utbildning, men även svårare identifierbara mjuka 
aspekter såsom livsstil och köpsituation. (Parment & Söderlund, 2010, s. 62ff) 

Parment och Söderlund (2010, s. 81) menar dock att det finns ett antal synsätt som fungerar på dagens 
marknad: ”distribution, lokalisering och ambassadörskap”. Genom sina val av distribution och 
lokalisering menar Parment och Söderlund att företagen väljer kundgrupp/er att fokusera på (2010, 
s. 82). Ambassadörskap handlar om att skapa ”sociala spridningsmönster” där kunderna själva agerar 
marknadsförare (Parment & Söderlund, 2010, s. 82f). Betydelsen av ”sociala spridningsmönster” 
bekräftas av Tapscott (2008). Tapscott har genom sin forskning dragit slutsatsen att den generation 
som växt upp i en värld där exempelvis mobiltelefoner och datorer är en naturlig del av tillvaron 
resulterar i att dessa konsumenter litar oftare på sitt nätverk att förse dem med korrekt information 
inför ett konsumentval istället för att jämföra den av företagen författade reklamen eller 
produktinformationen (Tapscott, 2008).  

Jobber och Fahy fokuserar på mer än segmentering och anser att grundläggande kundförståelse 
medger val av strategi vilket uppnås genom att marknadsföraren finner svar på fem grundläggande 
frågor: Vem bestämmer egentligen vad som skall köpas? Hur sker köpet? Vilka urvalskriterier 
använder sig kunden av? Var sker köpet? När sker köpet? Att kunna identifiera vem som egentligen 
bestämmer är avgörande för att kunna identifiera vilket marknadssegment som 
marknadsföringsinsatserna skall fokuseras på. Förståelse för hur köpet går till har att göra med i vilken 
situation köpet sker. För att kunna identifiera urvalskriterierna behöver hela produktens livscykel 
beaktas. Just situationens betydelse för konsumentens val kan beskrivas med att kunden anammar tre 
olika typer av beteenden; omfattande problemlösning, begränsad problemlösning och reflexmässig 
problemlösning. Omfattande problemlösning sker exempelvis när det är frågan om kostsamma inköp 
såsom bostad samt där det finns tid att utvärdera olika alternativ. Reflexmässig problemlösning rör 
ofta produkter som köps till en relativt liten enskild kostnad där konsumenten förlitar sig helt på 
tidigare erfarenheter. Begränsad problemlösning sker när det finns viss erfarenhet men där 
konsumenten tar sig tiden att kontrollera vissa aspekter såsom pris innan ett köp sker. Att 
marknadsföraren förstår vilken typ av problemlösning som kunden använder möjliggör att 
informationen kan anpassas till att uppfylla kundens behov. (Jobber & Fahy, 2009, s. 57ff) 

2.4 Färdigmat 

Det finns undersökningar som visar att människor önskar ett större utbud av bekväma måltider att äta i 
hemmet, som personerna slipper laga till själva. Dessa koncept kallas ofta ”Home Meal 
Replacements” (Larson, 2002, s.63; Jung Jang, Gon Kim & Yang, 2011, s. 55). Dessa kan till exempel 
säljas via butiker eller restauranger. Restauranger har ofta en fördel med att de har ett etablerat 
varumärke som har ett gott rykte, medan många mer förknippar butiker med inköp av råvaror. För att 
öka marknadsföringen och visa att färdigmat är ett bra alternativ till att själv laga mat hemma kan 
försäljarna av färdigmat bli de lokala matexperterna med personlig service, näringsinformation och 
andra råd. Andra sätt för att synas kan vara att medverka i TV-program, vara med i sociala nätverk och 
sponsra matlagningstävlingar. (Larson, 2002, s.64ff) 
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2.4.1 Vem äter och varför äter kunden färdigmat? 

Ett felaktigt antagande är att kunderna köper färdigmat på väg hem från jobbet, men det har visat sig 
att majoriteten, 57 %, redan är hemma när de bestämmer sig för att beställa färdigmat. De flesta 
bestämmer sig alltså inte för vad de skall äta förrän efter kl 16. (Larson, 1999, s.13)  

Vid konsumentprodukter såsom färdigmat är produktens inverkan på kundens ”public self-
consciousness” en faktor att beakta (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2010, s. 149ff). Detta 
innebär att det inte bara är vad kunden själv anser om produkten som räknas. Omgivningens syn på 
personer som äter och köper färdigmat inverkar också på viljan att köpa denna typ av mat. De flesta 
anser att färdigmatskonsumenten är någon som är ensam och har tidsbrist (Prim, 2007, s. 53). 

Trots ökad efterfrågan på färdigmat har en svensk undersökning visat att max en måltid i veckan 
utgörs av färdigmat (Prim, 2007, s. 58). Tidsbesparing verkar vara det enskilt starkaste motivet för 
färdigmat till lunch men oviljan att laga mat är den avgörande för val av färdigmat till kvällsmat 
(Prim, 2007, s. 62). 

Brembeck (2005) har funnit att vissa familjer tar hjälp av McDonalds färdigmat för att hinna med att 
upprätthålla den traditionella familjemåltiden (Jacobsson, 2007, s. 6). Prims (2007, s. 61) 
undersökning visar däremot att färdigmat inte ersätter familjemåltiden. Istället anser hushåll med 
hemmavarande barn att måltiden är ett tillfälle för uppfostran i form av bordskick och val av mat. 
Därmed anses inte färdigmat vara lämplig mat för dessa måltider. Dock kan tidsaspekten göra att 
denna ideala tillvaro nedprioriteras. Motsägelsefullt är att framförhållningen och planeringen av 
måltiderna är dålig eftersom färdigmat finns lättillgängligt. (Prim, 2007, s. 52)  

2.4.2 Vilka krav har kunden på färdigmat? 

Fem av de mest avgörande aspekterna vid val av färdigmat är att den har god konsistens, riklig smak, 
aptitligt utseende, är mättande samt lätt att tillreda (Prim, 2007, s. 57, figur 12). Att produkten skall 
resultera i en tidsbesparing verkar vara något som förutsätts (Prim, 2007, s. 59). En undersökning har 
visat att 45 % av kunderna skulle köpa ännu mer färdigmat om de var säkra på att maten var fräsch. En 
utmaning för marknadsförare av färdigmat är att visa att produkterna uppnår och helst överträffar 
kundernas förväntningar. (Larson, 1999, s.14)  

Kunderna tror ofta att förpackningen av måltiden signalerar vilken kvalitet det är på produkten. 
Kunderna funderar också över säkerheten runt maten och tolkar tecken i omgivningen runt 
matprodukten för att bedöma om maten håller god kvalitet. Vissa tillverkare använder andra namn för 
sina färdigmats-produkter för att särskilja dem från de normala restaurangprodukterna. (Larson, 2002, 
s. 67f) 

Baserat på att det finns en skillnad mellan lunchen och kvällsmaten avseende vilken aspekt som är 
mest avgörande drar Prim slutsatsen att det finns behov av ”a situation-oriented approach” avseende 
färdigmat (Prim, 2007, s. 62). Undersökningen indikerar att om färdigmat skall kunna ersätta 
familjemåltiden behöver produkterna vara extraordinära avseende exempelvis smak men även typen 
av rätt (Prim, 2007, s. 64f).  
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2.5 Relationsmarknadsföring  

Informationsteknologi (IT) har enligt Bjerke (2007, s. 19f) medfört nya möjligheter för näringslivet. 
Att starta elektronisk handel och marknadsföring kräver inte stor investering och gör att företaget kan 
nå nya kundkretsar (Hernandez, Jiménez & Martin, 2009, s. 362, 364 & 369). Enligt Kaplan (2012, 
s. 4ff) kan traditionell social media och mobil social media tillföra ett antal affärsmöjligheter. Kaplan 
menar vidare att dessa medium kan ge företag möjlighet till marknadsundersökningar och vara ett 
verktyg för att sprida erbjudanden och rabatter. Exempelvis via lojalitetsprogram, anser Kaplan, att det 
också finns tillfällen att bygga relationer mellan kund och företag.  

Kaplan (2012, s 6ff) har utformat en modell för mobil marknadsföring som han kallar ”Mobile social 
media advice”. Denna modell innefattar de fyra I-na för mobil social media: integrera, individualisera, 
involvera och initiera. Integrera innebär att det marknadsförande företagets aktiviteter skall integreras i 
kundens liv, utan att störa och irritera. Individualisera aktiviteterna utifrån kundens intressen. 
Involvera kunden genom engagerande konversationer. Initiera utformandet av användarutformat 
innehåll, det vill säga att kunderna kan kommunicera med varandra och sprida goda rykten. 

Relationsmarknadsföring är ett begrepp som vuxit fram mer och mer de senaste årtiondena (Gröönros, 
1994, s. 4). Relationsmarknadsföring bygger på traditionella marknadsföringsstrategier men i 
begreppet ingår även att relationer mellan olika parter är en viktig parameter att ta hänsyn till 
(Hougaard & Bjerre, 2009, s. 30). Relationer anses av många idag till och med vara ryggraden i alla 
konkurrensutsatta organisationer (Hougaard & Bjerre, 2009, s. 11). 

Relationsmarknadsföring innebär att organisationen skall satsa på att locka nya kunder, behålla 
existerande kunder och tillföra mervärden för sina kunder. Att kunna ge god service till kunderna är 
helt nödvändigt för att lyckas. Tidigare har forskare och affärsmän mer koncentrerat sig på att bara 
attrahera nya kunder och inte prioriterat att ta hand om de kunder de redan har. (Berry, 2002, s 61) 

Tonvikten i marknadsföring har flyttats från enskilda transaktioner till att bygga och underhålla mer 
långsiktiga affärsrelationer med både andra företag och kunder. För att lyckas skapa en god 
kundrelation behövs personal, kunskap, teknologi och tid. Viktigt är också att företaget har den rätta 
informationen i rätt tid och på rätt sätt. Företaget kan då skräddarsy produkter och distribuera dem 
samt designa marknadskommunikation på lämpligast sätt. (Gudmundson & Lexhagen, 2003, s. 7ff) 

Vissa har dock ifrågasatt betydelsen av relationsmarknadsföring. Adjei et al (2009, s. 499) fann att 
relationen mellan små företag och kunderna ofta nådde framgång för båda parter medan små företags 
relation med större leverantörer inte medförde något större medvärde för det mindre företaget och 
därmed i förlängningen inte heller för kunden. 

På senare år har kundernas beteende ändrats från att tidigare planerat sina inköp i förväg till att nu i 
större utsträckning impulsköpa produkter (Lo, Kuo, Kung, Kao, Chen, Wu & Cheng, 2011, s. 120). 
Impulsköp sker oftast snabbt utan att kunden tänker efter noga. Kunden påverkas ofta av den 
omgivning hon eller han befinner sig i just då. Här kan mobila media också spela en roll för hur 
kunden gör sina inköp (Lo et al, 2011, s. 128). 

Gröönroos (1994, s.14) påpekar att ”marketing is a social process”. Detta gör att vid användandet av 
sociala medier måste ett företag måste värna om sitt varumärke (Smith, 2011, s. 91). Likväl ”on-line” 
som ”off-line” måste ett företag jobba strukturerat (Smith, 2011, s. 37ff).  
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3  METOD 
Val av ämne och tillvägagångssätt beskrivs och motiveras i detta kapitel. Kritisk analys av valda 

metoder samt använda sekundär- och primärkällor omfattas också av detta kapitel. 

 

3.1 Ämnesval 

En av oss författare hade under tidigare studier haft kontakt med Jens Nyström och det föll sig 
naturligt att ta en kontakt med Collegium när val av ämne till uppsatsen skulle göras. Collegium hade 
funderat på möjligheten att börja producera färdigmat. Då vi fann ämnet färdigmat kopplat till 
kvällsmat intressant och upplevde ägare och anställda på Collegium öppna för förändring och nya 
idéer föreslog vi för Collegium att vi kunde göra en oberoende studie angående deras möjligheter till 
differentiering och marknadsföring av deras kylda färdigmat. 

3.2 Val av Metod 

Kvantitativ forskning handlar ofta om att undersöka något som går att kvantifiera, det vill säga mäta 
eller värdera numeriskt genom t.ex. enkäter. Kvalitativ forskning anses kunna ge mer djupgående 
förståelse om enskilda specifika företeelser, genom t.ex. observationer och intervjuer, men 
möjligheten till generalisering är dock sämre. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 63). De flesta 
undersökningar kombinerar olika delar från kvantitativa och kvalitativa metoder (Holme & Krohn 
Solvang, s. 79) och vissa forskare hävdar till och med att det inte längre finns någon användbar 
skillnad (Bryman, 2011a, s. 39). I vår undersökning har vi valt att kombinera dessa metoder. Vi har 
samlat in enkätsvar på ett kvantitativt sätt för att få in ett stort antal personers åsikter, men ändå till 
viss del analyserat dessa med en kvalitativ, tolkande ansats, då vissa frågor lämnade utrymme för fria 
svar från respondenterna. Intervjuerna med Collegiums anställda och personal gjordes för att få mer 
djupgående förståelse för ämnet. 

En fallstudie innebär att studera en process eller en enda miljö (Bryman, 2011b, s. 106). Då aktuella 
eller nutida skeenden skall undersökas är fallstudier att föredra. I fallstudier finns också förmågan att 
hantera många sorters empiriskt material (Merriam, 1994, s. 23). Fallstudien passar vår undersökning 
bra, eftersom vi undersöker Collegiums möjligheter till färdigmatsproduktion och använder olika 
sorters empiriskt material bl.a. genom intervjuer och enkäter. 

Förhållandet mellan teori och praktik kan antingen beskrivas med deduktiv eller induktiv teori. 
Deduktivt angreppssätt innebär att forskaren utgår från en teori, samlar in data och får ett resultat. Vid 
induktivt angreppssätt utgår forskaren istället från sina observationer/resultat och beskriver utifrån 
detta en teori. Det är sällan båda angreppssätten är helt renodlade utan ofta finns det visst inslag av 
induktion även vid ett deduktivt angreppssätt och vice versa (Bryman, 2011a, s. 26ff). När forskningen 
växlar mellan induktion och deduktion benämns detta abduktion (Björklund & Paulsson, 2003, s. 62).  

Genom att först gå igenom relevant litteratur och finna befintliga teorier innan vi genomförde 
intervjuerna med Collegium använde vi till en början en deduktiv ansats. Genom att förutom 
litteraturstudien även använda resultat från intervjuerna med Collegium för att formulera 
enkätfrågorna har vi också delvis använt ett induktivt angreppssätt. Utifrån de sammanlagda resultaten 
har vi återkopplat till teorierna, vilket gör att vi genom arbetet med uppsatsen växlat mellan ett 
induktivt och ett deduktivt angreppssätt, och totalt sett anammat abduktion. Nedan beskrivs 
operationalisering av respektive steg i vårt arbetssätt. 
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3.3 Operationalisering 

Det allra första vi gjorde var att ta kontakt med Collegium för att diskutera möjliga inriktningar att 
utreda. Ett antal möjligheter framkom och vi valde ut ett par av dessa som vi vidareförädlade och som 
slutligen resulterade i vårt syfte. Utifrån denna begränsade ”förförståelse” (Thurén, 2007, s. 58) för 
Collegiums utmaning genomförde vi en litteraturstudie. Resultatet från litteraturstudien utgjorde den 
referensram som användes för formuleringen av intervjufrågorna till Collegium. Litteraturstudien och 
intervjuresultaten utgjorde sedan underlag för framtagning av enkätfrågor. Resultatet ifrån intervjuerna 
och enkäten har sedan analyserats utifrån referensramen litteraturstudien resulterade i.  

3.3.1 Litteraturstudien 

Vi har successivt genom vårt arbete med denna uppsats sökt efter och granskat litteratur och 
information kopplat till ämnet. De sökord vi har använd oss av är: färdigmat, relationsmarknadsföring, 
blue ocean, differentiering och sociala medier samt även av motsvarande engelska ord/begrepp. Den 
sökmotor/databas vi främst använt oss av är Discovery som söker i större delen av alla databaser som 
finns i Mälardalens högskolas bibliotek, t.ex. Taylor & Francis och Wiley & Blackwell 

Anledningen till valet av sökord är att differentiering, enligt Jobber och Fahy (2009, s. 327), är en 
särskiljning från konkurrenterna med resultat att kunden väljer företagets produkt(er) framför 
konkurrenternas, där Ansoffs-matris är en teori som fokuserar på i vilka riktningar just produkten kan 
differentieras. Eftersom färdigmat inte är en ny produkt på marknaden har Collegium behov av att 
differentiera sig, inte enbart med produkten, utan även totalt sett mot nuvarande marknad. Därför valde 
vi att anamma Blue Ocean-strategin, vilken fokuserar på både differentiering och kostnadsreducering 
med förhoppning om att skapa en värdestegring (Chan Kim & Mauborgne, 2005, s. 4f). 

Baserat på tidigare studier finns det uppgifter om vem som köper färdigmat, vad de har för krav på 
produkterna de köper samt anledningen till att kunden inte väljer färdigmat. Sammantaget utgör detta 
en beskrivning av hur marknaden ser ut idag, vilket är den omvärld som Mitt Långkok skall 
differentiera sig gentemot. Vidare skall företaget även se sin relationsmarknadsföring som en 
konkurrensfördel som lockar och behåller kunder (Hougaard & Bjerre, 2009, s. 29). Dagens 
konsumenter har tillgång till flera medier, där sociala medier kan vara en möjlig marknadsföringskanal 
för Collegium. 

3.3.2 Primärdata - Intervjuerna 

Data som samlas in i syfte för en specifik studie kallas primärdata till skillnad mot sekundärdata som 
är material framtaget i annat syfte än den aktuella studien (Björklund & Paulsson, 2003, s. 68). 
Primärdata som vi använt i denna uppsats har inkommit via intervjuer och enkät. Vi genomförde 
intervjuer med Collegiums ägare och anställda då vi ansåg att de besatt speciella kunskaper om 
restaurangverksamhet och matlagning. Risken med intervjuer är att intervjuaren omedvetet kan 
påverka den intervjuade (Hansagi & Allebeck, s. 34). Vi anser inte detta har inträffat eftersom vi 
vinnlagt oss om att hålla oss neutrala under intervjutillfällena. 

Intervjufrågorna kopplades till studiens syfte och även till den teoretiska referensramen. Första 
momentet i Blue Ocean-strategin (Chan Kim & Mauborgne, 2005, s. 49ff) syftar till att få företagen att 
tänka utanför dagens ramar. Detta för att identifiera hur en differentiering kan skapas baserat dels på 
företagets kunskaper om marknaden men även baserat på företagets egna färdigheter och fördelar 
(Chan Kim & Mauborgne, 2005, s. 47ff). Vi ansåg därför det lämpligt att utgå från Blue Ocean-
strategin i våra intervjuer med Collegium. I strategin finns ett antal frågor definierade som företagen 
uppmanas att ställa sig för att finna möjligheter till differentiering. Syftet var att få Collegium själva 
att tänka till en extra gång vad de kan eller skulle kunna erbjuda kunden.  
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Formuleringen av intervjufrågorna blev en direkt översättning från de frågor Chan Kim och 
Mauborgne (2005, s. 49ff) själva formulerat för Blue Ocean-strategins första moment. Förutom dessa 
frågor inkluderades en kort förklaring till respektive grupp av frågor i syfte att tydliggöra intentionen 
med frågorna. Material skickades till Collegium några veckor innan intervjuerna genomfördes. Syftet 
var att stimulera Collegium till att börja fundera kring frågeställningarna för att därmed underlätta 
intervjuerna. För frågeformuläret se bilaga 1. Risken med detta förfarande var att Collegium i förväg 
gemensamt kunde ha pratat ihop sig om vilka svar som skulle ges, istället för att ge individuella svar. 
Eftersom respondenterna under intervjutillfällena efterfrågade ytterligare information om strategin 
anser vi denna risk inte inträffade.  

Eftersom syftet med intervjuerna var att stimulera ett tänkande utanför dagens givna ramar 
formulerade vi även ett antal av vad Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2004, s. 290) 
benämner ”uppföljningsfrågor” till Blue Ocean-strategins ”tematiska frågor”. För att ha en enkel 
överblick avseende alla frågor vi tagit fram gjordes en vad Esaiasson et al (2004, s. 291ff) benämner 
”intervjuguide”. Se bilaga 2 för den guide som användes. Själva intervjuerna genomfördes 2012-03-
07 med nio respondenter, som inkluderade Collegiums ägare och anställda. Varje intervju varade 
mellan 30-60 min. Två av de anställda var icke närvarande och har inte heller intervjuats vid något 
senare tillfälle eftersom vi ansåg att tillräckligt med data framkommit. För en beskrivning av 
respondenterna och längden på respektive intervju se bilaga 3.   

Det finns olika sätt att utföra intervjuer på. En strukturerad intervju har frågor som är bestämda på 
förhand. En semi-strukturerad intervju har bestämda ämnesområden, men där frågorna kan ställas efter 
hand när intervjuaren anser det passande. En ostrukturerad intervju kan ha formen som ett vanligt 
samtal och frågorna uppkommer allteftersom. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 68) 

Frågorna i vår intervju var till viss grad standardiserade genom den guide vi använde oss av, men där 
vi under intervjutillfället tog tillvara på den intervjuades reaktion och ställde kompletterande frågor. 
Eftersom vi inte höll oss strikt till guiden anser vi att denna kvalitativa del av vår datainsamling har 
varit en semi-strukturerad intervju, vilket inneburit att vi kunnat få en djupare förståelse och mer 
ingående svar än om vi enbart hållit oss till intervjuguiden. Resultaten från denna del av vår 
datainsamling har inte hållits anonyma. Sammanställningen i denna uppsats har dock gjorts utan att 
nämna vilka åsikter och uttalanden som uttalats av vilken respondent och därmed uppnås viss grad av 
anonymitet.  

3.3.3 Primärdata - Enkäten 

För att säkerställa kundperspektivet valde vi att även genomföra en enkät (se bilaga 4). En nackdel 
med enkäter är risken för misstolkningar (Björklund & Paulsson, s. 70). Vi testade enkätfrågorna på ett 
antal personer för att kontrollera att frågornas formuleringar och frågeformulärets utformning kunde 
förstås av någon annan än oss själva innan vi skickade ut kundenkäten. Därmed anser vi att vi försökt 
att undvika missförstånd. Fokuseringen på frågorna i kundenkäten var färdigmat kopplat till kvällsmat 
(fråga 1-7, 9) framför allt med tanke på differentiering och relationsmarknadsföring. Då Prim (2007, 
s. 63) i sin avhandling poängterar att hela ”måltidskontexten” bör beaktas valde vi att inkludera frågor 
om vad kvällsmaten skall ge förutom mättnad (fråga 8) för att få svar hur färdigmat kan differentieras. 
Med tanke på möjligheten till relationsmarknadsföring och för att undersöka potentialen av 
marknadsföring via sociala medier ställde vi en fråga angående nuvarande användning av dessa medier 
(fråga 11). Vissa frågor kopplades även till relationer mellan kund och företag och dess eventuella 
betydelse för valet av mat (fråga 6 och10).  

I enkäten var de flesta frågorna standardiserade med förutbestämda svarsalternativ, vilket innebar att 
vi kunde genomföra en kvantitativ analys. Det fanns även möjlighet för kompletterande svar som icke 
var standardiserade till vissa av frågorna och som vi kvalitativt kunde tolka. 
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Enkäten sändes ut via e-post och Facebook till vänner och bekanta till oss författare vilket resulterade i 
280 utskick. Dessutom skickade Collegium ut enkäten till personer de hade listade i en kontaktdatabas 
samt på Collegiums Facebook-sida och en av ägarnas Facebook-sida vilket resulterade i ytterligare 
650 utskick. Respondenterna uppmanades att skicka enkäten vidare till sina vänner och bekanta. Vi 
skickade främst ut enkäten till personer med anknytning till Linköping och Östergötland, men 
inkluderade även personer från övriga landet med tanke på Collegiums potentiella expansion utanför 
Linköping. Totalt besvarade 261 respondenter enkäten vilket ger en svarsfrekvens om 28% antaget att 
samtliga 930 fick enkäten samt att ingen skickade den vidare. Enligt Trost (207, s. 135) är det vanligt 
att svarsfrekvensen blir låg vid webb-enkäter, pga. gamla e-post-adresser, spam-filter etc. Detta kan 
även ha bidragit till den låga svarsfrekvensen i vår enkät. Av samtliga respondenter var 72% boende 
och/eller arbetande i Linköping och ytterligare 8% var boende och/eller arbetande i Östergötland.   

Ett bekvämlighetsurval genomförs genom att formulär eller enkäter sprids till de personer som är lätta 
att komma i kontakt med för undersökaren (Trost, 2007, s. 31; Holme & Solvang, 1997, s. 183; 
Denscombe, 2009, s. 39). En variant av bekvämlighetsurval är snöbollsmetoden, där undersökaren 
frågar den undersökte om han eller hon känner någon ytterligare lämplig person som kan ingå i urvalet 
(Trost, 2007, s. 32; Denscombe, 2009, s. 38). Denna metod kan göra det enklare att få respondenter att 
ställa upp. Nackdelen är att kontrollen förloras över vilka som till slut ingår i urvalet (Dahlström, 
2005, s. 25). Trost (2007, s. 37) anser att ju större urval desto större är sannolikheten att urvalet är 
representativt för populationen. Andra menar att storleken på urvalet inte har något med 
representativiteten att göra utan att det är metoden som är avgörande (Eriksson, 1978 refererad i 
Dahlström, 2005, s. 26). Enligt Dahlström (2005, s. 26) finns det således inga regler för hur stort urval 
det skall vara i en undersökning utan det är individuellt för varje projekt. Genom att använda oss av 
våra egna kontakter och Collegiums kontaktlista har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval och även 
av snöbollsmetoden, då vi uppmuntrat till vidare spridning av enkäten. Detta innebär att vi inte säkert 
kan säga hur stort vårt urval i enkäten är eller att svarsfrekvensen är den verkliga, men att vi försökt få 
ett så stort material vi kunnat med tanke på våra resurser.  

3.3.4 Bearbetning av Primärdata och Analys 

Primärdata genom intervjuerna med Collegium valde vi att göra om till text för att kvalitativt 
analysera enligt vad Hjerm och Lindgren (2010, s. 87) benämner ”the constant comparative method”. 
Vi har valt att göra detta i en process i tre steg som beskrivs i Miles och Hubermans (1984, s. 21ff) 
standardverk Qualitative Data Analysis med ”kodning”, ”tematisering” och ”summering” (refererat i 
Hjerm & Lindgren, 2010, s. 87f). Detta innebär att vi läste igenom intervjusvaren vi fått, fann mönster 
och sorterade datamaterialet grovt (”kodning”). I nästa nivå ordnade vi dessa data ännu mer noggrant 
för att finna de viktigaste mönstren (”tematisering”) för att slutligen ha ett material med våra slutsatser 
(”summering”) att utgå från i våra fortsatta analyser. Sedan har vi gått igenom materialet flera gånger 
tills vi ansett att våra resultat är väl underbyggda och stabila. 

Resultaten från enkäten exporterades till excel vilket gjorde att svaren kunde sammanfattas. Då vi har 
haft begränsad tid för denna uppsats har vi valt att enbart sammanställa varje enskild fråga för att 
sedan ställa varje enskilt resultat gentemot referensramen och empirin insamlad genom intervjuerna 
med Collegium. Även för denna del har vi valt att anamma ”the constant comparative method” som 
diskuteras i Hjerm och Lindgren (2010, s. 88). 
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3.4 Reliabilitet och Validitet 

En undersöknings validitet anger hur väl resultaten stämmer överens med verkligheten (Hjerm & 
Lindgren, 2010, s. 31; Merriam, 1994, s. 193). Detta kan uppnås genom att använda flera 
informationskällor och metoder, samt att ge respondenterna möjlighet att kontrollera informationen de 
bidragit med (Merriam, 1994, s. 179). Validitet indelas även i ”intern validitet” vilket handlar om 
huruvida empirin mäter det som har teoretiskt definierats och ”extern validitet” vilket tar sikte på 
huruvida resultaten är representativa ur ett generellt perspektiv (Esaiasson et al, 2004, s. 61f) 

Med reliabilitet avses frånvaron av ett mätinstruments slumpmässiga mätfel, dvs. att upprepade 
mätningar ger samma resultat (Hansagi & Allebeck, 1994, s. 57). Reliabiliteten kan stärkas genom att i 
detalj beskriva hur undersökningen genomfördes (Merriam, 1994, s. 194). Genom att använda sig av 
flera olika metoder för insamling och analys av informationen kan reliabiliteten också stärkas på 
samma vis som validiteten (Merriam, 1994, s. 183). 

För att få våra resultat har vi använt oss av både intervjuer och en enkät. Respondenterna vid 
intervjuerna fick ta del av resultatet från intervjuerna för att se att vi uppfattat informationen rätt. Då vi 
inkluderade frågor i enkäten om personen bodde eller arbetade i Linköping (fråga 12 och 13) hade vi 
även möjlighet att urskilja om det var någon skillnad i hur dessa svarade jämfört med övriga 
respondenter. Allt detta ger att vår undersökning har hög intern validitet. 

Bortfallet var dock stort i vår enkätundersökning. Risken med ett stort bortfall är att resultatet 
snedvrids och urvalet inte är representativt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 175). Därmed går 
det inte att ange några säkra frekvenser, men materialet kan ändå vara värdefullt för en kvalitativ 
analys då vi kan anta att de som svarar är entusiastiska och intresserade (Trost, 2007, s. 32). Vi anser 
därmed att vår undersökning har en hög intern validitet men att dess externa validitet sannolikt är låg. 

Intervjuerna utfördes med vissa fördefinierade frågor och vi har noggrant beskrivit hur våra 
undersökningar utförts samt utnyttjat flera metoder i form av intervjuer och enkät. Detta innebär att 
vår undersökning även har hög reliabilitet. Om kontrollfrågor ställs eller om återintervju utförs för att 
se om den intervjuade personen svarar på samma sätt igen kan reliabiliteten höjas ytterligare 
(Ejvegård, 1996, s. 68). Detta har vi dock avstått ifrån på grund av tids- och resursbrist. 

Risken med att ha en uppdragsgivare är att denne tillåts ha alltför stort inflytande på vad som skall 
undersökas och hur det skall undersökas (Björklund & Paulsson, 2003, s.89ff). Inga specifika 
begränsningar har getts av Collegium utan är mer en effekt av valt syfte. Kontinuerlig kontakt med 
Collegium anser vi har säkerställt deras intressen genom hela processen utan att försaka objektiviteten 
och den vetenskapliga kvaliteten på denna uppsats. Vi har strävat efter att hela utredningsarbetet skall 
ha stor objektivitet. Resultatet har sedan återkopplats till Collegium. 

3.5 Metodkritik 

En del av frågorna som återfinns i guiden (se bilaga 2) kan egentligen enbart besvaras av kunden. 
Syftet att ställa dessa frågor till Collegium var enbart att stimulera ett tänk utanför dagens ramar och 
inte att få dem att svara å kunden vägnar. Genom att dessutom genomföra en enkät anser vi kundens 
perspektiv har framkommit där eventuella skillnader kunnat identifieras. 
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En kvantitativ insamlingsmetod med ett icke-slumpmässigt urval och med ett begränsat antal svar ger 
inte stor statistisk noggrannhet i urvalet. Om spridandet av enkäten sker med hjälp av respondenter kan 
svarsfrekvensen förbättras, vilket är en fördel speciellt när det är svårt att få respondenter att 
medverka. (Fowler, 2002, refererat i Dahlström, 2005, s. 25) Detta har vi anammat i vår studie då 
datainsamlingen till vår enkät skedde med bekvämlighetsurval med snöbollsmetoden 

Vi har dessutom valt att kombinera en kvantitativ och kvalitativ analysmetod av kundenkäten. Bryman 
(2011b, s. 164) menar att det blivit en mer flytande gräns mellan kvantitativa och kvalitativa studier 
och att en kombination av dessa metoder ger en mer fullständig bild, vilket vi anser vår uppsats kan ge 
uttryck för. 

3.6 Källkritik 

Samtligt vetenskapligt material har vi beaktat kritiskt innan vi tagit med det i uppsatsen. Vi lever i en 
föränderlig omvärld och vissa av artiklarna är skrivna för flera år sedan och deras aktualitet kan 
därmed ifrågasättas. Dock anser vi att dessa artiklar innehåller information som fortfarande är relevant 
och intressant. Flera artiklar baseras på erfarenheter och undersökningar gjorda på den amerikanska 
marknaden, vilket gör att kulturella skillnader kan påverka relevansen. Genom att även använda oss av 
Prims (2007) avhandling anser vi en mer nyanserad bild har uppnåtts. 

Vi har också använt oss av internetkällor, vilket ger ett stort och lättåtkomligt utbud av information. 
Tillförlitligheten hos sådan information kan ifrågasättas, då den kan vara vinklad och snabbt förändras 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 170f). Dock har informationen företrädesvis använts med 
syfte att förstärka den data vi redan haft tillgång till.  

En urvalsram skall återspegla den population som avses undersökas (Denscombe, 2009, s. 40f). Det är 
enligt Denscombe osannolikt att en urvalsram är perfekt. Urvalet till intervjuerna föll sig naturligt 
genom att intervjua anställda och ägare på Collegium. Ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009, 
s. 39), som vi använt till enkäten, har vi valt då vi inte haft resurser i form av tid och finansiering för 
att göra ett randomiserat urval. Då våra frågor kan beröra de flesta människor, oavsett exempelvis 
bostadsort anser vi dock att detta inte påverkat reliabiliteten negativt. Det finns dessutom forskare som 
ifrågasatt lämpligheten av sannolikhetsurval vid kvalitativ forskning (Denscombe, 2009, s. 52), vilket 
stödjer våra urvalsmetoder, då vi till stor del använder kvalitativ tolkning även av enkätresultatet.   

3.7 Forskningsetiska Principer 

Grundläggande etiska principer i svensk forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall informera 
berörda personer om studiens syfte. Samtyckeskravet beskriver att deltagarna i en studie själva har rätt 
att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna inte 
får vara åtkomliga för obehöriga. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om 
försökspersonerna endast får användas för forskningsändamål (Bryman, 2011a, s. 131f).  

Informationskravet har vi uppfyllt genom att samtliga intervjuade och enkätdeltagare har fått en 
presentation av uppsatsens syfte och hur valet av frågor har gjorts. Samtyckeskravet och 
konfidentialitetskravet kan ifrågasättas avseende Collegiums anställda eftersom de antagligen kände 
sig tvingade att delta i intervjuerna och resultatet inte var anonymt. Dock anser vi att den entusiasm 
som uppvisades tyder på en stor frivillighet att uttrycka sina åsikter. Svaren från enkäterna har dock 
varit helt anonyma och deltagandet frivilligt. Allt material som har insamlats har primärt använts för 
denna uppsats, men eftersom resultatet förhoppningsvis kommer att användas av Collegium i deras 
verksamhet torde nyttjandegraden vara större än enbart ett forskningsändamål. 
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4  EMPIRI 
Detta kapitel beskriver insamlad primärdata från intervjuerna och enkäten som genomfördes. 

 

4.1 Intervjuer med Collegium – Resultat 

Här nedan sammanfattas intervjuerna med Collegiums anställda och ägare, vilket reflekterar den 
erfarenhet och kunskapsbas som företaget besitter. Eftersom nedanstående skall återspegla företagets 
färdigheter har ingen urskiljning gjorts av de olika respondenternas svar utan alla svar behandlas 
som företagets svar.  

Under intervjuerna är det tydligt att både ägarna och de anställda anser att företaget skall göra en 
satsning på färdigmat. ”Collegium måste följa trenden med färdigmat, det finns ett hål att fylla” anser 
de intervjuade. De intervjuade berättar att lunchgäster vid flera tillfällen har frågat efter möjligheten att 
köpa hem just långkoksmaten. Collegium ser sina potentiella kunder till Mitt Långkok vara de som 
”jobbar sent, är mitt i karriären och har ett hektiskt liv”. En annan möjlig målgrupp som de 
intervjuade identifierar är föräldrar som vill köpa kvalitativ färdigmat till sina ungdomar som bor på 
internat. Dock anser Collegium att i ett första läge är det lämpligt att begränsa satsningen geografiskt 
till Linköping och dess närområde. 

De intervjuade anser att kunderna väljer färdigmat pga. tidsbrist, bekvämlighet, brist på ork eller brist 
på kunskap att laga mat. Deras erfarenhet är att kunderna gärna vill ha mat av god kvalitet och är 
beredda att betala extra för just kvalitet. Speciellt hälsomedvetna kunder anser de vill ha ”mat med 
god kvalitet, typ kravmärkt”.  

Mat är en känsla (emotion), det är alla ense om. ”Man äter med hela kroppen”, menar de intervjuade. 
Därför anser de att maten skall smaka bra, men även ha tilltalande utseende. De anser att Collegium är 
i upplevelsebranschen. Äta på restaurang är enligt deras erfarenhet för kunden ”en social samvaro och 
upplevelse där fritidsplånboken belastas”. ”Att laga mat hemma är en annan plånbok.” De upplever 
dock att kunden inte har råd att gå ut och äta för ofta och att ”maten är en stor del av kundens 
ekonomi”. 

Collegium anser att deras färdigmat måste vara ”enkel att använda, minimera disk och sopor och ha 
rätt portionsstorlek”. En möjlighet som framkom var att produkten skulle kunna vara inriktad på 
enbart köttet och utesluta kolhydraterna. Deras ambition är att Mitt Långkok skall vara ”enkel att 
värma och se aptitretande ut”. Sallad tror de att kunderna uppskattar om den finns med. När maten 
skall ätas anses kunna påverka hur Mitt Långkok behöver vara beskaffad. Tilläggsprodukter och 
information anses kunna behöva finnas med för att matens kvalitet skall bli bra. Företaget använder 
idag något kockarna kallar ”surdegsströssel”. Detta strössel appliceras precis innan servering vilket 
har till syfte att få maten att upplevas ”krispig” av gästerna. Förslag gjordes av de intervjuade att 
”surdegsströssel” skulle skickas med Mitt Långkok för att få till en högkvalitativ produkt även efter 
att kunden värmt maten. De funktioner de siktar på att uppfylla för kunden är ”tidsbesparing, 
hälsoeffekt, kvalitet, minimal miljöpåverkan samt förenklad vardag”.  

De anser även att det finns en möjlighet att hjälpa den stressade kunden med dennes måltidsplanering, 
eftersom Collegium upplever att när kunden köper matvaror går de mest på ”gammal vana”. Enligt 
deras erfarenhet kan en utbildad kock planera matlagningen och hantera råvarorna bättre än vad 
kunden kan, vilket de anser ger både ekonomiska och tidsbesparande fördelar. 
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Collegium anser att mat är en fråga om helhetsupplevelse. Därmed anser de att beställningsrutin och 
distribution måste vara enkel och ske i rimlig tid. De har ett behov av att följa upp kundnöjdhet t.ex. 
”genom ett sms eller mail”. Deras egna idéer om hur de skulle kunna möta potentiella kunder är 
genom ”smaktester, komma ut och träffa kunder, skicka med recept, ha en medlemsklubb på nätet med 
VIP-erbjudanden”. De medger att deras fokusering idag är på de vuxna i familjen. Om fokusering på 
exempelvis barn skall ske anser de att de vuxna måste vara övertygade om att maten är ”rätt för deras 
barn”. Dessutom gör de reflektionen att om barnen skall attraheras kan de behöva leverera någonting 
mer än bara maten, typ leksak, samlarkort etc. 

En trend i branschen de själva identifierat är ”det naturliga köket” där det är fokus på råvaror och 
enkelhet. Dessutom identifierar de en trend rörande att ”leverera riktigt bra fastfood”. Deras 
färdigmat anser de skulle kunna kombinera dessa två trender och fokusera på ”naturlig fastfood”. 

De anser att de konkurrerande alternativen till Collegiums färdigmat är att kunden går ut på 
restaurang, köper pizza, kebab, hamburgare eller lagar mat själv hemma. ”Tidsbrist och hur 
lättillgängliga alternativen är” anser de vara anledningar till att kunden växlar mellan dessa 
måltidsalternativ. Andra aspekter de anser gör att kunderna växlar mellan matalternativen är ”intresset 
för olika matkulturer” och därmed intresset för att äta olika sorters mat. De inser att kunder med 
allergi och krav på viss diet på grund av detta kan välja att laga mat själva. Att kunden väljer 
exempelvis pizza anser de beror på att det är ”smidigt och att kunden är sugen på skräpmat”. Deras 
egen lunchrestaurang anser de också skulle kunna vara ett konkurrerande alternativ till deras färdigmat 
till kvällen. Anledningen är att många kunder har berättat att ”de orkar mer på eftermiddagen” efter 
att ha ätit Collegiums lunch. Dessutom misstänker Collegium att vissa lunchgäster äter sitt huvudmål 
på lunchen och endast en lättare måltid på kvällen. 

4.2 Enkät - Resultat 

Enkätformuläret finns dokumenterat i bilaga 4. Totalt besvarade 261 respondenter på enkäten. 
Resultatet per fråga presenteras nedan i diagram och text. Majoriteten av frågorna har haft ett antal 
förutbestämda alternativ som respondenterna skulle beakta. Dessa alternativ återfinns på diagrammens 
x-axel. De graderingar som har funnits tillgängliga återfinns i den högra rutan i diagrammen. 
Procentsatserna är beräknade per alternativ, vilket innebär att för exempelvis tredje enkätfrågan har 
50 % av 261 respondenterna angivit graderingen ”aldrig” för svarsalternativet ”har veckomeny”.  

Enkätfråga 1 löd: Hur ofta äter du och din familj färdigmat till kvällsmat? Svaren till denna fråga 
presenteras i nedan diagram 4.2 – 1 för samtliga respondenter eftersom inga signifikanta demografiska 
skillnader har kunnat utläsas. För denna fråga fanns inga alternativ utan den gradering som gavs 
respondenterna återfinns på x-axeln i nedan diagram. 

 
Diagram 4.2 - 1 Svar på enkätfråga 1 – Samtliga Respondenter 
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En majoritet om 34 % äter i princip aldrig färdigmat. Om man sedan beaktar resultatet på månadsbasis 
äter sammantaget 50 % färdigmat åtminstone någon gång. Äta färdigmat någon eller flera gånger i 
veckan gör sammantaget 17 %.  

Enkätfråga 2 löd: Har du några spontana idéer / förslag vad som skulle få dig att oftare köpa 
färdigmat till kvällsmat? Detta var en öppen fråga med fritext svar som gav respondenterna möjlighet 
att själva komma med idéer. Totalt sett svarade 41 % av respondenter på denna frivilliga fråga. Nedan 
presenterar vi ett urval av inkomna svar som vi anser återspeglar och sammanfattar samtliga svar: 

• ”Godare färsk nyttig mat med större variation.” 

• ”Mindre mängd E-märkta ingredienser.” 

• ”Bättre innehållsförteckning som också är lättläst. Energiinnehåll ska också vara tydligt.” 

• ”Större utbud och hemleverans.” 

• ”Enligt min kalkyl blir det billigare att köpa färdigmat istället för alla ingredienser som måste 
inhandlas, men den egna lagade maten är alltid godast!” 

• ”Idag är utbudet av färdigmat på kvällen aningen begränsat. China, Thai, Pizza etc. Ett bra utbud 
av mat liknade dagens lunch kanske skulle få mig köpa färdigmat oftare. Priset är givetvis 
avgörande också.” 

• ”Om det fanns moderna rätter som var lätta att värma och kändes goda och hyfsat nyttiga och 
helst lite roliga också. Nu är de flesta färdiga rätterna jättetråkiga som tex Dafgårds pannbiff och 
trista pastarätter. Känns dyrt, onyttigt och ger mig dåligt samvete.” 

• ”Att det är fräscht och nyttigt och innovativt för hela familjen. Går att återförsluta, man behöver 
inte använda allt på en gång.” 

Ovan svar påvisar önskan om att färdigmaten skall vara nyttigare, godare och fräschare än det utbud 
som idag finns. Värt att notera är att respondenterna verkar uppleva att utbudet av färdigmat till 
kvällen är annorlunda samt även sämre än utbudet till lunchen. 

Enkätfråga 3 löd: Under en vardag - vid vilken tidpunkt bestämmer du vad som skall ätas till 
kvällsmat? Svaren till denna fråga presenteras i nedan diagram 4.2 – 2 för samtliga respondenter 
eftersom inga signifikanta demografiska skillnader har kunnat utläsas. 

 
Diagram 4.2 - 2 Svar på enkätfråga 3 – Samtliga Respondenter 

Resultatet visar att veckomeny är det alternativ som är minst vanligt eftersom 50 % anger att de aldrig 
har den framförhållningen. För övriga tidpunktsalternativ har respondenterna genomgående i majoritet 
angivit ”ibland”. Dessutom har i princip ingen angivit att dessa tidpunkter ”alltid” förekommer 
medan det faktiskt finns 5 % som alltid har veckomeny. I övrigt indikerar resultatet att ”dagen innan” 
och ”efter att ha kollat vad som finns i kylskåpet” är vanligare än de andra tidpunktsalternativen.  
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Enkätfråga 4 löd: Vad är anledningen till att du väljer att inte laga egen kvällsmat en vardagskväll? 
Svaren till denna enkätfråga presenteras i nedan diagram 4.2 – 3 för samtliga respondenter eftersom 
inga signifikanta demografiska skillnader har kunnat utläsas. 

 
Diagram 4.2 - 3 Svar på enkätfråga 4 – Samtliga Respondenter 

Endast 5 % låter matlagningskunskaperna påverka sina matval till kvällen. Behovet av variation finns 
det delade uppfattningar om eftersom hela 37 % aldrig låter detta få styra medan 45 % låter detta 
ibland få styra och endast 5 % låter detta styra oftare än ibland. Vid jämförelse mellan de olika 
alternativen är det enskilt vanligaste alternativet bristen på tid eftersom detta alternativ förekommer i 
någon grad för sammantaget 80 % av respondenterna. För de övriga alternativen är motsvarande svar 
enligt följande: 76 % saknar inspiration, 64 % äter en lättare måltid, 63 % vill festa till det, 59 % 
saknar specerier och 58 % väljer att umgås med vänner.  

Enkätfråga 5 löd: När du väljer att handla färdigmat till kvällsmat – vilka inköpssätt är tilltalande? 
Svaren till denna enkätfråga presenteras i nedan diagram 4.2 – 4 för samtliga respondenter eftersom 
inga signifikanta demografiska skillnader har kunnat utläsas. 

 
Diagram 4.2 - 4 Svar på enkätfråga 5 – Samtliga Respondenter 

Köpa kvällsmat på macken anger hela 79 % inte är tilltalande och även 70 % finner inte att 
prenumerera är tilltalande. Vid sammanslagning av ”tilltalande” och ”föredrar” blir resultatet att 
hämtning på restaurang (53 %) föredras, före beställning via telefon (37 %) följt av inköp i 
speceriaffären (31 %). Att få maten hemkörd eller beställning via internet är något mindre intressant 
men mer intressant än en mobil app. 
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Enkätfråga 6A löd: Hur skulle du vilja kunna påverka utbudet/menyn avseende köpt färdigmat? 
Svaren till denna fråga presenteras i nedan diagram 4.2 – 5 för samtliga respondenter eftersom inga 
signifikanta demografiska skillnader har kunnat utläsas. 

 
Diagram 4.2 - 5 Svar på enkätfråga 6A – Samtliga Respondenter 

43 % anser inte Facebook vara ett tilltalande alternativ för att påverka utbudet/menyn av färdigmat, 
medan 40 % har ett visst intresse för detta medan 11 % finner detta lite mer positivt. För de andra 
alternativen råder det delade uppfattningar om huruvida dessa är intressanta eller inte. 

Fråga 6B var en fritextfråga som löd: Kan du komma på fler sätt genom vilka du skulle vilja påverka? 
Totalt 7 % av samtliga respondenter svarade. Nedan följer ett urval av svar vi funnit intressanta: 

• ”Abonnemnag med besällningsformular där man får påverka vad man får för mat.” 

• ”App i telefonen?” 

• ”Man påverkar väl till viss del genom de val man gör vid inköp.” 

Många av svaren gav inga uppslag till nya sätt utöver de vi angivit. Värt att notera är att någon föreslår 
app i telefonen vilket är ett av beställningssättet enkätfråga fyra omfattar. 

Enkätfråga 7 löd: Om du beaktar matlagningen totalt sett – värdera nedan aspekter. Svaren till denna 
fråga presenteras i nedan diagram 4.3 – 6 för samtliga respondenter eftersom inga signifikanta 
demografiska skillnader har kunnat utläsas. 

 
Diagram 4.2 - 6 Svar på enkätfråga 7 – Samtliga Respondenter 

Äta maten har nästan ingen av respondenterna problem med men att däremot planera vad som skall 
ätas anger 56 % att de upplever vara ”ibland” eller ”alltid jobbigt”. Huruvida det är jobbigt att 
planera inköpen eller inte råder det skilda meningar om. Även att inhandla specerierna råder det delade 
meningar om. Däremot anger en majoritet om 67 % att tillagningen är oftast eller alltid roligt. Att 
sedan duka bort, diska, städa köket och gå ut med soporna är det många som inte anser ha någon 
betydelse. Värt att notera är att en stor andel anser att dessa moment är jobbiga ibland. 
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Enkätfråga 8A löd: Vad anser du vara viktigt när du gör dina matval för kvällsmaten? Svaren till 
denna fråga presenteras i nedan diagram 4.2 – 7 och 8 för samtliga respondenter eftersom inga 
signifikanta demografiska skillnader har kunnat utläsas. 

 
Diagram 4.2 - 7 Svar på enkätfråga 8A- del 1 – Samtliga Respondenter 

 
Diagram 4.2 - 8 Svar på enkätfråga 8A - del 2 – Samtliga Respondenter 

Smaken är den enskilt viktigaste aspekten som respondenterna angivit eftersom 64% angav denna som 
”helt avgörande” och ytterligare 32 % som ”viktig”. Näst viktigast är nylagad mat för dagen eftersom 
42 % anser denna ”helt avgörande” och ytterligare 41 % att den är ”viktig”. När graderingarna 
”viktigt” och ”helt avgörande” räknas samman hamnar både nylagad mat för dagen och matens 
utseende på 83 %. Nylagad mat för dagen har en större andel ”helt avgörande” än matens utseende. 
Samvaron med familjen och sina vänner anser 76 % vara ”helt avgörande” eller ”viktigt”. Nästan lika 
viktigt anses mättnaden vara med sammanräknade 74 %. Att maten är hemlagad och inte innehåller 
tillsatser anses av över hälften av respondenterna ha åtminstone viss betydelse. Däremot anses det inte 
speciellt viktigt att känna restaurangens ägare eller att menyn inte ändrar sig och inte heller om maten 
serveras på en tallrik.  

Fråga 8B var en fritextfråga som löd: Fattas något i ovan som för dig är viktigt? Totalt 11 % av 
samtliga respondenter svarade. Nedan urval av svar berör aspekter utöver de vi angav: 

• ”Minimalt med korta kolhydrater, och massa grönsaker av alla de slag – varierat.” 

• ”Trevligt bemötande helt avgörande.” 

• ”Läser recept i tidningar.” 

Ovan sammanfattas i följande aspekter: personalens bemötande av kunden, hur måltiden är 
komponerad och inspireras genom recept.  
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Enkätfråga 9 löd: Nedan ord/fraser – vänligen värdera dessa när du väljer kvällsmat. Svaren till 
denna fråga presenteras i nedan diagram 4.3 – 9 för samtliga respondenter eftersom inga signifikanta 
demografiska skillnader har kunnat utläsas. 

 
Diagram 4.2 - 9 Svar på enkätfråga 9 – Samtliga Respondenter 

Fryst färdigmat är det alternativ som är minst populärt eftersom 69 % anger detta som inte alls 
tilltalande. Därefter kommer kyld färdigmat som 49 % anser inte är tilltalande. Varm färdigmat anser 
endast 18 % inte är tilltalande vilket därmed är den typ av färdigmat respondenterna föredrar. De 
övriga alternativen fokuserade på de ord Collegium själva använder sig av för att beskriva sin mat (se 
kapitel 1.1). Dessa ord finner 13 % eller färre av respondenterna ”inte tilltalande”  

Enkätfråga 10A löd: Hur intresserad är du av möjligheten att vara med i en restaurangs kundklubb 
med följande erbjudanden? Svaren till denna fråga presenteras i nedan diagram 4.3 – 10 för samtliga 
respondenter eftersom inga signifikanta demografiska skillnader har kunnat utläsas. 

 
Diagram 4.2 - 10 Svar på enkätfråga 10A – Samtliga Respondenter 

82 % respektive 60 % är inte alls intresserade av prenumeration av färdigmat en hel respektive del av 
vecka. Erbjudanden via Facebook är inte heller intressant för respondenterna. Mest intressant är att få 
recept (33 %) och förslag på veckomeny (25 %). 

Enkätfråga 10B var en fritextfråga som löd: Fattas något i ovan som för dig är intressant? Endast 6 
respondenter svarade. Nedan återfinns samtliga svar 

• "Stösta´problemet i dangens informations sammhälle är att man översvämmas av olika 
"erbjudanden", budskapet ska va enkelt. Får man 50e-mail om dagen orkar man inte läsa 
"skräpmail" åker rakt i sop korgen." 

• ”Lite exklusivare kundträffar som också innehåller provning av viner som passar till maten.” 

• ”Nä men jag avskyr kundklubbar och skulle totalt vägra köpa mat om jag tvingades vara med i en 
kundklubb. Då skulle jag hellre svälta.” 

• ”Är inte intresserad av matlagning. I recept har de så mycket konstiga varor som man inte vet vad 
det är.” 
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• ”Hemkörd färdiglagad maträtt som jag värmer vissa delar av och sedan sätter samman och det 

känns som hemlagat. Vill inte ha låda där allt ligger och alt värms.” 

• ”Inte intresserad eftersom jag inte skulle ha råd. Annars vore det super att få hem mat varje dag o 
slippa laga.” 

 

Enkätfråga 11 löd: Beakta en genomsnittlig vecka – ange hur ofta du gör följande. Svaren presenteras 
i de två demografiska grupperingarna samt det totala resultatet (se nedan diagram 4.2 – 11, 12 och 13).  

 
Diagram 4.2 - 11 Svar på enkätfråga 11 – Linköpingsbor 

 
Diagram 4.2 - 12 Svar på enkätfråga 11 – Icke Linköpingsbor 

 
Diagram 4.2 - 13 Svar på enkätfråga 11 – Samtliga Respondenter 

Av Linköpingsborna anger 51 % att de aldrig gör inlägg på Facebook och motsvarande siffra är 28 % 
för övriga respondenter. Informationssökning på internet anger 40 % av Linköpingsborna att de gör 
flera gånger per dag och motsvarande siffra är 24 % för övriga respondenter. Om samtliga 
respondenter beaktas anger 40 % att de inte alls använder sig av appar i mobilen men å andra sidan 
anger 40 % att de använder appar i mobilen dagligen eller flera gånger per dag. Dessutom beställer 
respondenterna inte speciellt ofta varor via internet.  
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5  ANALYS 
Empirin beskriven i föregående kapitel analyseras baserat på  

de teorier som valts för denna uppsats. 
 

5.1 Marknadsutveckling 

Eftersom Collegium idag inte levererar färdigmat är detta för företaget ett nytt kunderbjudande. Trots 
allt är det lunchmaten som de idag redan tillagar som skall paketeras och distribueras som kvällsmat 
vilket gör att detta är en satsning på marknadsutveckling enligt Ansoff-matrisen. Jämfört med 
exempelvis produktutveckling är marknadsutveckling mindre kostsam och riskfylld (Jobber & Fahy, 
2009, s. 324ff; Johnson & Scholes, 2002, s. 362ff). Kapitalisera på den produkt och kunskap 
Collegium har idag anser vi vara den för företaget minst kostsamma och riskfyllda alternativet. 

Collegium har inte någon tydlig segmentering utan alla anses vara potentiella kunder, såväl vuxna som 
barn. En fördel med segmentering är att det går att göra en fokusering av marknadsföringsinsatser 
medan en nackdel är att analysen för att identifiera skillnaderna mellan kunderna kan bli komplex 
(Parment & Söderlund, 2010, s. 62ff). Dessutom påpekar både Chan Kim & Mauborgne (2005, 
s. 69ff) och Parment och Söderlund (2010, s. 26) att marknadsundersökningar endast reflekterar 
dagens marknad. Vi anser därmed att Collegiums avsaknad av segmentering inte nödvändigtvis är en 
nackdel. Collegium skall istället fokusera på att skapa ett attraktivt erbjudande oaktat aspekter såsom 
ålder, inkomst, yrke vilket kommer minimera kostnaderna samtidigt som en större marknad attraheras.  

5.2 Marknadspotential 

Collegiums motivering till att satsa på färdigmat består dels av att deras kunder redan efterfrågat 
denna möjlighet men även genom att beakta förändringar på marknaden. Vi anser att Collegium 
därmed har beaktat Stig 6 i Blue Ocean-strategin, vilket handlar om att identifiera stabila trender 
baserat på historiska data (Chan Kim & Mauborgne, 2005, s. 75ff). Eftersom tidigare undersökningar 
visar att människor önskar större utbud av färdigmatsprodukter (Larson, 2002, s.63f) och efterfrågan 
av kvalitativ färdigmat i Sverige har ökat (ATL, 2010) anser vi att det finns stöd för Collegiums 
uppfattning att färdigmat är en stabil trend. 

Syftet med första enkätfrågan var att undersöka färdigmat kopplat till kvällsmatsvalet. Enkäten visade 
att färdigmat till kvällen inte var något vanligt alternativ för respondenterna eftersom endast 17 % äter 
färdigmat en eller flera gånger i veckan. Resultatet är en bekräftelse av Prims (2007, s. 0) 
undersökning. Därmed är en satsning på Mitt Långkok till kvällsmaten en vad Chan Kim och 
Mauborgne (2005, s. 4f) benämner ”blue ocean”. Ytterligare anser vi detta leder till att Collegium 
agerar vad Parment och Söderlund (2010, s. 25) anger som ”marknadsdrivande”. Satsning på 
färdigmat till kvällen har därmed marknadspotential, då det finns en stor del av kunderna som ännu 
inte funnit fördelarna med att köpa färdigmat till kvällsmat.  

5.3 Differentiering 

Enligt Jobber och Fahy (2009, s. 57ff) skall marknadsföraren fokusera på fem frågor - när, var och hur 
sker köpet, vem bestämmer vad som skall köpas och utifrån vilka urvalskriterier. Vi avstod dock från 
att undersöka frågan vem som bestämmer dels pga. att Collegium inte gjort någon segmentering och 
dels pga. att fler enkätfrågor skulle krävts för att få in material. Då fanns risk att enkäten skulle bli för 
lång och negativt påverka intresset att besvara enkäten. 
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5.3.1 När sker köpet? 

Tredje enkätfrågan fokuserade på frågan: ”När sker köpet?”. Hälften av respondenterna angav att de 
”aldrig” har veckomeny. För alla övriga alternativ angav majoriteten ”ibland” som tidpunkten för val 
av kvällsmaten. Detta anser vi innebär att respondenterna växlar mellan vilken tidpunkt de gör sina 
matval för kvällen. Enkäten därmed varken bekräftar eller förkastar Larsons (1999, s. 13) 
undersökning vilken angav att tidpunkten var oftast efter klockan 16. Trots allt har hälften av 
respondenterna veckomeny i någon grad. Dessutom var det relativt vanligt att valet gjordes dagen 
innan. Detta anser vi indikerar att respondenterna har någon grad av framförhållning.  

5.3.2 Var sker köpet? 

Genom att efterfråga vilket inköpssätt som var tilltalande fokuserade femte enkätfrågan att finna svar 
på: ”Var sker köpet?”. De flesta respondenter tilltalas av hämtning på restaurang, medan inköp av mat 
på mack eller prenumeration av kvällsmat inte var alls tilltalande alternativ. I andra enkätfrågan gavs 
respondenterna möjlighet att själva ge idéer för hur deras konsumtion av färdigmat skulle kunna ökas. 
Bättre tillgänglighet var ett vanligt önskemål där respondenterna i några fall själva angav önskemål om 
hemleverans. Att respondenterna efterfrågade ökad tillgänglighet och hemleverans ter sig lite 
motsägelsefullt jämfört med svaren på femte enkätfrågan. Denna motsägelse anser vi indikerar vad 
Parment och Söderlund (2010, s.73) benämner ”latenta behov” samt Chan Kims och Mauborgnes 
(2005, s. 69ff) teori om att kunden vill ha ”more of the same for less”. Parment och Söderlund (2010, 
s. 73) påpekar också att kunden utgår från och värderar dagens utbud och att ”latenta behov” är svåra 
att finna genom kundenkäter. Vi anser därmed att enkätresultatet återspeglar dagens tillgänglighet och 
inte den tillgänglighet respondenterna skulle önska.  

Jackson (2010, s. 65f) förordar ”channel innovation”. Även Parment och Söderlund (2010, s. 81) 
förordar fokusering på distribution och placering av produkter/erbjudanden och menar att resultatet 
blir en segmentering. Enkäten stödjer fokusering på distributionslösning genom att lättillgänglighet 
efterfrågas av respondenterna.  

5.3.3 Hur sker köpet? 

Jobber och Fahy (2009, s. 57ff) beskriver att situationen som köpet sker i är en avgörande faktor. 
Fjärde enkätfrågan tog sikte på respondenternas skäl till att inte laga egen mat på kvällen. Prims (2007, 
s. 62 & 59) undersökning angav att oviljan att laga mat påverkade matvalet på kvällen medan tidsbrist 
kopplades starkare till val av lunchmaten. Vår enkät resulterar i att tidsbrist är det vanligaste skälet och 
att därefter kommer avsaknad av inspiration/lust kopplat till kvällsmaten. Vår enkät gjorde ingen 
jämförelse mellan lunch och kvällsmat vilket Prims undersökning gjorde vilket vi anser kan ha 
påverkat resultatet. Vi anser att enkätresultatet i stort stöder Prims undersökning genom att tidsbrist 
och avsaknad av inspiration/lust att laga mat är de klart vanligaste orsakerna till val av färdigmat på 
kvällen. Collegiums uppfattning att färdigmat är något som kunden tar till vid tidsbrist och brist på lust 
stöds därmed av både enkätresultatet och Prims undersökning. 

Att bristande matlagningskunskap och generellt ointresse för matlagning skulle kunna utgöra 
anledningar till att kunden väljer färdigmat eller restaurangbesök istället för hemlagat framkom vid 
intervjuerna med Collegium. Enkätresultatet visar dock att de flesta anser sig kunna laga mat vilket 
skulle innebära att Collegiums uppfattning är felaktig. Vi anser att det dock finns en risk att ”public 
self-consciousness” (Solomon et al 2010, s. 149ff) kan ha inverkat och att därmed anser sig 
respondenterna kunna laga mat även om andra personer i deras omgivning skulle anse annorlunda.  
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Collegium misstänker att en del av deras lunchgäster äter sitt huvudmål på lunchen. Av 
respondenternas svar i enkäten framgår att 64 % ibland eller ofta väljer ett lättare mål till kvällsmat 
vilket kan tyda på att de då istället äter huvudmålet till lunch. Stöd för Collegiums misstanke finns 
därmed i enkäten.  

Ytterligare anledningar till växling mellan måltidsalternativ, som framkom vid intervjuerna, var att ett 
restaurangbesök är ett tillfälle för social samvaro. Prims (2007, s. 53) undersökning visar att de flesta 
anser att färdigmatskonsumenten är någon som är ensam och har tidsbrist. Vidare anses, enligt Prim 
(2007, s. 52), inte färdigmat lämpligt för sociala måltider eller måltider med inslag av barnuppfostran. 
I enkäten uppgav över hälften av respondenterna att en anledning som ibland påverkade deras matval 
var att de ville umgås med familj och vänner. Enkäten stöder Prims studier och Collegium åsikter att 
kunden varierar måltidslösningar utifrån en social aspekt.  

5.3.4 Vilka urvalskriterier använder sig kunden av? 

Stig 1 i Blue Ocean-strategin handlar om att identifiera alternativa produkter som uppfyller samma 
grundläggande behov men på ett funktionellt annat sätt (Chan Kim & Mauborgne, 2005, s. 49ff). I 
denna uppsats omfattar det vilka alternativ som finns till kvällsmaten. Det finns idag flera alternativ 
såsom t.ex. fryst och kyld färdigmat (Matforum, n.d.) och take-away (Jacobsson, 2007, s. 13). Ett 
annat alternativ till färdiglagad kvällsmat är att kunden väljer att laga mat själv (Larsson, 2002, s.64). 
Även nuvarande lunchservering kan göra att kunden väljer att äta en stadig lunch och avstår att äta 
riktig kvällsmat. När valet har tagits att det är färdigmat som skall ätas finns det en mängd med 
urvalskriterier konsumenten beaktar bl.a. om det skall vara fryst, kyld eller varm färdigmat.  

Collegium har redan beslutat att deras färdigmat skall produceras i förväg för att sedan säljas till 
kunden och resultera i en ökad utnyttjandegrad av köket. Därmed har de redan valt bort att leverera 
varm färdigmat vilket, baserat på enkätresultatet ifrån den nionde frågan, hade varit det bästa 
alternativet. Deras val att leverera kyld färdigmat, visar enkätresultatet är betydligt bättre än att 
leverera fryst färdigmat. Nionde enkätfrågan var även en test av de värdeladdade ord som ingår i 
Collegiums koncept. Överlag är dessa ord tilltalande för respondenterna men dock är lokala råvaror 
och säsongs-råvaror lite mer populära aspekter/ord än de övriga aspekterna/orden.  

Respondenternas svar (se andra enkätfrågan) på vad som krävs för att de skall köpa mer färdigmat 
fokuserar kring innehållet och att maten skall vara nyttigare och godare. Dessa svar indikerar att 
matens beskaffenhet är en utmaning vid försäljning av färdigmat, vilket även stöds av Larsons (1999, 
s. 14) studie att kunden främst önskar god och nyttig mat. Några av svaren indikerar att 
respondenterna upplever att utbudet av färdigmat till kvällen är sämre än utbudet till lunchen. Ett 
alternativ för att ge kunden möjlighet att påverka och förbättra utbudet kan vara att anamma Kaplans 
(2012, s. 6ff) mobila marknadsföringsmodell. 

Den åttonde enkätfrågan undersökte hur viktigt ett antal givna aspekter var för respondenterna när de 
gjorde sina matval till kvällen. Prims (2007, s. 57, figur 12) undersökning resulterade i att aspekterna 
god konsistens, riklig smak, aptitligt utseende, mättande samt lätt att tillreda var viktiga. Vår enkät 
påvisar att den enskilt viktigaste aspekten är smaken. Därefter kommer nylagad och tilltalande 
utseende. Därmed stödjer vår enkät och Prims undersökning varandra.  

Respondenterna värderade även samvaro med familjen och vänner högt. Enkätresultatet stödjer 
därmed Prims (2007, s. 62) slutsats att det finns behov av ”a situation-oriented approach” avseende 
färdigmat till kvällsmat, samt att kunden har andra behov än funktionella kopplat till kvällsmaten. 

Blue Ocean-strategins Stig 5 fokuserar på funktion kontra emotion (Chan Kim & Mauborgne, 2005, 
s. 69ff). Collegium är övertygade om att mat är emotion och att de säljer upplevelser. Deras åsikt stöds 
av Prims (2007, s. 57, figur 12) undersökning men även av enkätresultatet eftersom, vilket tidigare 
beskrivs, respondenterna värderar upplevelsen av nylagad mat och tilltalande utseende högt. 
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Dock är det mättnaden som värderats högst vilken är en funktion. Enligt Collegium uppfyller deras 
mat flera funktioner med dels en hälsoeffekt, eftersom kunder uppgett att de orkar mer när de ätit 
Collegiums mat, och dels med en tidsbesparing genom att maten förenklar kundens vardag. 
Collegiums fokusering på att Mitt Långkok skall vara smaklig och vara attraktiv för ögat finns det stöd 
för i både enkätresultatet och Prims (2007, s 62) undersökning. Uppnå en tidsbesparing för kunden 
finns det också stöd för eftersom tidsbrist (se kap 5.3.3) var en faktor som påverkade respondenternas 
val av färdigmat. 

Ytterligare urvalskriterier såsom vetskapen var råvarorna kommer ifrån har betydelse, men är bara helt 
avgörande för ett fåtal av respondenterna. I de fria kommentarerna till enkätfråga åtta är det dock fyra 
respondenter som särskilt påpekat att närproducerat är viktigt, vilket kan tyda på att det är en extra 
viktig aspekt men bara för en starkt begränsat kundsegment. Däremot kan avsaknaden av tillsatser vara 
en differentiering eftersom denna aspekt anses i enkätfråga åtta ha viss betydelse av de flesta 
respondenterna och uppgavs som önskemål i den andra enkätfrågan.  

Relationen till restaurangens ägare, menyn och att maten serveras på tallrik är inte speciellt viktigt för 
respondenterna till enkäten. Inte heller rekommendationer från bekant graderas speciellt positivt. 
Därmed bekräftar inte enkäten Larsons (2002, s. 64ff) resultat vilket anger att restauranger ofta har en 
fördel jämfört med butiker. Det är andra aspekter som är mer viktiga för konsumenten än att det just är 
en restaurang som levererat maten. 

Granskning av vad som händer före, under och efter användning av den aktuella produkten behövs för 
att kunna identifiera möjliga kompletterande produkter eller tjänster som kan vara till nytta för kunden 
(Chan Kim & Mauborgne, 2005, s. 61ff). Enkätfråga sju fokuserade på att respondenterna skulle ange 
i hur stor grad de tyckte ett antal moment var roliga. Dessa moment tittade på hela skeendet från 
planering av maten till att gå ut med soporna. 

Över hälften av respondenterna upplevde planeringen av maten som jobbigt vilket stödjer Collegium 
idé att assistera kunden med måltidsplanering. Tillagningen var något som däremot var mera populärt 
vilket stödjer Collegiums idé om att Mitt Långkok endast skulle innehålla köttet och där kunden själv 
får göra en del av tillagningen.  

Förpackningens utformning var något Collegium funderade på och ansåg påverkade kundnöjdheten. 
Före användandet kan det estetiska utseendet vara avgörande för köpvilligheten, där det är viktigt att 
konsumenten själv kan se maten. Collegiums åsikter bekräftas av Larssons (2002, s. 68) undersökning 
genom att kunden tror att förpackningen signalerar vilken kvalitet det är på produkten. Vid 
tillagningstillfället ansåg Collegium att förpackningen skulle vara lättanvänd. Dessutom ansågs en 
förpackning som tar minimalt med plats i soporna vara fördelaktigt. Enkätresultatet visar att just 
momenten efter att maten tillagats och ätits inte är attraktiva.  

En idé som framkom i intervjuerna var att skicka med en liten påse med ”surdegsströssel” för att få 
till en högkvalitativ produkt även efter att kunden värmt maten. Idén får stöd av Larsons (1999, s. 14) 
undersökning som visat att just matens fräschhet är avgörande. Denna kvalitetseffekt fås inte vid 
förstagångsvalet av Mitt Långkok utan vid konsumentens återköp. Denna idé stöds vidare av 
enkätresultatet eftersom respondenterna värderat aspekter såsom smak och utseende som viktiga i sina 
svar till enkätfråga åtta. 
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5.3.5 Övrigt värt att beakta 

Respondenterna har bristfällig framförhållning i sina matval medan de samtidigt anger att de föredrar 
hemlagat och samvaro med familj och vänner. Detta kombinerat anser vi vara motsägelsefullt och 
visar på en komplex beslutssituation kopplat till matvalet på kvällen. Prim (2007, s. 62) gör slutsatsen 
att det finns ett behov av ”a situation-oriented approach” avseende färdigmat. Enkätresultatet 
kombinerat med Prims slutsats anser vi indikerar att konsumenten anammar vad Jobber och Fahy 
(2009, s. 57ff) benämner ett begränsat problemlösande vid sina matval till kvällen. Ett begränsat 
problemlösande innebär att kunden kontrollerar vissa parametrar men bortser från andra parametrar 
och baserar istället beslut på tidigare erfarenheter.  

Förutom tidigare erfarenheter anser vi att kundens relation till ett företag eller produkt skulle kunna 
utgöra en differentierande parameter. Relationen skulle kunna utgöra en riskminimerare för kunden 
och för företaget en differentiering gentemot sina konkurrenter. Betydelsen av relationer poängteras 
mer och mer som en viktig parameter i dagens marknadsföring (Hougaard & Bjerre, 2009, s. 11 & 30; 
Gröönroos, 1994, s. 4). Möjligheterna för Collegium avseende relationsmarknadsföring analyseras 
därför nedan. 

5.4 Att beakta vid Relationsmarknadsföring  

Relationsmarknadsföring innebär bl.a. att företaget skall locka nya och behålla existerande kunder 
samt tillföra mervärden för kunderna (Berry, 2002, s. 61) (jfr Blue Ocean-startegin stig 4). Det är 
därför viktigt att Collegium beaktar både nuvarande kunder, samtidigt som nya tillkommer. Använder 
sig företaget av nuvarande varumärke för Mitt Långkok måste hänsyn tas till hur befintliga kunder 
reagerar, göra att de inte störs och företaget förlorar kunder. Alltså finns fördel med etablering av 
färdigmat som helt fristående varumärke, vilket en del företag har anammat (Larson, 2002, s. 67). 
Oaktat Collegiums val av existerande eller nytt varumärke behöver mervärde skapas.   

5.4.1 Skapande av mervärde 

Tionde enkätfrågan gav respondenterna möjlighet att uttrycka intresset för ett antal erbjudanden. 
Eftersom den tredje enkätfrågan påvisade en bristande framförhållning samt att den sjunde enkätfrågan 
indikerade att planeringen av måltiderna inte var speciellt roligt borde teoretiskt prenumeration vara 
attraktiv. I svaren till den tionde enkätfrågan ansåg majoriteten att just prenumeration inte var speciellt 
attraktivt. Denna motsägelse anser vi kan vara, en effekt av vad Solomon et al (2010, s. 149ff) 
benämner ”public self-consciousness” eftersom respondenter har i fritext frågorna själva angivit 
önskan om just prenumeration eller i alla fall hemleverans. 

Collegiums idé om att hjälpa kunden med måltidsplaneringen stöds av svaren till enkätfråga åtta 
eftersom recept och veckomeny är de erbjudanden som är mest intressanta för respondenterna. 
Enkäten ger vidare stöd till Collegiums idéer om att komma ut och träffa kunderna och erbjuda 
smaktester eftersom kundträffar med provsmakning var intressant för över hälften av respondenterna. 
Dock noteras att samla bonus och få rabatter utifrån tidigare inköp samt även kundträffar har 
respondenterna delade meningar om. Exempelvis avskydde en respondent kundklubbar, medan en 
annan gärna skulle tänka sig lite mer exklusiva kundträffar. 

Erbjudanden via Facebook verkar inte attraktivt eftersom de flesta av respondenterna inte alls är 
intresserade av detta alternativ. Något mer positivt intresse finns för erbjudanden via mail. En fritext 
kommentar menade dock att det är risk för att vi översvämmas av mail, utan budskapet måste vara 
enkelt. Vår enkät stödjer därmed Kaplans (2012, s. 6f) teori om att budskapet inte får vara för 
påträngande, blir irriterande och slängs innan det uppfattats. 
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5.4.2 På vilket sätt skall relationen förmedlas? 

Enligt Bjerke (2007, s. 19f) medför IT nya möjligheter för företagandet. Traditionell och mobil social 
media kan ge möjlighet till marknadsundersökningar, sprida erbjudanden och hjälpa till att bygga 
relationer mellan kund och företag (Kaplan, 2012, s. 4ff). Den sjätte enkätfrågan undersökte 
respondenternas syn på möjligheterna att själva påverka menyer och utbud av färdigmat. Dessutom 
kan respondenternas sätt att idag använda de medier vi angav kopplas till den elfte enkätfrågan. Därför 
analyseras sjätte och elfte enkätfrågan gemensamt. 

Då ”marketing is a social process” (Gröönroos, 1994, s. 14) anser vi sociala media borde vara 
naturlig del i marknadsföringen av Mitt Långkok. Resultatet ifrån både den elfte och den sjätte 
enkätfrågan ger tillhanda att användandet av Facebook inte är speciellt utbrett och att erbjudanden via 
detta medium inte föredras av respondenterna. Värt att beakta är dessutom att detta medium var 
mindre populärt hos Linköpingsborna jämfört med övriga respondenter. Bättre förutsättningar 
indikeras avseende en app i telefonen och dessutom används sms i stor grad av respondenterna. 

Parment & Söderlund (2010, s. 82f) förordar ”ambassadörskap” för att skapa ”sociala 
spridningsmönster” vilket bekräftas av Tapscott (2008) studier. Dessa teorier ger stöd till Collegiums 
idé om en app och att få till en relation med kunderna som gör att Mitt Långkok marknadsförs av 
kunderna själva. Dock motsägs teorierna och Collegiums idé till viss del av enkätresultatet eftersom 
just Facebook inte var attraktivt. 

Enkätresultatet ger tillhanda att påverkan via sociala medier inte föredras av våra respondenter. 
Teorier såsom Lo et al (2011, s. 120 & 128) anger dock att köpmönster håller på att ändras och att 
påverkan via mobila medier därmed kan positivt påverka inköpen. Vi anser att vårt enkätresultat 
reflekterar de typer av erbjudanden och det sätt på vilket dessa erbjudanden förmedlas som 
respondenternas har tillgång till idag. Parment och Söderlund (2010, s. 26) samt Mauborgne (2005, s. 
69ff) påpekar just att marknadsundersökningar riskerar att bekräfta dagens utbud och att ”latenta 
behov” är svåra att finna. 

Vidare påpekar Gudmundson och Lexhagen (2003, s. 7ff) att det är viktigt att företagen skaffar den 
rätta informationen i rätt tid för att utforma marknadskommunikation effektivt. Collegium har en 
önskan om att utforma lojalitetsprogram och få respons från sina kunder. Stöd till Collegiums idéer 
ges dock inte av enkäten eftersom många av respondenter ogillade kundklubbar och såg ett hot i att 
översvämmas av mail samt även det låga intresset för erbjudanden via Facebook. 

Enkätresultatet anser vi däremot bekräftar betydelsen av att Collegium jobbar strukturerat både ”on-
line” och ”off-line” (Smith, s. 37ff). Även Kaplans (2012, s 6ff) mobila marknadsföringsmodell stöds 
eftersom modellen fokuserar på att finna mobila marknadsföringslösningar som av kunden upplevs 
som icke störande. 
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6  SLUTSATSER 
Specifika slutsatser kopplat till syftet för denna uppsats behandlas i detta kapitel. 

Inkluderat finns även våra egna reflektioner och uppslag till fortsatta studier. 

 

Mitt Långkok innebär för Collegium en marknadsutveckling där deras erfarenheter inom branschen 
gör att kostnaderna och även riskerna är lägre jämfört med exempelvis produktutveckling. Satsningen 
på kyld färdigmat är för Collegium det bästa alternativet eftersom det medger kapacitetsökning i köket 
utan att kräva någon extra personal för att göra maten tillgänglig för kunden. Eftersom vår studie 
bekräftar att kunden idag sällan äter färdigmat på kvällen finns det en marknadspotential för 
Collegiums satsning på kyld färdigmat förutsatt att de kan skapa ett för kunden attraktivt erbjudande. 

6.1 Differentiering & Relationsmarknadsföring av Mitt Långkok 

Syftet med studien var att fokusera på differentiering och möjligheterna till relationsmarknadsföring 
avseende Collegiums färdigmats-satsning. Nedan redogörs studiens resultat kopplat till syftet och 
forskningsfrågorna. 

6.1.1 Vilka aspekter påverkar kundens matval till kvällen? 

Vår studie visar att brist av tid och en frånvaro av lust att laga mat är de aspekter som mest påverkar 
att färdigmat väljs istället för att laga egen mat till kvällen. En ytterligare avgörande faktor är den 
sociala aspekten där samvaro med familj och vänner påverkar om färdigmat väljs eller inte. Mitt 
Långkok skall därmed resultera i en tidsbesparing för kunden, minska olusten för matlagning men 
även utgöra ett matval som är socialt accepterat att servera till familj och vänner. 

6.1.2 Vad kan erbjudas kunden för att skapa ett attraktivt erbjudande? 

När kunden väl väljer färdigmat skall Mitt Långkok vara smakrikt, ha tilltalande utseende och 
upplevas nylagat och nyttigt, samt inte innehålla några tillsatser. En fortsatt satsning på konceptet att 
leverera mat tillagad på råvaror som är lokalt odlade och valda enligt säsong uppskattas enligt vår 
studie och kommer vara differentierande för Mitt Långkok. En ytterligare differentiering är att skicka 
med en tilläggsprodukt som av Collegium benämns ”surdegsströssel”. Detta strössel skall göra att 
kunden upplever Mitt Långkok som krispigare och därmed som nylagad.  

Tidpunkten för när kunden väljer vilken typ av mat som skall ätas varierar samtidigt som det finns en 
viss grad av framförhållning. Distributionslösning kopplat till Mitt Långkok blir därmed en avgörande 
differentiering som skall resultera i en för kunden hög grad av lättillgänglighet.  

Förpackningen kommer även utgöra differentierande och behöver till kunden signalera att Mitt 
Långkok har hög kvalitet. Dess beskaffenhet behöver även medge att momenten efter att måltiden ätits 
minskar, såsom minimalt med plats i soppåsen.  

6.1.3 Vad för mervärde kan Collegium skapa genom att fokusera på relationsmarknadsföring? 

Indikationer gavs av studien att urvalet av färdigrätter till kvällen var bristfälligt. Genom att bjuda in 
kunderna att påverka vad för rätter som Mitt Långkok skall innehålla torde Collegium skapa en 
relation och kunderna känna att de kan få rätter som passar just dem. Dessutom finns det möjlighet för 
Collegium att erbjuda exempelvis recept och veckomenyer som därmed attraherar de tillfällen 
kunderna har framförhållning i sina matval till kvällen. Recepten och veckomenyn skall stimulera 
kundernas intresse för och kunskap om matlagning, samtidigt som måltidsplaneringen underlättas. 
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6.2 Författarnas Reflektioner 

Ett av de viktigaste valen Collegium behöver göra är distributionslösningen. Valet av 
distributionslösning kommer resultera i att Mitt Långkok placeras och finns tillgänglig på utvalda 
platser vilket därmed utgör en marknadssegmentering. Nya hitintills oprövade lösningar såsom 
prenumeration kan vara ett latent kundbehov. Vi rekommenderar Collegium att göra ytterligare 
undersökningar eftersom vår studie gav motsägelsefullt resultat. 

Värt att tänka på vid marknadssegmentering av Mitt Långkok är att det finns ett segment som endast 
äter lagad mat till lunch. Därmed är det inte alla av dagens lunchgäster som kommer vara attraherade 
av Mitt Långkok. Dessutom finns ett segment som aktivt väljer att besöka en restaurang eftersom detta 
matval erbjuder en annan typ av upplevelse än vad Mitt Långkok kan erbjuda. 

Collegiums idé om att enbart ha köttet med i Mitt Långkok finns visst stöd för i vår studie. Vi gör 
dock reflektionen att ytterligare undersökningar behövs kopplat till hur måltiden skall vara 
komponerad. Vi anser att andra aspekter behöver beaktas såsom portionsstorlek och graden av 
tillagning vilket vår studie inte har undersökt. 

Vid genomförandet av denna uppsats och vid samtal med Collegium har det funnits en gemensam 
övertygelse om att sociala medier bör vara ett lämpligt marknadsföringsverktyg. Stöd för användning 
av app ges till viss grad i vår studie, men användning av Facebook stöds inte av studien. Vår reflektion 
är att vår studie inte har lyckats återspegla den ökande användningen av sociala medier som vi trots 
allt upplever finns i samhället. Vi är därmed övertygade om att det finns en potential för 
marknadsföring via sociala medier. Vi rekommenderar därför Collegium att utforma en tydlig strategi 
för hur marknadsföringen skall utformas där sociala medier skall vara en del. Strategin behöver 
fokusera på att marknadsföringen skall för kunden upplevas som en del av dennes vardag och göra det 
möjligt för kunden att vara ambassadör för Mitt Långkok. 

6.3 Uppslag till Nya Studier 

Hur färdigmaten skall vara komponerad t.ex. om det skall vara en komplett måltid eller enbart 
proteiner för att passa kvällsmaten anser vi är ett utredningsämne. I detta sammanhang är det intressant 
att notera ett förslag som inkom från en av respondenterna: ”Hemkörd färdiglagad maträtt som jag 
värmer vissa delar av och sedan sätter samman och det känns som hemlagat. Vill inte ha låda där allt 
ligger och alt värms.” 

Framtida studier skulle även kunna fokusera på att undersöka barnens påverkan på matvalet till 
kvällen och därmed vem som bestämmer vilka val som görs. Huruvida tidsbristen är ett ökande 
fenomen och dess eventuella koppling till kvällsmatsvalet är också ett intressant utredningsämne.  
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BILAGA 1 – Intervjuformulär 
 

 



Mälardalens Högskola Rustikt Relationsskapande Camilla & Pernilla 
FÖA300 Kandidatuppsats Företagsekonomi  VT 2012 
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BILAGA 3 – Respondenterna Collegium 
 

Maria Niemenen 

Maria är ”spindeln i nätet”. Hon står i kassan ser till att buffen blir konstant påfylld. 
Hon ser till att konferensgästerna får fika på överenskommen tid, får sin efterrätt 
serverad och mycket annat. 

Intervjun varade i 30 minuter. 

Munther Sorisho Torna och Nael Nano 

Både Munther och Nael är ansvariga för disken samt städning av Collegiums alla 
lokaler. De rycker även in och gör vissa sysslor som en vaktmästare normalt sätt gör. 

Denna intervju varade i 30 minuter. De förberedda frågorna kunde inte användas 
eftersom vi som intervjuade inte kunde irakiska och dessa personer inte kunde svenska 
tillräckligt för att tillgodogöra sig frågorna. Istället ställdes frågor kopplat till dem som 
personer och det faktum att de är födda och delvis uppvuxna i en icke- svensk kultur. 
Det blev mer av ett samtal med korta enkla meningar med kort enkla svar.  

Jens Nyström 

Jens är platschef, VD för företaget, tar emot beställningar, ansvarig för ekonomi och så 
vidare. 

Denna djupintervju varade i 1,5 timmar. 

Andreas Landén, Kristoffer Widman, Sebastian Thell, Thomas Abrahamsson och 
Daniel Fredriksson (dvs. kökspersonalen) 

Andreas Landén är kock, styckare och delägare.  

Kristoffer Widman är köksmästare.  

Sebastian Thell, Thomas Abrahamsson och Daniel Fredriksson är kockar. 

Denna gruppintervju varade i 1,5 timmar. Alla bidrog i denna intervju och det blev mer 
av en fokusgrupp än en intervju av detta tillfälle. 
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BILAGA 4 – Enkätformulär 
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