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SAMMANFATTNING 
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Titel: ”Om butikers identitet kan bevaras och samtidigt enas för att bli ett 
starkt gemensamt varumärke – En fallstudie om Saluhallen 
Slakteriet” 

Handledare: Kerstin Nilsson 

Nyckelord: Varumärke, identitet, varumärkesidentitet, saluhall, 
kommunikation 

Frågeställning: Kan butikerna kombinera sina egna identiteter med Saluhallen                               
Slakteriets identitet för att skapa ett starkt gemensamt varumärke?  

Hur kommunicerar Saluhallen Slakteriets ledning och butikerna 
med varandra för att bli enhetliga? 

Hur uppfattar butikerna Saluhallen Slakteriets identitet och hur har 
de anpassat sig efter den?  

Syfte: Syftet är att undersöka om butikerna och ledningen i Saluhallen 
Slakteriet kan skapa ett starkt gemensamt varumärke samtidigt 
som butikerna behåller sina identiteter. Syftet är även att 
undersöka hur parterna utvecklar enhetlig kommunikation.   

 Metod: Den kvalitativa studien är baserad på sekundärdata från Saluhallen 
Slakteriets hemsida och Facebooksida. För att samla in primärdata 
har fem intervjuer genomförts med ledningen av Saluhallen 
Slakteriet samt med fyra butiker som befinner sig där.  

Slutsats: Butikernas identiteter har inte behövt anpassas särskilt mycket 
efter saluhallens identitet, utan de snarare framhävs och stärks av 
saluhallen. Detta då butikernas identiteter och saluhallens identitet 
är lika varandra när det gäller synen på företagskultur och 
presentation och kan därför kombineras.   

  

  



	   	   	  

	  
	  

ABSTRACT 

Abstract: ”If stores identities can be maintained and simultaneously unite in 
a strong unified brand – A case study of Saluhallen Slakteriet” 

Date:  June 4th 2014  

Level:  Bachelor thesis in Business Administration, 15 ECTs 

Institution: School of Business, Society and Engineering,  
Mälardalen University 

Authors: Elin Karlsson Sara Kroné Karlsson 
16th December 1989 11th August 1987   

Title: ”If stores identities can be maintained and simultaneously unite in 
a strong unified brand – A case study of Saluhallen Slakteriet” 

Tutor: Kerstin Nilsson 

Keywords: Brand, identity, brand identity, market hall, communication 

Research questions: Can the stores combine their own identities with Saluhallen 
Slakteriets identity to create a strong unified brand? 

 How do Saluhallen Slakteriets management and the stores 
communicate with each other to become unified? 

 How do the stores perceive Saluhallen Slakteriets identity and how 
have they adapted to it?  

Purpose: The purpose of the study is to examine if the stores and the 
management in Saluhallen Slakteriet can create a strong unified 
brand simultaneously as the stores still keep their identities. The 
purpose is also to study how these parties develop uniformed 
communication.  

Method: The qualitative study is based on secondary data from Saluhallen 
Slakteriets website and Facebook site. To collect primary data, five 
interviews have been conducted with the management of 
Saluhallen Slakteriet and with four stores located there.  

Conclusion: The stores have not had the need to adapt their identities 
appreciably to saluhallens identity, instead they have been 
accentuated and strengthened by saluhallen. This because the 
stores identities and saluhallens identity are similar when it comes 
to corporate culture and presentation and can therefore be 
combined. 

  



	   	   	  

	  
	  

BEGREPPSLISTA 
 

Nedan beskrivs tolkningar av de mest väsentliga begrepp som tas upp i studien. 
 
Företagsidentitet  
Det är summan av allt ett företag säger eller vad dem gör och handlar dels om företagets 
grundläggande affärsidé, strategier, ledarstil, produkter, design och förpackningar, arkitektur 
och personal. 
 
Företagskultur 
De normer, regler och värderingar som kännetecknar ett företag. Företagskulturen beskriver 
också hur de anställda bör bete sig mot varandra. 
 
Identitet 
Identitet är det som formar företaget, vad det är och står för. Det kan även beskrivas som 
själen i företaget. 
 
Kärnvärden  
Kärnvärden är varumärkets själ och består vanligtvis mellan tre till fyra ord som beskriver vad 
företaget står för och hur kunderna förhoppningsvis skall uppfatta företaget.  
 
Positionering 
Det beskriver vad som särskiljer företaget från konkurrenter inom samma kategori.  
 
Varumärke 
Det är ett namn, en symbol eller ett tecken som används för att identifiera ett företags 
produkter eller tjänster från andra.   
 
Varumärkesidentitet  
Varumärkesidentitet handlar om vad som gör varumärket unikt, vad som särskiljer 
varumärket från konkurrenter och den ska stämma överens med de associationer kunderna har 
av varumärket.  
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1. INLEDNINGSKAPITEL 
 

Studiens inledningskapitel består av bakgrundsinformation, problemformulering, syfte, 
avgränsningar och fokus. 

1.1 Bakgrund 
Att skapa ett starkt varumärke blir allt viktigare då företag börjar förstå att deras varumärke är 
en av de mest värdefulla tillgångarna de innehar (Keller & Lehman, 2006).  
“A successful brand is a name, symbol, design, or some combination, which identifies the 
"product" of a particular organization as having a sustainable differential advantage” 
(Doyle, 1992, s.6). Att produkten har en differentiell fördel gör den unik och ger 
konsumenterna en anledning att välja varumärket framför andra. Att den har hållbar 
differentiering gör att den är svår att kopieras, vilket kan hindra konkurrenter från att ta 
marknadsandelar. Starka varumärken har lyckats skapa en positiv image eller personlighet. De 
har lyckats koppla önskvärda attribut som konsumenterna eftertraktar med varumärket och på 
så sätt skapat starka, positiva associationer. Ett starkt varumärke underlättar för kunden att ta 
ett köpbeslut då det gör det enklare att tolka och förstå informationen kring produkten. 
(Doyle, 1992) Starka varumärken bidrar till att skapa värde för konsumenterna, därför bör 
varumärkesuppbyggnad ses som en strategisk fråga bland företag. Ett fokus på 
varumärkesuppbyggnad gör att företag kan skapa långsiktiga, hållbara konkurrensfördelar. 
(Holger & Holmgren, 2002, s.109) 
                                       
Det finns omfattande marknadsföringsforskning inom varumärkesuppbyggnad och hur företag 
bör agera för att bli starkare på marknaden (Aaker, 1992, s.57). Aaker (1992) listar fem 
punkter som kan vara till hjälp för att bygga upp ett starkt varumärke vilka är; att skapa en 
tydlig och stark identitet, skapa ett företagsvarumärke, ha integrerad och konsistent 
kommunikation, skapa starka kundrelationer samt använda symboler och slogans (ibid). 
Inriktningen i studien är att undersöka varumärkesidentitet som ett steg till att bli ett starkare 
varumärke. Enligt Aaker (1996) skapar varumärkesidentitet vägledning, mening och drivkraft 
för varumärket. Den bör vara bred, strategisk utformad och ta hänsyn till både externa och 
interna faktorer. (Aaker, 1996, s.68) En brist som råder i många företag är att de inte har 
kunskap kring vad varumärket i grunden står för och varför de finns på marknaden. Det är då 
viktigt att företaget skapar en tydlig identitet för att kunna bli ett starkt varumärke. (Holger & 
Holmgren, 2002, s.153) Det kan särskilja företag från konkurrenterna och gör att de uppfattas 
som unika bland konsumenterna (Nandan, 2005; Ghodeswar, 2008). Det finns mycket 
forskning och definitioner kring varumärkesidentitet, vilket märks tydligt då det har skett ett 
skifte inom varumärkeslitteratur från vikten av image till vikten av identitet. Att arbeta fram 
en tydlig identitet med hjälp av ledningen och de anställda för att differentiera varumärket, ses 
alltså som en viktig del inom marknadsföring. (de Chernatony, 1999)  
 
Harris & de Chernatony (2001) menar att kommunikation är viktig för att samtliga anställda 
ska få en samlad bild av varumärkets identitet och att det kan lösa eventuella oenigheter 
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gällande varumärket. Schultz & Kitchen (2004) menar att kommunikation kan vara det 
viktigaste för ett företag att fokusera på. De menar vidare att de uppfattningar och känslor 
som samtliga intressenter har om företaget kan påverka dess nuvarande och framtida 
framgång. Därför är det viktigt att företaget kommunicerar tydligt för att intressenterna ska få 
en korrekt uppfattning. (Schultz & Kitchen, 2004) 

1.2 Konceptet Saluhall 
En saluhall är en marknadsplats där flera butiker håller till under ett och samma tak med 
försäljning av mat av hög kvalitet. Oftast går det att hitta både kött, fisk, fågel, frukt & grönt, 
bröd och mejeriprodukter. Även en eller flera restauranger är vanligt förekommande i en 
saluhall. (Östermalms Saluhall, 2014; Saluhallen Slakteriet, 2014) 
 
År 1875 byggdes den första saluhallen i Sverige. Den var belägen i Stockholm, men finns 
dock inte kvar längre. Anledningen till uppkomsten av saluhallar var att förbättra hygienen då 
återkommande epidemier var ett problem i samhället. Dels kunde matvarorna skyddas bättre 
inomhus mot olika skadedjur samt att det fanns tillgång till rinnande vatten som underlättade 
hygienen. I slutet på 1800-talet byggde alla städer saluhallar på grund av införandet av 
nationella lagar om torghandelns hygienisering. (Handelns historia, 2014) I mitten på 1900-
talet, gick det sämre för saluhallar och många var tvungna att läggas ned (Saluhallen i Lund, 
2014). Det kunde bero på att det var svårt att få hyresgäster, att konkurrensen från varuhusen 
blivit för stor och att det inte var lönsamt att driva saluhallar längre (Vestmanlands Läns 
Tidning, 2013).  
 
Idag är syftet med saluhallar att skapa en upplevelse. Det handlar också om att erbjuda ett 
stort utbud av produkter av hög kvalitet och där det sociala utmärker saluhallen. Människor 
träffas för att handla mat och de har möjlighet att både lukta på och provsmaka olika 
produkter. Handlarna är oftast professionella och kunniga, vilket gör att kunderna vet att de 
får högklassiga produkter. (Dagens Nyheter, 2014) Även om saluhallar inte existerar i lika 
stor utsträckning idag så finns fortfarande ett flertal i Sverige (Johansson, 2014). Östermalms 
saluhall är den äldsta bevarade saluhallen i Sverige som byggdes redan år 1888 (Stockholms 
stad, 2014). 
 
Idag konkurrerar saluhallarna med både mindre butiker och matvarubutiker samt beställning 
av matvaror på Internet (Saluhallen i Lund, 2014). Den hårda konkurrensen har bland annat 
resulterat i konkurser hos saluhallar. Exempelvis har det tidigare funnits en saluhall i 
Västerås, Västerås Saluhall, som öppnade sin verksamhet år 2008 men försattes i konkurs 
redan inom ett års tid (Sveriges Radio, 2009). Saluhallen i Uppsala gick i konkurs år 2011 
men drivs nu i ny regi (Uppsala Nya Tidning, 2011; Saluhallen i Uppsala, 2014). En del av 
svårigheten med att bedriva en saluhall kan vara att få folk att hitta dit (Vestmanlands Läns 
Tidning, 2009; Nerikes Allehanda, 2014).   
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1.3 Saluhallen Slakteriet 
Saluhallen Slakteriet är ett nyetablerat företag i Västerås som öppnade den 1 december 2013. 
Den drivs av Stefan Grönkvist, Johan Söderberg och projektledaren Greger Johansson som 
också sköter organisationens marknadsföring. Grundarna är delägare av fastighetsbolaget 
JSG-fastigheter och de köpte upp slakteriområdet år 2009. Grundarna tillsammans med Niclas 
Wahlström, gastronomisk ledare, utgör ledningen i organisationen. Saluhallen Slakteriet är en 
matmarknadsplats där 17 butiker hyr permanent affärsyta. (Johansson, 2014) Saluhallen och 
butikerna har en gemensam hemsida och Facebooksida samt ett gemensamt presentkort som 
gäller för alla butiker i saluhallen (Saluhallen Slakteriet, 2014). Butikerna ska erbjuda ett 
varierande sortiment lokalproducerade produkter av hög kvalitet. Många butiker har funnits 
sedan tidigare, vilket har gjort att de redan skapat en egen identitet. Ledningen har en tydlig 
bild av hur verksamheten ska fungera och uppfattas, därför är de noga med vilka butiker som 
får ingå i saluhallen. De ställer krav på att butikerna skall ha ett miljötänk och erbjuda mat 
utan mellanhänder. Produkterna bör även vara fairtrade, ekologiska samt ha rättvis 
djurhållning. (Johansson, 2014)  

1.4 Problemdiskussion 
Generellt sett finns få uppsatser om saluhallar, vilket gör det till ett intressant område att 
studera. De få uppsatser som finns beskriver dess betydelse för turism och om hur 
konsumenter handlar på saluhallar, men inga behandlar varumärkesidentitet. Saluhall som 
företagskonstellation är mycket unik, där många olika butiker ska enas och arbeta gemensamt. 
Studien hoppas kunna bidra till en ökad förståelse för hur saluhallar fungerar och arbetar 
internt genom att titta på hur varumärkesidentiteten ser ut. Enligt Aaker (1992, s.57) är det 
viktigt att ha en tydlig identitet för att skapa ett starkt varumärke. Det är viktigt att identiteten 
byggs inifrån och ut för att den sedan skall kunna kommuniceras ut till konsumenterna 
(Falonius, 2010, s.87). Fokus i studien är därför att undersöka om butikerna kan enas som ett 
starkt gemensamt varumärke tillsammans med Saluhallen Slakteriet och samtidigt behålla 
sina egna identiteter. Eftersom saluhallen är ett nyetablerat företag är det väsentligt att 
företaget redan från början har en tydlig vision som genomsyrar hela organisationen och som 
ger en samlad bild av varumärket. Ledningen har en tydlig bild om hur Saluhallen Slakteriet 
ska uppfattas, det vill säga en uttänkt identitet för saluhallen, men det gäller att skapa ett 
gemensamt förhållningssätt mellan hur ledningen och butikerna ska uppfattas. De vill att 
butikerna dels ska ha kvar sina egna identiteter samtidigt som de till viss del ska anpassa sig 
efter saluhallens identitet för att bli ett starkt varumärke (Johansson, 2014). Därför är det 
intressant att veta hur butikerna uppfattar Saluhallen Slakteriets identitet och om de har 
anpassat sig något efter den sedan de gick med i saluhallskonceptet. Det är viktigt att 
butikerna har kvar sina identiteter och varumärken för att kunna klara sig utan Saluhallen 
Slakteriets stöd, om det exempelvis skulle gå i konkurs. För att se hur de i dagsläget arbetar 
med att skapa enhetlighet och ett starkt gemensamt varumärke kommer studien även att 
undersöka hur kommunikationen ser ut mellan butikerna och saluhallsledningen. 
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Det leder till följande frågeställningar med en huvudfråga följt av två underfrågor: 
 
1. Kan butikerna kombinera sina egna identiteter med Saluhallen Slakteriets identitet för att 
gemensamt skapa ett starkt varumärke? 
2. Hur kommunicerar Saluhallen Slakteriets ledning och butikerna med varandra för att bli 
enhetliga? 
3. Hur uppfattar butikerna Saluhallen Slakteriets identitet och hur har de anpassat sig efter 
den?  

1.5 Syfte 
Syftet är att undersöka om butikerna och ledningen i Saluhallen Slakteriet kan skapa ett starkt 
gemensamt varumärke samtidigt som butikerna behåller sina identiteter. Syftet är även att 
undersöka hur parterna utvecklar enhetlig kommunikation.  

1.6 Avgränsningar och fokus 
Studien kommer att fokusera på den interna bilden av varumärkesidentitet och undersöka vad 
ledningen samt de enskilda butikerna har för syn på den. Detta då det är viktigt att samtliga i 
organisationen vet vad varumärket i grunden står för. Kundernas uppfattning av identiteten, 
det vill säga imagen, kommer att uteslutas då det anses vara ett för stort område att undersöka 
båda delar samtidigt.  
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2. TEORI 
	  

Nedan	  redogörs	  studiens	  teoriavsnitt	  som	  legat	  till	  grund	  för	  operationaliseringen	  och	  analysen. 
 
2.1 Varumärke 
Det finns många definitioner kring ett varumärke. Det kan både definieras utifrån 
konsumenternas perspektiv och varumärkesägarens perspektiv. Det kan också beskrivas 
utifrån dess egenskaper eller ändamål. En definition som används av erkända 
marknadsföringsforskare, bland annat Aaker (1991), är ”A brand is a name, term, design, 
symbol or any other feature that identifies one seller’s good or service as distinct from those 
of other sellers” (Lisa Wood, 2000 s.664). Beskrivningen poängterar differentiering som en 
väsentlig faktor, vilket är viktigt då varumärken agerar på en konkurrenskraftig marknad. 
(Lisa Wood, 2000)  

2.2 Identitet 
Enligt Hinn och Rossling (1994) handlar identitet om ”…summan av de egenskaper någon 
väljer att visa upp för att markera sin existens” (Hinn & Rossling, 1994, s.13). En identitet 
kan beskrivas som själen i företaget, summan av dess delar, mål och inriktning men även som 
dess attityder, värderingar samt företagskultur (Murphy, 1992, s.158). Det finns olika typer av 
begrepp när det kommer till identitet vilka dels är corporate identity, organisational identity, 
visual identity (Balmer, 2001) och brand identity (de Chernatony, 1999). Fokus i studien 
kommer att vara på brand identity; varumärkesidentitet och corporate identity; 
företagsidentitet. Framöver kommer de svenska översättningarna av begreppen att användas. 

2.2.1 Kärnvärden 
Identitet består bland annat av kärnvärden, vilket kan beskrivas som essensen av varumärket. 
De associationer och värden som finns till varumärket ligger i kärnvärdena och ses som 
varumärkets konkurrensfördelar. Kärnvärdena fungerar som hjälpmedel för hur medarbetarna 
ska agera, kommunicera och förhoppningsvis leverera en positiv kundupplevelse. (Falonius, 
2010, s.88) Det är viktigt att en organisation har inrotade kärnvärden internt och att de kan 
kommunicera ut dessa externt till kunder och intressenter som gör att de får en enhetlig bild 
av företaget och vad de står för. Kärnvärdena bör genomsyra hela organisationen och även 
stämma överens med organisationskulturen. Urde (2009) menar att inte alla värden i ett 
företag kan beskrivas som kärnvärden utan det brukar vara tre till fyra ord som noga utvalts 
och de ska genomsyra vad företaget står för. (Urde, 2009) 

2.3 Varumärkesidentitet vs företagsidentitet 
Varumärkesidentitet är en unik sammansättning av varumärkesassociationer som sänder ut ett 
löfte till kunderna (Ghodeswar, 2008). Den beskriver företagets vision och den internt 
eftersträvade bilden och ska därmed alltid vara det centrala i all kommunikation, både internt 
och externt (Mårtensson, 2009, s.79). En väl utarbetad varumärkesidentitet stämmer överens 
med det kunderna eftersöker, särskiljer varumärket från konkurrenterna samt representerar 
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vad organisationen kan erbjuda (Ghodeswar, 2008). Falonius (2010) menar att identiteten 
måste byggas inifrån och ut och blir på så sätt en del av kulturen. Med hjälp av en tydlig 
varumärkesidentitet kan goda relationer med olika intressegrupper utvecklas och dessutom 
skapa lojalitet. (Falonius, 2010, s.87)  
 
Enligt Hinn och Rossling (1994) handlar företagsidentitet om bland annat företagets 
grundläggande affärsidé, strategier, ledarstil, produkter, design och förpackningar, arkitektur 
och personal. I denna helhetssyn handlar det om att allting interagerar med varandra. (Hinn & 
Rossling, 1994, s.14) Författarna menar att ”företagsidentiteten är summan av allt ett företag 
säger eller gör” (Hinn & Rossling, 1994, s.14). Företagsidentiteten innehåller organisationens 
själ och identiteten är beroende av företagskulturen och symbolspråk samt i vilken 
utsträckning som det når ut till dess intressenter (ibid). Enligt Balmer (1998) handlar 
företagsidentitet i grunden om vad en organisation är; det vill säga företagets strategi, dess 
filosofi, historia, verksamhetsområde, utbudet och typen av produkter/tjänster som erbjuds 
samt vad deras kommunikation är. Den är även baserad på företagspersonligheten, vilket 
innebär att den är grundad på de värden som befinner sig i organisationen. (Balmer, 1998) 
 

2.3.1 Tillämpning av identitetsbegrepp 
Flera forskare blandar begreppen när de beskriver varumärkesidentitet och företagsidentitet. 
Bland annat så blandar författaren de Chernatony dessa begrepp vid utformningen av hennes 
teori som används i denna studie (de Chernatony, 2001). Enligt Urde (1997) är uppdelningen 
av företagsidentitet och märkesidentitet av flera aspekter överflödig. Han menar även att det 
finns både ett praktiskt och teoretiskt behov av att försöka integrera dessa två områden. (Urde, 
1997, s.104) Då dessa begrepp många gånger inte skiljs åt har beslut tagits att integrera 
varumärkesidentitet och företagsidentitet genomgående efter metodkapitlet och kalla dessa för 
identitet. Anledningen till att begreppet identitet används först efter metodkapitlet är för att 
modellen ursprungligen kallas för varumärkesidentitet. 

2.4 Varumärkesidentitetsmodell 
Studien kommer att använda sig av de Chernatonys (1999) varumärkesidentitetsmodell för att 
beskriva saluhallens och butikernas identitet. Modellen valdes då den ansågs vara lämpad och 
väl beprövad inom ämnet identitet. de Chernatony har skrivit många artiklar både själv och 
tillsammans med forskaren Harris om varumärkesidentitet och menar att genom att ha en 
homogen varumärkesidentitet blir varumärket starkare (de Chernatony, 1999). Hon har skapat 
en modifierad modell av Kapferers identitetsmodell som består av varumärkesvision, kultur, 
positionering, relationer, personlighet och presentation. Den har även en extern komponent 
som benämns som rykte, men eftersom studiens fokus är på den interna delen kommer den att 
uteslutas. (ibid) Varumärkesvision och varumärkeskultur kommer att ses som en gemensam 
komponent då dels de Chernatony i vissa artiklar förklarar dessa tillsammans och dels för att 
de som begrepp är sammanlänkade.    
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Fig.1 Identitetsmodell.	  Egenkonstruerad figur anpassad efter de Chernatonys varumärkes-
identitetsmodell (de Chernatony, 1999, s.166) 

2.4.1 Varumärkesvision och kultur 
de Chernatony och Harris (2001) anser att varumärkets vision och kultur är det centrala i 
varumärkesidentiteten. Varumärkets vision förklarar varför företaget existerar samt vilka 
värden det står för. Dessa ger vägledning och guidning kring hur företaget ska agera. För att 
ett varumärke ska kunna frodas behövs en tydlig vision som styr varumärket. Det är viktigt att 
visionen och värdena förmedlas till de anställda, för att de ska kunna agera enligt dem. Vissa 
kärnvärden ska vara så pass förankrade att de finns kvar oavsett förändringar i miljön och 
vissa kan utvecklas efter rådande omständigheter. För att kunna utveckla eller förtydliga 
visionen är det viktigt att titta på företagskulturen. Inom företagskulturen finns de anställdas 
värderingar och tolkningar som styr deras beteende. Det är viktigt att se till att organisationens 
kultur stämmer överens med varumärkets värden, annars kan det skapa en splittrad bild av 
varumärket. (Harris & de Chernatony, 2001)   

2.4.2 Positionering 
Hur varumärkets vision och kärnvärden är sammanlänkade med varumärkets positionering är 
en annan viktig aspekt. Positioneringen framför vad varumärket är, vad det är till för samt vad 
det erbjuder och det hjälper företagets intressenter att förstå vad varumärket kan göra för dem. 
Den betonar de egenskaper som gör varumärket unikt och ska komma från varumärkets 
kärnvärden. (Harris & de Chernatony, 2001) I positioneringen är det mer fokus på 
funktionella kärnvärden än emotionella då emotionella främst hör till personlighetsaspekten 
av varumärkesidentitet (de Chernatony, 1999).   
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2.4.3 Personlighet 
Företagets kärnvärden påverkar inte bara företagets funktionella område, utan det påverkar 
också dess personlighet. En tydlig personlighet underlättar för intressenter att bearbeta 
informationen då de kan uppfatta varumärkets värden genom denna. (de Chernatony, 1999) 
Det är viktigt att varumärkets personlighet uttrycks konsistent av både de anställda och genom 
företagets externa kommunikation (Harris & de Chernatony, 2001). Dock kan det ibland 
finnas svårigheter att förmedla en enhetlig personlighet då en personlighet framställs i media 
och en annan framställs från personalen (de Chernatony, 1999). 

2.4.4 Relationer 
När en tydlig varumärkespersonlighet utvecklas kan en relation mellan varumärket och dess 
kunder skapas. Relationen karaktäriseras av de värden som finns inbyggda i 
varumärkespersonligheten. De anställda har en stor påverkan på dessa relationer, därför är det 
viktigt att de anställda förstår vilken typ av relation som är passande mellan andra anställda, 
kunder och andra intressenter, baserat på varumärkets kärnvärden. (Harris & de Chernatony, 
2001) De anställda bör dessutom vara inblandade i utvärderingen av dessa för att förstå hur 
deras agerande förstärker varumärkets kärnvärden, personlighet och positionering (de 
Chernatony, 1999).  

2.4.5 Presentation 
Det sista steget är att bestämma hur varumärket ska presenteras för att locka intressenters 
önskade egenskaper. Utmaningen är att olika intressenter har olika kontaktpunkter med 
organisationen vilket kan göra att kommunikationen blir osammanhängande. Det gäller att 
samtliga anställda förstår hur deras intressenter väljer och bedömer varumärken för att sedan 
enas om hur de ska presentera varumärket. För att varumärket ska kunna skapa en relation 
med intressenter måste varumärket överensstämma med deras värderingar och se till att de 
trivs med varumärket. Då kan en symbolisk mening skapas när kunden interagerar med 
varumärkets anställda och andra varumärkesanvändare samt genom reklam. Därför är det 
viktigt att titta på hur de anställda bidrar till hur varumärket uppfattas och även se till att 
reklamens budskap och de anställdas beteenden överensstämmer. (de Chernatony, 1999) 

2.5 Kommunikation 
Enligt Harris & de Chernatony (2001) är kommunikation en viktig del i skapandet av en 
enhetlig uppfattning av ett varumärke. De menar att genom att ha en tvåvägskommunikation 
mellan anställda och ledning kan eventuella oenigheter lösas och leda till större 
överensstämmelse. Kommunikation är enklare mellan människor som är lika varandra eller 
som är vana att arbeta tillsammans. Det innebär att heterogena grupper kan ha svårare att 
kommunicera. Men även om kommunikation mellan heterogena grupper kan upplevas som 
svårare, har gruppen möjlighet att ta vara på och gynnas av varandras olika egenskaper om 
kommunikationen förbättras. Ju oftare grupperna kommunicerar desto större chans har de att 
få mer samlade uppfattningar gällande varumärkets identitet och uppskatta andra personers 
uppfattningar. När alla medlemmar inom en organisation förstår varumärkets identitet är det 
större chans att de agerar utefter den. (Harris & de Chernatony, 2001) 
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2.5.1 Effektiv kommunikation 
Eriksson (2007) har listat upp några punkter att tänka på för att skapa en effektiv 
kommunikation.  Kommunikationen ska dels vara konkret så att den blir förstådd av alla 
mottagare då alla har olika förkunskaper, språk, kultur och uppgifter. Det är även viktigt att 
den är koncentrerad, då mottagaren lättare kan ta in informationen. (Eriksson, 2007, s.176) 
Kommunikationen ska också vara koordinerad, annars blir budskapet osammanhängande. Det 
ska alltså finnas en enhetlighet bland olika avsändare, till exempel olika chefer i ett företag. 
Begreppet koordinerad innefattar även samordnad, till exempel att de anställda bör få viktig 
information från företaget och inte från utomstående medier. Det är också av vikt att 
kommunikationen är kontinuerlig för att skapa trovärdighet, inte bara när företaget står inför 
en förändring. En annan viktig faktor är att kommunikationen är konsekvent över tiden. Det 
får inte råda några oklarheter i budskapet, då det ger ett opålitligt intryck. Det är också 
väsentligt att kommunikationen är korrekt och därför bör det undvikas att undanhålla fakta 
och vara otydlig. (Eriksson, 2007, s.177)  

2.5.2 Kommunikationsprocessen 
En vanlig modell över kommunikationsprocessen består av sändare, meddelande, medium, 
mottagare, effekt och återkoppling. Sändaren är den person/personer som ligger bakom 
meddelandet. (Palm & Windahl, 1989, s.9-10) Informationen är beroende av sändarens 
förmåga att kommunicera och måste vara anpassad efter mottagaren (Wiio, 1973, s.70). 
Meddelandet är det budskap och innehåll som sändaren vill förmedla. Det är dels den 
uppsättning ord, symboler och bilder och dels den mening som sändaren skapat i meddelandet 
samt den mening som mottagaren adderat i innehållet. Kommunikationsprocessen består 
också av medium och ibland skiljs medium och kanal åt. Medium ses som något generellt, till 
exempel att en dagstidning väljs att annonsera i och kanal blir då den specifika valda 
tidningen. Mottagaren måste ha ett behov av kommunikation för att meddelandet ska kunna 
uppfattas. Dessutom gäller det att mottagaren har en förmåga att ta emot meddelandet, avkoda 
informationen och tolka dess budskap för att förstå vad sändaren vill säga. (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008, s.297) Vid varje lyckad kommunikationsprocess uppstår en effekt. Effekt 
innebär den påverkanskraft som kommunikationen har. (Palm & Windahl, 1989, s.11) Den 
sista delen i kommunikationsprocessen består av återkoppling och det är när mottagaren 
svarar på det mottagna meddelandet (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.297). Utan återkoppling 
uppstår inte ett utbyte av information och kommunikationen blir då ofullständig. Wiio (1973) 
beskriver också att det kan uppstå störningar i kommunikationsprocessen, även kallat brus. 
Störningar kan orsakas från exempelvis attityder och åsikter, men också känslomässiga 
reaktioner som är kopplade till meddelandet. Brister i sändarens/mottagarens förmåga att 
kommunicera kan också leda till störningar. (Wiio, 1973, s.72-73) Modellen valdes då den är 
känd bland kommunikationsteorier och passar för studiens problemområde.    

Fig.2 Kommunikationsprocessmodell. Egenkonstruerad figur anpassad efter Palm & 
Windahls kommunikationsprocessmodell (Palm & Windahl, 1989, s.9) 
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2.6 Koppling mellan varumärkesidentitetsmodellen och kommunikation 
För att saluhallen och butikerna ska kunna skapa ett gemensamt starkt varumärke och 
samtidigt behålla butikernas identitet är det viktigt att det råder god kommunikation inom 
organisationen. Dels måste ledningen kommunicera till butikerna hur de vill att saluhallen ska 
uppfattas som helhet och dels måste butikerna kommunicera till ledningen hur de vill att deras 
butiker ska uppfattas för att behålla sina identiteter. Eftersom ledningen dessutom styr över 
marknadsföringen är det viktigt att ledningen har en god uppfattning om hur butikerna vill bli 
uppfattade och därför bör kommunikation ske kontinuerligt. 

 

 

 

Fig.3 Kombinationsmodell för identitet och kommunikation. Egenkonstruerad figur (2014)  
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3. METOD 
	  

Kapitlet beskriver det tillvägagångssätt som valts för studien. 
	  

3.1 Metodval 
Det är framför allt uppsatsens undersökningsproblem och syfte som bestämmer vilken typ av 
metod som är lämplig (Christensen, et al, 2001, s.68). När intervjuer tillämpas i en uppsats är 
det oftast mer lämpligt att använda sig av en kvalitativ metod (Björklund & Paulsson, 2003, 
s.63). Typiskt för en kvalitativ undersökning är att den utgörs främst av ord, text, symboler 
och handlingar och där undersökaren tolkar och försöker förstå informationen (Christensen, et 
al, 2001, s.66). En kvalitativ metod har därför valts, där flera intervjuer utförts för att få fram 
respondenternas uppfattningar om problemområdet, vilket nämns av Björklund & Paulsson 
(2003, s.63).  

Studien har en deduktiv ansats och utgår från teorier där vissa förutsägelser kan göras om 
empirin. Fakta samlas därefter in för att försöka få förutsägelserna verifierade. (Björklund & 
Paulsson, 2003, s.62-63) Studien utgår från de Chernatonys varumärkesidentitetsmodell samt 
teorin om kommunikation. Det referenssystem som valts är Harvard där sidnummer anges för 
publicerad litteratur, men inte för artiklar.  

3.2 Urvalsmetod 
Eftersom studien är av kvalitativ karaktär bör inte urvalet av intervjupersoner göras 
slumpmässigt eller tillfälligt. Det ska istället göras organiserat utifrån vissa kriterier som är 
teoretiskt och strategiskt definierade och därför har ett icke-sannolikhetsurval gjorts. (Holme 
& Solvang, 1997, s.101) En typ av icke-sannolikhetsurval är strategiskt urval och det innebär 
att undersökaren själv väljer vilka personer i målpopulationen som ska ingå i undersökningen. 
Urvalet brukar användas när syftet är att få en djupare förståelse för ett specifikt område, 
därför har det valts för studien. (Christensen, et al, 2001, s.129) Hänsyn måste tas till urvalets 
fel och brister, vilka kan vara ramfel och bortfallsfel (Christensen, et al, 2001, s.109), vilket 
har gjorts.  
 
När urvalet för intervjupersoner utfördes var syftet att få ett så heterogent urval som möjligt. 
Då finns en möjlighet att studera tänkbara likheter och skillnader (Christensen, et al, 2001, 
s.130). För att bestämma urvalet delades samtliga butiker in efter produktkategorier samt efter 
vilket år de startade sin verksamhet. Dessa variabler lades in i ett diagram och därefter kunde 
vissa kluster utläsas (se Bilaga 1). Då många butiker startade sin verksamhet 2013, i och med 
Saluhallen Slakteriets start, kan det antas att de inte hunnit skapa en tydlig identitet ännu 
eftersom identiteten stärks med tiden (Falonius, 2010, s.87). Därför gjordes ett medvetet val 
att inte välja några av dessa butiker. Urvalen föll först på fyra butiker, dock ledde det till två 
bortfall. Den ena butiken är inte på plats under våren och i den andra är ägaren inte på plats 
dagligen. Det kan antas att de inte är så aktiva i saluhallskonceptet i dagsläget och kanske inte 
kan svara på frågor gällande kommunikationen. I och med att det blivit bortfall går det inte att 
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veta om de som skulle blivit intervjuade hade svarat annorlunda och eventuellt hade det inte 
gett samma resultat i studien (Christensen, et al, 2001, s.111). Ett ytterligare urval utfördes, 
vilket föll på butikerna Ampans, Bergslagsboden, Hagby Gård och Sundbyholms Kött & Fisk. 
Butikerna tillhör relativt olika kategorier och har spridda startår, därför ses dessa som ett 
passande urval. Eftersom studiens syfte är att få fram vissa butikers identitet var tanken att 
intervjua butiksägarna, då de antas vara mest insatta i företaget. Dock visade det sig efter 
intervjuer bokats, att en av butikernas ägare inte kunde ställa upp på intervju, därför 
intervjuades en medarbetare istället som var väl insatt i företaget. Det urval som gjordes för 
att intervjua ledningen och för att få fram Saluhallen Slakteriets identitet baserades på den 
kunskap som de förväntades ha om företaget. De intervjupersoner som valdes var Greger 
Johansson och Niclas Wahlström, som båda utgör saluhallens ledning. Ledningen utgörs av 
två personer till men då de inte deltar aktivt i saluhallens arbete och inte är på plats lika ofta 
har de uteslutits. Även om Saluhallen Slakteriet inte existerat så länge, startade planeringen 
inför saluhallen redan år 2009 och därför kan det antas att identiteten är relativt tydligt 
utarbetad. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Data kan skiljas åt beroende på när, hur och varför den samlades in och därför delas den in i 
primär- och sekundärdata (Christensen, et al, 2001, s.69). Den data som samlats in till studien 
är både från primära och sekundära källor. 

3.3.1 Primärdata 
Oftast finns behov av att få in mer information till uppsatsen än den som redan finns 
tillgänglig och därmed samla in ny information, kallat primärdata (Christensen, et al, 2001, 
s.69). Primärdata kan samlas in med hjälp av olika tekniker för att lösa det aktuella problemet, 
exempelvis genom frågeställningar i en intervju (Christensen, et al, 2001, s.102-103). Den 
primärdata som använts i studien är intervjuer med delar av Saluhallen Slakteriets ledning 
samt med utvalda butiker i saluhallen. 
 
Intervjuer 
För att få grundläggande information om Saluhallen Slakteriet och finna ett problemområde 
gjordes en förintervju med Greger Johansson, projektledare och styrelsemedlem i företaget, 
den 11 mars. Sedan gjordes en kompletterande intervju med Greger samt med Niclas 
Wahlström, styrelsemedlem, den 2 april. Därefter utfördes en ytterligare intervju med Greger 
och Niclas den 29 april. Den 29 april utfördes även en intervju med Bergslagsboden, följt av 
två intervjuer den 30 april med Sundbyholms Kött & Fisk samt Hagby Gård. Sista intervjun 
hölls den 2 maj med Ampans. Varje intervju tog i snitt 40 minuter och utfördes på plats i 
Saluhallen Slakteriet.  
 
Intervjustruktur 
Intervjustrukturen bestod av faktabaserade frågor som följts av mer kontroversiella frågor för 
att förhindra att intervjun fastnar. Frågorna bör formuleras på ett korrekt sätt så att det 
stämmer väl överens med den teoretisk utgångspunkt som ligger till grund för studien. 
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(Holme & Solvang, 1997, s.175) Det är även väsentligt att specificera tydliga 
undersökningsfrågor annars finns en risk att undersökningen blir ofokuserad vilket kan leda 
till att det finns en osäkerhet kring vad som skall undersökas (Bryman & Bell, 2011, s.79). 
Det finns tre typer av intervjustrukturer att välja bland vid en intervju vilka är strukturerad, 
semi-strukturerad och ostrukturerad intervju (Christensen, et al, 2010, s.169). Ostrukturerad 
och semi-strukturerad intervju används främst i kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell, 
2010, s. 465). Dock kan en enskild intervju bestå av olika delar med en varierande struktur 
(Christensen, et al, 2010, s.169).  
 
Intervjuerna har varit av en semi-strukturerad karaktär med inslag av en strukturerad struktur 
då faktafrågor ställts i början av intervjun. En intervjuguide gjordes med de frågor som 
önskades ställas. I den semi-strukturerade intervjun kan ordningsföljden på frågorna variera 
och det är även tillåtet att ställa nya frågor som en uppföljning på det som respondenterna 
svarat (Bryman & Bell, 2005, s.363). Frågorna kunde inte helt ställas efter den ursprungliga 
ordningen i intervjuguiden, då respondenterna ofta svarade på flera frågor i ett svar. Därför 
gjordes vissa anpassningar efter hur respondenterna svarade. Dessutom ställdes vissa 
följdfrågor för att få reda på bakomliggande orsaker till ett svar. Öppna frågor har använts i 
intervjuerna. Sådana frågor används huvudsakligen i den semi-strukturerade intervjun för att 
respondenten ska få möjlighet att svara på frågorna helt fritt med sina egna ord (Christensen et 
al, 2010, s.174). För att det inte skulle bli några missförstånd i hur intervjuaren uppfattade och 
tolkade respondentens svar har intervjuerna bandats, efter godkännande från respondenterna, 
för att sedan ha transkriberats (Christensen, et al, 2010, s.171). Med tanke på att det kan vara 
svårt att skydda respondentens identitet efter en inspelning är det väsentligt att informera 
respondenten om hur materialet är tänkt att användas (Christensen, et al, 2010, s.41). 
Respondenterna har tydligt blivit informerade om att bandningen endast kommer behandlas 
vid transkriberingen för att därefter raderas. Intervjuguiden sändes i förväg via mejl innan 
intervjudagen och de blev även informerade om syftet med undersökningen. Det är väsentligt 
att tänka på etiska faktorer vid en undersökning, exempelvis att respondenterna förblir 
anonyma om så önskas (Bryman & Bell, 2005, s.356). För att se till respondentens bästa har 
beslut tagits om att inte använda namnen på de intervjuade som representerar butikerna, dels 
då de är mer utsatta för ledningen och dels då uppsatsen publiceras offentligt. Respondenterna 
kommer benämnas som hen eller exempelvis R1. Butiksnamnen redovisas i urvalet för att 
visa vilka butiker som valts till studien, dock nämns de inte i empirin för att undvika att någon 
butik hängs ut. De kommer istället benämnas som exempelvis B1. Det är viktigt att ta hänsyn 
till de etiska aspekterna i alla typer av situationer där individer kan ta skada, oavsett om det är 
fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt (Christensen, et al, 2010, s.38). 

3.3.2 Sekundärdata 
Uppgifter som redan existerar och som någon annan samlat in kallas för sekundärdata 
(Metoddoktorn, 2014). Vanligtvis delas den upp i intern- och extern sekundärdata där den 
interna delen handlar om information inom en organisation medan den externa är utanför 
organisationen (Christensen, et al, 2001, s.88). Den sekundärdata som använts för studien är 
Saluhallen Slakteriets hemsida och Facebooksida.  
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3.4 Litteratursökning 
För att finna information om problemområdet och lämpliga teorier utfördes en 
litteratursökning. Till att börja med undersöktes vad som skrivits om saluhallar tidigare för att 
få bakgrundsinformation och för att upptäcka luckor i undersökningsområdet. Utifrån tidigare 
uppsatser kunde också relevanta referenser utläsas som kunde driva litteratursökningen 
vidare. Det gjordes även en sökning via databaserna ABI/INFORM Global, Emerald Insight, 
Google Scholar och Discovery Service. De sökord som användes till databaserna var: 
corporate identity, brand identity, branding, strong brands, communication theory och 
communication. Därefter granskades artiklarnas relevans för att se om de var kopplade till 
ämnesområdet och vissa valdes ut som utgjorde stöd till studiens bakgrund samt teorin om 
varumärkesidentitet. Genom att dessutom ha tittat på funna artiklars referenslista kunde 
intressanta artiklar och relevanta författare upptäckas. I Mälardalens Högskolas 
högskolebibliotekskatalog gjordes en sökning efter kända författare såsom Aaker, Keller, 
Urde och Kotler som har skrivit böcker om varumärken. 
Dessutom användes blandade svenska och engelska sökord så som varumärke/brand, 
identitet/identity, marknadsföring/marketing, kommunikation/communication och 
kommunikationsteori/communication theory för att få en djupare förståelse om ämnet. 
Informationen i samtlig litteratur har granskats och jämförts med olika källor för att öka 
sannolikheten att den fakta som hittats är tillförlitlig. 

3.5 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om till vilken grad en undersökning kan upprepas på ett liknande sätt och 
utvinna samma resultat (Christensen, et al, 2001, s.308). Eftersom kvalitativa data utvinns 
genom interaktioner med andra människor i ett specifikt sammanhang kan miljön se 
annorlunda ut om ett försök till att samla in data skulle upprepas, vilket är ett problem för 
kvalitativa studier. Ett annat problem som finns med kvalitativa undersökningar är att den 
kvalitativa analytikern och mätinstrumentet är samma sak. Det innebär att reliabiliteten blir 
kopplad till intervjuaren och ingen annan skulle få exakt samma resultat. Som nämndes 
tidigare är dock verkligheten föränderlig, vilket innebär att undersökaren själv ändå inte skulle 
få samma resultat igen. Därför ses reliabilitetsbegreppet som förhållandevis irrelevant för att 
bestämma värdet av den kvalitativa undersökningen. (Christensen, et al, 2001, s.308) För att 
öka reliabiliteten har de svar från respondenterna som varit otydliga stämts av via mejl för att 
säkerställa att informationen tolkats rätt vilket är viktigt enligt Björklund och Paulsson (2003, 
s.60).  

3.6 Validitet 
Begreppet validitet beskriver vilken utsträckning studien faktiskt mäter det som ämnats mäta 
(Björklund & Paulsson, 2003, s.59). För att ge studien validitet har intervjuarna varit tydliga 
och förklarat frågorna när respondenterna inte förstått dem samt lett dem in på rätt spår om de 
gått utanför ämnet. Det finns en risk med kvalitativa studier att undersökaren misstolkar den 
intervjuade och dennes signaler, men eftersom två intervjuare medverkat på samtliga 
intervjuer i studien kan det antas att sammanställningen av respondenternas svar är valida 
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(Holme & Solvang, 1997, s.94). Christensen et al (2001) menar att validitet handlar om dels 
trovärdighet, det vill säga hur väl studiens resultat stämmer överens med verkligheten, vilket 
brukar kallas intern validitet. Sedan finns även extern validitet som innebär den grad av 
generaliserbarhet som studien har. För att skapa hög trovärdighet är det viktigt att vara 
systematisk vid informationsinsamlingen samt under analysen och dessutom visa hur 
undersökningsarbetet sett ut. (Christensen, et al, 2001, s.310) Detta är något som noggrant 
följts under studiens gång. En negativ faktor som kan ha påverkat den interna validiteten är att 
intervjun med en butik inte utfördes med butiksägaren och att svaren kanske skulle ha sett 
annorlunda ut om intervjun skett med den personen. Dock utfanns mycket givande 
information och medarbetaren hade dessutom stämt av med butiksägaren gällande vissa 
frågor. 

3.7 Operationalisering 
Operationaliseringen förklarar hur intervjufrågorna har skapats och vad de grundar sig i 
utifrån teorierna. En tydligt beskriven operationalisering kan öka studiens validitet och 
reliabilitet, vilket i sin tur påverkar hur väl resultatet överensstämmer med den teoretiska 
referensramen (Bryman & Bell, 2011, s.157). För att få fram Saluhallen Slakteriets och 
butikernas identitet har intervjufrågor skapats utifrån de fem olika komponenterna som utgör 
varumärkesidentiteten. För att ta reda på hur ledningen och butikerna kommunicerar har även 
frågor gällande kommunikation skapats utifrån teorin om kommunikation. Intervjufrågorna 
finns i Bilaga 2. 
 
Varumärkesvision och kultur 
Frågor har ställts till ledningen för att få fram företagets kärnvärden, företagskultur samt 
vision. Gällande företagskulturen har en fråga ställts hur de uppfattar företagskulturen i 
dagsläget och hur de önskar att den skulle se ut. Detta för att få fram eventuella oenigheter 
mellan ledningens syn på företagskultur och hur den faktiskt ser ut i butikerna. Till butikerna 
ställdes också frågor gällande deras kärnvärden, vision och företagskultur, men även om de 
känner till ledningens uppfattning om vad som bör gälla för hela saluhallen. Därefter 
undersöktes det om butikerna varit tvungna att ändra någonting sedan de gick med i 
saluhallskonceptet.  
 
Positionering 
Frågor har ställts till ledningen för att få fram Saluhallen Slakteriets nuvarande och önskade 
positionering. Detta för att få fram eventuella splittringar mellan hur ledningen vill positionera 
saluhallen och hur det är positionerat idag, eventuellt behöver positioneringen förtydligas. 
Butikerna blev också tillfrågade hur de positionerar sin butik samt vad som gör dem unika. En 
fråga ställdes även om de är medvetna om hur ledningen önskar positionera saluhallen, vad de 
har för uppfattning om den samt om de varit tvungna att ändra något i deras arbete på grund 
av ledningens syn på detta. 
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Personlighet 
Frågor har ställts gällande de egenskaper som ledningen anser att företaget besitter i dagsläget 
och om de önskade egenskaperna. Detta för att upptäcka eventuella interna brister. Eftersom 
det är viktigt att varumärkespersonligheten kommuniceras enhetligt genom samtliga 
kontaktpunkter har även en fråga ställts om ledningen anser att butikerna och media 
kommunicerar dess egenskaper. Butikerna blev också tillfrågade vilka egenskaper deras 
butiker besitter. Dessutom har en fråga ställts om butikerna är medvetna om de önskade 
egenskaperna som ledningen anser att saluhallen bör besitta och vad de anser om dessa. Sedan 
blev de tillfrågade om det påverkat deras arbetssätt och om de varit tvungna att göra några 
förändringar. 
 
Relationer 
Frågor har ställts för att fastställa vilken relation ledningen tycker att butikerna bör skapa med 
samtliga intressenter, exempelvis kunder och leverantörer, och även om denna relation finns 
idag. Detta för att få fram om relationen bör förändras för att skapa en tydligare identitet. 
Butikerna blev tillfrågade vilken typ av relation butikerna skapat eller vill skapa med samtliga 
intressenter. Därefter har frågor ställts om de känner till ledningens uppfattning om hur dessa 
relationer bör se ut och om det eventuellt påverkat deras arbetssätt. 
 
Presentation 
Frågor har ställts till ledningen om hur saluhallen presenterar sig i dagsläget och om 
presentationen både speglar företagets identitet och intressenternas behov. För att kunna 
avgöra detta har även en fråga ställts om de känner till kunders behov för att se om det ens är 
möjligt att spegla deras behov i presentationen. Dessutom ställdes en fråga hur ledningen 
anser att butikerna bidrar med hur saluhallen uppfattas för att se om det överensstämmer med 
hur de önskar att organisationen ska presenteras. Butikerna har även dem blivit tillfrågade hur 
de presenterar sig i dagsläget och om det speglar både identiteten och intressenternas behov. 
Dessutom ställdes frågan om de känner till kundernas behov för att se om de är medvetna om 
dem. Därefter ställdes en fråga om de är medvetna om hur ledningen önskar att saluhallen 
presenteras, vad de har för uppfattning om den och om de behövt göra några ändringar i deras 
arbetssätt. 
 
Varumärkesidentiteten kopplat till kommunikation 
För att ta reda på hur kommunikationen ser ut från ledningen ställdes frågor om de 
kommunicerar den önskade varumärkesidentiteten till butikerna och i så fall på vilket sätt. 
Frågorna ställdes utifrån varje komponent i varumärkesidentiteten för att få en tydlig bild om 
vad och hur de kommunicerar. Samma frågor ställdes till butikerna, det vill säga hur de 
kommunicerar sina identiteter till ledningen. Dessutom blev butikerna tillfrågade hur de 
uppfattar att ledningen kommunicerar Saluhallen Slakteriets identitet. Eftersom 
kommunikation är viktigt för att skapa en tydlig identitet ställdes dessa frågor för att se om de 
verkligen kommunicerar för att bli enhetliga och upptäcka eventuella brister i 
kommunikationen. 
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4. EMPIRI 

Nedan presenteras den empiri som samlats in för att besvara studiens problemfrågor. 

4.1 Ledningen  
Vid skapandet av Saluhallen Slakteriet har ledningen valt en affärsmodell som inte liknar 
andra saluhallar, utan det enda som liknar andra är just varumärket saluhall. De valde att 
använda det begreppet i företagsnamnet då det enligt dem uppfattas som ett starkt varumärke. 
Tanken var att skapa ett koncept där ett flertal gårdsbutiker samlas då de sett tillväxten i de 
olika gårdsbutikerna. (Johansson, 2014; Wahlström, 2014) 
 
I dagsläget finns 17 butiker i saluhallen, med plats för 20 och målet är att fylla alla platser. De 
kärnvärden som framtogs innan saluhallen öppnades var lust och glädje, kunskap, kvalitet och 
totalupplevelse. Efter en workshop tillsammans med butikerna kom de fram till 20 värdeord 
som sedan kortades ner till tre, vilka är; gott, genuint och passion. Enligt Greger är ledningens 
vision att saluhallen ska bli ett nordiskt matcentrum med målet att kunna leverera en viss 
omsättning och ha en viss kundomsättning. Niclas menar att aktörerna delvis har samma mål i 
sina företag och att de gemensamt har syftet att bli en stark saluhall. Enligt Niclas är den 
önskade företagskulturen för saluhallen en atmosfär som är öppen mot varandra samt att 
respekt finns mellan de olika yrkesgrupperna. Han menar även att alla handlare i saluhallen 
själva är entreprenörer och småskaliga livsmedelsproducenter inom olika områden och att det 
är viktigt att kunna hjälpa, utveckla och lära av varandra. Vid frågan hur den nuvarande 
företagskulturen ser ut svarar Niclas att i och med att alla är småproducenter så har dem också 
olika tidsaspekter och att det varierar i hur delaktiga de är i saluhallen. Detta då många butiker 
har gårdar som de sköter med bland annat djurskötsel och produktion. Han menar även att 
arbetet med att stärka gruppen också blir periodvis och att butikerna inte alltid kan fokusera 
fullt ut på saluhallen. Varannan vecka har ledningen tillsammans med dess butiker ett stort 
driftsmöte där de gemensamt går igenom och planerar saluhallsverksamheten samt att de har 
ett marknadsråd under samma tidsintervall. Där ingår sju butiker som är delaktiga och 
planerar gemensamma, kommande aktivteter för saluhallen och delegerar ut ansvar. 
Ledningen tycker det är viktigt att varje handlare har kraften och är tillgången i varje projekt 
och att de själva ska arbeta för sin framgång, medan ledningens uppgift är att hålla ihop 
grupperna. Vid varje möte försöker de uppmuntra varandra att tänka efter de ledord som valts. 
De försöker även förankra saluhallens värderingar och vad de står för via marknadsföringen 
och sociala medier men även via kommunikation med varandra samt med de olika aktiviteter 
som planeras varje år. (Johansson, 2014; Wahlström, 2014) 
 
De kommer fokusera på ungefär fyra-fem aktiviteter per år, exempelvis grillevent och 
skördemarknad, som de arbetar gemensamt för och som de kommer rikta marknadsföringen 
och åtgärderna emot. Det är så de positionerar saluhallen i dagsläget, men önskar i framtiden 
att nå ett premiumsegment, som även är deras mål när det gäller mat och konsumtion. De vill 
också bli ett upplevelsecentrum med utveckling och innovation inom mat som fokus, dit folk 
kommer för att utbilda sig. Enligt Greger är det viktigt att hitta unikhet och individualitet och 
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hela tiden förbättra den biten. Han menar att Niclas stora utmaning är att hela tiden höja nivån 
och förtjäna en plats i premiumsegmentet med lite högre priser. Den önskade positioneringen 
har kommunicerats till butikerna vid mötes- och utbildningstillfällen, dock har det varit 
varierande uppslutning. De är medvetna om att det kommer behöva kommuniceras ännu mer 
samt att de måste fostra och vara delaktiga att hjälpa butikerna för att lyckas ligga i ett 
premiumsegment. Greger belyser dock att det är svårt att ligga i detta segment. (Johansson, 
2014; Wahlström, 2014) 
 
Enligt Greger ska kunderna känna när de kommer till saluhallen att det var bättre förr, att det 
är mat utan mellanhänder och att producenten möter konsumenten. Det skall vara känslan av 
att det är bra djurhållning och ekologiska produkter. Det ska dessutom vara nyttig och 
energigivande mat, både det som produceras och det som tillagas. Allt ska vara av god 
kvalitet. Niclas berättar att de önskade egenskaper som de vill att saluhallen besitter ska vara 
trygghet; kunden ska känna sig säker på att det finns kunskap och att den vet vad den får för 
produkter. Den andra är att den skall lockas till nyfikenhet; att kunden vill komma till 
saluhallen för att handla och även upptäcka fler produkter som är genuina. Han nämner även 
att kunden ska trivas i saluhallen och hela tiden lära sig någonting nytt. Greger anser att dessa 
egenskaper nått ut i media då en kundundersökning utfördes i januari, där de fick bra betyg i 
kompetens, kvalitet och ekologi. Ledningen tror dessutom att egenskaperna kommuniceras ut 
av butikerna då de fick högsta betyg från kunderna huruvida de tyckte butikerna stod för 
kunskap. Dock menar han att de fortfarande är i ett utvecklingsskede och att de kan bli mer 
tydliga. De försöker kommunicera egenskaperna till butikerna genom att framhäva vilka de är 
och vad de står för. Niclas menar att det handlar mer om hur de är som personer och att de 
lever för saluhallen. De kommer även att arbeta med obligatoriska workshops med bland 
annat denna fråga. (Johansson, 2014; Wahlström, 2014) 
 
Ledningen tycker det är viktigt att butikerna skapar en stamkundkrets och att de i sin tur 
sprider varumärket till vänner, vilket de tycker att många butiker har lyckats med. De berättar 
vidare att saluhallen ska bli ett naturligt val i vardagen för kunderna. De ska inte komma dit 
för att det är lyxigt utan snarare för att de bestämt sig för hur de vill leva och att de vill äta 
ekologiskt. Ledningen kommunicerar ofta hur de önskade relationerna till intressenter bör se 
ut till butikerna, dels via interna utbildningar och i framtida workshops. Innan öppningen hade 
de utbildningar i hur personalen ska uppföra sig, vilket de haft uppföljning på. De kommer 
även göra en ytterligare uppföljning där fokus ligger på kundbemötande. Dessutom arbetar de 
med att skapa en servicemanual som tar upp de yttre aspekterna av kundbemötande. 
Ledningen menar att butikerna ska bjuda på en upplevelse och skapa glädje för kunden samt 
visa deras breda kunskap. Greger nämner att det är viktigt att butikerna klär sig på ett sätt som 
passar in i en saluhall och att han märkt att vissa inte gör det fullt ut och de kommer eventuellt 
skapa en klädkod. Det är dessutom viktigt att butikerna bjuder på sig själva. Ledningen menar 
att många butiker redan är mycket bra på det och lyfter fram sina produkter bra medan några 
butiker är lite återhållsamma. De strävar mot att få in alla i en gemenskap och lyfta fram 
varandra. De vill också fördjupa samarbetet och utbytet av kunskap ännu mer genom att 
butikerna är delaktiga och bestämmer. ”…Det är de som är trygga i sin roll och de gör ju det 
här för att dem är övertygade om det i sin själ och sitt hjärta” (Niclas Wahlström, 2014). När 



	   	   	  

19	  
	  

det handlar om att få en grupp att sträva åt samma håll finns det alltid de som är för och emot, 
men det är bra menar Greger för det visar att det finns en dynamik i gruppen. Han tror även 
att det eventuellt kommer finnas motstånd gällande servicemanualen, men även de som är 
positiva till den. De försöker skapa en debatt och i workshopen har alla möjlighet att föra sin 
sak, men där de kollektivt tar besluten. Efter beslutet får alla foga sig och kommunicera 
samma budskap. Ledningen menar att de hela tiden måste arbeta med saluhallen och samtliga 
handlare, att hela tiden förändras och sträva mot ett mål. Butikerna är duktiga 
matentreprenörer och extremt duktiga relationsmarknadsförare. Dock poängterar Greger att de 
endast funnits i fyra månader och att de har mycket kvar att lära sig. (Johansson, 2014; 
Wahlström, 2014) 
 
De tycker det är svårt att svara på om saluhallen presenterar både företags identitet och det 
intressenterna vill ha eftersom de är så pass nya, men Niclas tror att den bilden är ganska klar 
om ett år när saluhallen kommit igång. Alla butiker har utvecklats enormt mycket sedan start 
och specialiserat deras sortiment. Detta för att göra saluhallen mer täckande och för att de 
hittat en konkurrenssituation som är bra för saluhallen och som de själva är nya på. Ledningen 
tycker att butikerna påverkar enormt mycket hur saluhallen uppfattas eftersom alla personer 
och butiker är saluhallens ansikte utåt. Varje enskild person är en ambassadör för Saluhallen 
Slakteriet och de utgör hela saluhallen. (Johansson, 2014; Wahlström, 2014) 

4.2 Butik 1  
R1 driver företaget med sin partner och de befinner sig på plats cirka tre dagar i veckan. De 
upplevde det som en unik chans att vara med i saluhallskonceptet då lokalen, läget samt 
företagsledningen var positiva och hade samma syn på saker och ting. De har inte möjlighet 
att närvara på samtliga möten, då de har lång resväg och driver ett lantbruk. Dock stämmer de 
ofta av med kollegorna och uppdaterar sig via mejl. (R1)  
 
Företagets kärnvärden är äkta vara, ekologi samt mathantverk av högsta kvalitet. Hen vill att 
butiken ska vara en kärnpunkt för deras grundråvara men även att de ska erbjuda 
kompletterande matvaror. R1 berättar vidare att butiken ska vara en trevlig plats att handla på 
där unika varor erbjuds och att kunderna ska trivas. Företagskulturen beskriver hen som 
mycket drivande, vilket krävs för att klara av att bedriva ett eget företag under saluhallens tak. 
Dock menar R1 att de inte vill köra över folk, utan lyssnar av och hör vad kollegorna omkring 
tycker. Hen berättar också att det råder en trevlig stämning bland samtliga aktörer och alla 
hjälper varandra. Vidare tycker R1 att det är viktigt att vara seriös och ärlig, både mot 
medarbetare och kund. (R1)  
 
Deras kärnvärden, mål och företagskultur är tydligt kommunicerade till ledningen via mejl 
och muntliga konversationer. Dessutom kommuniceras alla förslag samt hur de tänker och 
tycker till ledningen. R1 berättar att hen är mycket rak i kommunikationen “...det är inte att 
kritisera, utan vi ser ju en sak på ett sätt och ledningen på ett sätt och om vi nu tar alla 
tillsammans så får vi ju så många idéer som möjligt…” (R1, 2014). Hen är medveten om hur 
ledningens önskade kärnvärden, företagskultur och vision ser ut och menar att de stämmer bra 
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överens med butiken. Hen berättar att de tycker det är viktigt med samarbete, respekt, hänsyn 
och förståelse. Det är vidare viktigt att ha en trevlig attityd mot alla, samt rekommendera och 
hänvisa till de andra butikerna. Ledningen har varit mycket noggrann med vilka aktörer som 
infinner sig i saluhallen och hållit hårt på kvaliteten, vilket hen ser som något mycket positivt. 
R1 upplever att ledningen har gett dem fria händer, men att det funnits vissa ramar att stödja 
sig emot. Exempelvis har de fått fria händer när de byggt sina montrar, men ändå stämt av 
med ledningen. Dock anser hen att deras butik är byggd efter deras identitet då den består av 
träslag från deras egen skog och det har inte inneburit några motsättningar från ledningens 
sida. (R1) 
 
Butiken positionerar sig genom att erbjuda en unik produkt som särskiljer sig från andra. 
Även om andra aktörer i saluhallen också erbjuder samma produkt, finns det ingen som har 
just deras sort. Hen menar att det är något som ledningen är väl medveten om och att det var 
därför de ville att butiken skulle komma till saluhallen. R1 anser att det är tydligt hur 
ledningen vill positionera saluhallen; att det ska vara olika stilar men att alla ska erbjuda hög 
kvalitet och inga massproducerade produkter. Det är aktörer som alla arbetar åt samma håll 
och har samma syn på saker och ting. För att stärka butikens positionering har de varit 
tvungna att bredda deras sortiment då de behövde ett bredare kundsegment. Hen menar vidare 
att de inte är färdigt inarbetade som saluhall och att vissa anpassningar ständigt måste göras. 
(R1) 
 
Butikens egenskaper är kvalitet, övervägande ekologiskt och god service, men även lättsam, 
trevlig och flexibel. Egenskaperna är kommunicerade och uppfattade av ledningen, då 
ledningen ofta befinner sig på plats och dessutom handlar av dem. Hen tror dessutom att 
ledningen och butiken har ungefär samma syn på vilka egenskaper som är passande. R1 anser 
vidare att dessa egenskaper kommuniceras ut i media. (R1)  
 
R1 vill skapa livslånga, hållbara relationer med samtliga intressenter. Produkten och servicen 
ska vara så bra att de återkommer. Dock har de inte hunnit lära känna alla deras kunder, då 
många är nya, men de som återkommer har de stor koll på. Hen anser vidare att det är viktigt 
att inte ha förutfattade meningar om kunder och tänka sig för ibland innan de talar. De har 
ständigt ett ansvar emot hela saluhallen att sköta sig på ett trevligt sätt för att skapa en trevlig 
omgivning som kunderna uppskattar. Detta är inget som är kommunicerat till ledningen, men 
enligt R1 är det en underförstådd mening. Eftersom butiken producerar något som kunder 
konsumerar ofta är det viktigt att dem återkommer. R1 tror att ledningen delar hens syn och 
att det är det enda sättet att få en saluhall att fungera. (R1) 
  
R1 anser att deras butik bidrar till det gemensamma konceptet genom att erbjuda hög kvalitet 
och unika produkter. Dessutom agerar de tillsammans med andra butiker och hänvisar 
varandra, vilket stärker saluhallen. Hen menar att det enda negativa med att vara med i 
saluhallen är att de måste anpassa sig efter vad majoriteten säger, när det gäller öppettider till 
exempel och att de inte kan vara lika flexibla som tidigare när de endast hade en gårdsbutik. 
Dock är det också en trygghet, om de skulle behöva hjälp finns det andra som ställer upp. 
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Vidare upplever hen inte att ledningen tar alla beslut, utan det är aktörerna tillsammans med 
ledningen som tar besluten. (R1) 

4.3 Butik 2  
Företaget har åtta anställda varav två personer samt butiksägaren står i saluhallen. De fördelar 
R2 ser med att ingå i saluhallskonceptet är att det är en fin marknadsplats med härliga 
kollegor. Dessutom får de många nya kunder som kanske inte skulle ha hittat eller intresserat 
sig för dem annars. Hen upplever inte att de har varit tvungna att ändra något sedan de gick 
med i saluhallen förutom investeringar, utökning av personalstyrkan och att de faktiskt har en 
riktig butik nu. Deras tankesätt har inte förändrats. (R2)  
 
Butikens kärnvärden är djuretik, miljö och kvalitet. R2 kunde inte svara på hur företagets mål 
och visioner ser ut, dock kunde butiksägaren meddela att deras mål redan har uppnåtts. Målet 
var att skapa en fantastisk produkt. Det som gäller nu är att förvalta det som skapats och inte 
ha för bråttom, både gällande marknadsföringen och med vilka de väljer att arbeta med så att 
produkten fortsätter att vara unik och bra. När R2 får frågan om hur företagskulturen ser ut 
svarar hen att den bör fungera bra. Dock har saluhallen olika kulturer och nationaliteter, vilket 
lett till några missförstånd då vissa agerar och tänker olika. Det var något hen tyckte var 
jobbigt i början och det tog ett tag att vänja sig vid, men hen anser att problem bör redas ut på 
direkten. Det är viktigt att känna sig trygg och att chefen står bakom en och ambitionen är att 
alla ska känna att de gör ett bra arbete och trivs. R2 menar att ledningen delar deras syn på 
kärnvärden och att hela saluhallens gemensamma nämnare är närproducerat och djuretik. 
Dock vet hen inte fullt ut om ledningen håller med om alla kärnpunkter som butiken har, utan 
det är något som butiksägaren är bättre insatt i. Däremot vet ledningen om vad företaget står 
för; att de är unika och lokala, vilket är anledningen till att deras butik står i saluhallen. (R2) 
 
De positionerar sig genom att erbjuda en unik produkt med hög kvalitet och värnar samtidigt 
om djuren. Dock vill de inte positionera sig för starkt då de inte har tillräckligt med råvaror. 
Hen menar att det krävs nästan ett års planering för att komma upp i stora volymer. Det är 
viktigt att inte ha för bråttom eftersom kvaliteten kan försvinna. R2 är medveten om hur hela 
saluhallen ska positioneras och att det finns en tydlig vision som hen tycker är bra. De 
diskuterar ofta hur saluhallen som helhet ska stärkas, men enligt hen behövs det främst fler 
kunder. R2 upplever att ledningen arbetar med att stärka positioneringen genom olika 
aktiviteter, men att kunderna behöver lite mer framförhållning inför dessa. Dock menar hen 
att ledningen lär sig av sina misstag och blir bättre och bättre. R2 känner dessutom att hen 
skulle kunna påverka arbetet med positioneringen om frågan skulle komma upp. (R2) 
 
De egenskaper som butiken besitter är att kunder ska känna att de bryr sig om dem och det 
som säljs och dessutom upplevas som kunnig inom matförädling. Detta tillsammans med att 
produkten har hög kvalitet som de lyckats bevara, är vad som gjort företaget så starkt. Deras 
namn har blivit säljande, vilket gör att deras butik drar kunder till saluhallen som kommer för 
att köpa deras produkt. Det gör att kunder även handlar av de andra aktörerna och därför 
stärker butiken det gemensamma konceptet. Deras egenskaper är något som ofta 
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kommuniceras med ledningen och där råder det samstämmighet. Hen tror även att ledningen 
är medveten om hur de bidrar med att stärka saluhallen. R2 kan inte svara på om deras 
egenskaper kommuniceras ut i media då allt är under utveckling, men menar att deras butik i 
alla fall syns väl. (R2) 
 
R2 ser de andra butikerna som medarbetare och hen hänvisar gärna kunder till andra aktörer. 
Skulle en aktör ha ett visst erbjudande en vecka, så försöker dem hjälpa varandra. Hen 
berättar att det är många stamkunder som handlar i butiken, men det finns också många nya 
kunder som de måste lära känna. Dock är deras produkt så god att den marknadsför sig själv 
och hen upplever inte att de haft några problem att behålla kunder. Hen berättar vidare att de 
ofta diskuterar på möten hur kundrelationer bör se ut och de har även blivit erbjudna att gå på 
kurser av ledningen, vilket hen upplever är på både gott och ont. R2 menar att de har andra 
uppgifter att utföra, dock ser hen inte att butikerna och ledningen har skilda uppfattningar om 
hur relationerna ska se ut. (R2) 
 
R2 berättar att de arbetar på att presentera både företagets identitet och det kunderna vill ha. 
Hen menar att de är rätt nischade med att sälja just deras produkt och eftersom det är lite folk i 
butiken behöver de bredda sig för att sälja mer, vilket också ledningen tycker är positivt. De 
ser till att fråga sina kunder vad de önskar ha utöver huvudprodukten och kan erbjuda vissa 
sidoprodukter. Dock nämner R2 att merförsäljningen påverkas av att det är så lite folk och att 
kreativiteten sjunker. (R2) 

4.4 Butik 3  
R3 driver butiken medan hens partner är ägare. De har två anställda förutom hen själv. Hen 
driver ytterligare en butik i Västerås, men befinner sig i saluhallen nästan varje dag. R3 är 
även mycket involverad i Saluhallen Slakteriet och deltar på alla möten. De gick med i 
saluhallen dels för att de fick frågan från ledningen och dels för att få möjlighet att utveckla 
deras varumärke. Nackdelen med att befinna sig i saluhallen är att de har ett betydligt mindre 
sortiment, då butiksytan är mindre i jämförelse med den andra butiken de driver. Det har lett 
till en del besvikna kunder som sökt efter specifika produkter som de inte kunnat erbjuda. R3 
menar att de förlorar kunder om de inte kan erbjuda sitt fulla sortiment och skulle gärna vilja 
ha en större butik i saluhallen, men möjligheten finns inte till det i dagsläget. (R3)   
 
Företagets kärnvärden är kvalitet, bra service samt egenproducerat. R3 berättar att de 
anställda alltid är glada, positiva och betjänar sina kunder bra. Hen är medveten om 
ledningens önskade kärnvärden då hen nämner att alla i saluhallen ska vara genuina, leverera 
unika produkter samt att butikerna är deras egna. R3 tycker inte att de behövt förändra något i 
deras arbetssätt utifrån ledningens kärnvärden. Butikens mål och visioner är att de ska nå fler 
kunder, bygga ut deras verksamhet samt få bättre omsättning. De är unika med sin verksamhet 
då de endast har tre försäljningsställen i Sverige. De levererar egenproducerade produkter av 
hög kvalitet och har ett noga utvalt sortiment. Hen menar att ledningen är medveten om 
butikens kärnvärden, mål och visioner eftersom de visste vad de stod för innan de kom till 
saluhallen. R3 tror inte att ledningens vision är svår att nå och menar att så länge alla 
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samarbetar och kämpar kommer den att uppnås. Deras företagskultur innebär att personalen är 
öppna mot varandra, har roligt tillsammans och hen upplever att det aldrig blir några 
konstigheter dem emellan. De anställda får arbeta fritt och har möjlighet att göra vissa 
förändringar. R3 tycker att det råder bra gemenskap generellt i saluhallen, då de har god 
kommunikation och hjälper varandra. (R3) 
 
Det som gör dem unika är att de har närproducerade produkter, unika produkter och smaker 
samt god service. De egenskaper som butiken besitter är att de bemöter kunder bra, är 
hjälpsamma och har alltid smakprover. Hen påstår även att ledningen är medveten om 
butikens egenskaper. Dock tycker hen inte att egenskaperna kommuniceras ut så mycket i 
media utan det sker mer på plats i butiken. R3 är osäker på vilka egenskaper ledningen vill att 
saluhallen ska besitta, men tror att de vill att butikerna ska vara aktiva, trevliga och gärna ha 
smakprover. Kunderna ska känna sig väl bemötta när de besöker saluhallen och de ska ha ett 
leende på läpparna när de går därifrån. Dessa egenskaper kommuniceras via möten och mejl 
och R3 tycker det råder överensstämmelse gällande dessa. Även innan starten har ledningen 
kommunicerat till butikerna hur de ska agera och bemöta sina kunder. De har också fått 
mindre utbildningar på vägen. (R3) 
 
De positionerar sig genom att själva annonsera varje vecka utöver saluhallens gemensamma 
marknadsföring. Ledningen ser inga problem med det utan tycker det är bra eftersom de får 
folk till saluhallen. Till en början annonserade de om att de har butik i saluhallen men 
eftersom det blev negativa synpunkter om sortimentet så annonserar de endast till deras andra 
butik. De har även en Facebooksida där båda butikerna är med. Ibland kommunicerar de med 
ledningen om hur de vill positionera sig och får tips, vilket hen tycker är mycket bra. R3 är 
medveten om hur ledningen vill positionera saluhallen; att de ska bli en grupp som 
tillsammans ska växa. Hen tillägger att det är svårt att komma dit, men med ett gemensamt 
mål ska det gå. R3 tycker inte att de behövt förändra något gällande deras positionering 
gentemot ledningens syn på det. Hen tror de syns mer sedan de kom till saluhallen, då de fått 
bättre feedback och mer kunder. Dock tycker R3 att butikerna bör synas mer för att få folk att 
förstå vilka butikerna är. Hen menar även att det borde bli mer bredd på vilka kanaler som 
används vid annonseringen av saluhallen. Dessutom borde varje butik synas på den tv-reklam 
som går då det i dagsläget endast är saluhallen generellt och Restaurang Säsong som syns. 
(R3) 
 
Företaget vill ha bra relationer med samtliga intressenter, vilket R3 tycker att de har idag. De 
har sina stamkunder som de skapat en speciell kontakt med, dock har de många nya kunder 
som de inte har hunnit lära känna ännu. R3 vet inte om ledningen är medveten om vad butiken 
vill ha för relationer och vad de värdesätter med sina kunder, men hen tror att de vill att alla 
ska ha vissa värderingar om hur relationer bör vara och att alla bör agera likadant. Alla ska 
vara lika trevliga och bemöta kunderna på ett bra sätt och att de känner sig trygga här. Hen 
tycker butiken beter sig som de alltid gjort, men att det är positivt att de fått träning i 
kundbemötande. (R3) 
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R3 tror att butiken presenterar både deras företagsidentitet och det intressenter efterfrågar och 
påstår även att deras butik bidrar till att stärka det gemensamma saluhallskonceptet. Det är 
även kommunicerat till ledningen. Exempelvis är hen delaktig i marknadsrådet där de arbetar 
mycket med aktiviteterna i saluhallen. Hen är delaktig både för sin egen del men även för sin 
butiks skull. R3 har möjlighet att påverka mer i saluhallen och får även lite mer respons från 
ledningen. De som ingår i gruppen blir mer sammansvetsade och de både pratar och agerar 
lite mer. Butiken bidrar även mycket med olika demon från deras leverantörer som kommer 
till butiken och visar upp produkter som ingår i deras sortiment. Dessa är till för alla i 
saluhallen och de har märkt att aktiviteterna lockat till fler kunder. (R3) 

4.5 Butik 4  
Hen har en hel- och en deltidsanställd, men befinner sig själv i butiken nästan varje dag. R4 
var med från starten och har medverkat på många möten inför öppningen av saluhallen. (R4) 
 
Butikens kärnvärden är genuint, gott och passion, vilka är de värden som gäller för hela 
saluhallen. Tidigare hade R4 inga bestämda kärnvärden då hen drivit företaget helt själv, men 
passionen har alltid funnits där. R4 tycker att kärnvärdena gott och genuint passar in mycket 
bra för hens butik också. De mål och visioner som finns är att butiken ska vara självgående 
utan butiksägarens närvaro. Det finns ingen tydligt utarbetad företagskultur då företaget har så 
få anställda. Dock menar R4 att det råder bra samarbete inom butiken och samtliga anställda 
fungerar bra tillsammans. Hen tycker också att det råder god stämning mellan butikerna, men 
vissa butiker är inte med på möten och vid beslutsfattning, vilket hen ser som något negativt. 
R4 menar att det är viktigt att få höra allas åsikter och önskemål för att samarbetet ska fungera 
så bra som möjligt inom saluhallen. R4 upplever att hen känner till ledningens önskade 
företagskultur och vision väl och att det är välkommunicerat. Hen menar att det varit ett 
mycket bra samarbete och att det ofta diskuteras vad de vill uppnå. Alla får tycka till, både 
genom att medverka på möten eller via mejl där de också kan vara anonyma. 
Kommunikationen sker också via telefon och sms. R4 berättar också att de har en 
ledningsgrupp som är tilldelade vissa arbeten som också kommunicerar med alla butiker. 
Dessutom kommer de i framtiden ha workshops. (R4) 
 
Butiken positionerar sig med att vara den enda som erbjuder en egentillverkad produkt inom 
sin produktkategori. Andra butiker i saluhallen erbjuder liknande produkter, men det är ingen 
annan som tillverkar produkten själv från grunden som hen gör. R4 menar att ledningen väl 
känner till vad som gör företaget unikt och det behöver inte kommuniceras till dem. Det är 
snarare tvärtom, att ledningen tar fram vad som är unikt med företaget och kommunicerar det 
till kunder, vilket hen ser som något positivt. R4 känner till hur ledningen vill positionera 
saluhallen som helhet, men att det kommer ta tid att nå dit de vill. (R4) 
 
Butikens egenskaper är att de tillverkar produkten från grunden samt att de alltid finns 
närvarande. Hen anser att egenskaperna är kommunicerade till ledningen eftersom dem blivit 
intervjuade innan de gick med i konceptet och fick då beskriva vad företaget står för. Hade 
inte ledningen vetat om dessa egenskaper eller inte tyckt att de var passande hade de aldrig 
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stått i saluhallen. Hen menar vidare att alla butiker som finns i saluhallen passar in väl och 
erbjuder något unikt, även om de erbjuder samma typ av produkt. R4 tror att kunderna vet om 
hur produkterna skiljer sig åt då samtliga butiker rekommenderar varandra och dessutom 
använder sig av varandras produkter. R4 anser att butikens egenskaper kommuniceras ut väl i 
media, då hen har haft tur att få mycket tidigare publicitet. R4 uppfattar saluhallens 
egenskaper som kunnig, närvarande samt att produkterna är handarbetade, vilket hen tycker 
att alla aktörer bör ha som egenskaper. (R4) 
 
R4 vill skapa en bra relation till samtliga intressenter och eftersom besöksantalet i saluhallen 
kontinuerligt ökar menar hen att de lyckats med det. Hen beskriver sig själv som mycket 
pratglad och intresserar sig för kunderna, vilket hen tror gör att kunderna kommer tillbaka. 
Kundrelationer är något som ofta diskuteras med ledningen och hur de ska agera i olika 
situationer. R4 tycker att alla inom saluhallen har ungefär samma inställning. Alla strävar 
efter att få kunderna att stanna kvar och besöka andras butiker. Kunderna ska kunna hitta allt 
de behöver i saluhallen, utan att behöva komplettera någon annanstans. En sak som tagits upp 
från ledningen är bland annat hur de ska klä sig och att det finns tal om en klädkod. (R4) 
 
R4 tycker att butiken presenterar företagets identitet och det intressenterna efterfrågar. De har 
själva fått designa butiken, men har haft möjlighet att stämma av med andra aktörer och med 
ledningen. Dock vill ledningen att saluhallen ska se ut som en saluhall och därmed vara lite 
gammaldags och rå, men R4 tycker att den stilen passar mycket bra med hens butik. Till en 
början var butiken mer utformad efter att ha sittande gäster, men hen märkte snabbt att 
kunderna hellre köpte hem produkter. Det gjorde att de fick anpassa verksamheten efter 
kunderna. Dessutom expanderades butiksytan, då vissa produkter kom i skymundan. R4 
berättar att hen måste ändra sitt arbetssätt kontinuerligt och för tillfället är det svårt att hinna 
med allt. Produktionen sker hemma, vilket har gjort det lite rörigt att samordna verksamheten, 
dock finns planer på att flytta produktionen till saluhallen. De kommer dessutom att bredda 
utbudet, så fort butiken är bättre samordnad. R4 ser generellt sett bara positiva förändringar 
med att ingå i saluhallskonceptet och menar att det stärkt hens företag. De enda nackdelarna 
är de gemensamma öppettiderna och att vissa dagar går bättre än andra. Öppettiderna är något 
som ständigt diskuteras på möten, men eftersom det endast gått fyra månader är det för tidigt 
att göra eventuella ändringar. (R4)  
 
R4 anser att hen bidrar med att stärka det gemensamma konceptet då hen är mycket delaktig i 
allt som händer och ser till att alla mår bra. Dessutom ser hen till att personalen medverkar 
och är delaktiga på möten. Då får de större kunskap om allt som sker och dessutom undviks 
det att hen glömmer att informera vissa saker. Det är något som är kommunicerat till 
ledningen och som de tycker är mycket positivt. (R4) 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
	  

Nedan analyseras och diskuteras det som tagits upp i empirin utifrån teorierna. 
 
5.1 Varumärkesvision och kultur 
Ledningens vision är att Saluhallen Slakteriet ska bli ett nordiskt matcentrum. Deras mål är att 
kunna leverera en viss omsättning och ett visst antal kunder till saluhallen. Enligt ledningens 
uppfattning har butikerna delvis samma mål och de har ett gemensamt syfte att bli en stark 
saluhall. Ledningen har även som mål att nå premiumsegmentet samt bli ett 
upplevelsecentrum där innovation och utbildning står i fokus. Butikernas mål och visioner 
skiljer sig något från varandra vilket inte är så konstigt med tanke på att de driver olika typer 
av verksamheter. De vill bygga ut verksamheten, få större kundgrupp, bättre omsättning, att 
butiken skall vara självgående utan butiksägarens närvaro, leverera ett bra sortiment med unik 
mat och att kunderna ska trivas. B2 har redan uppnått sitt mål vilket var att skapa en fantastisk 
produkt och nu handlar det om att förvalta det som skapats. Alla butiker är måna om att ha en 
bra omsättning samt att de verkar vilja sträva mot att bli en stark saluhall. Butikerna finns där 
av en anledning och de skulle förmodligen inte befinna sig där om de inte trodde på 
saluhallskonceptet. Enligt teorin är det viktigt att visionen och värdena förmedlas till de 
anställda, för att de ska kunna agera enligt dem (Harris & de Chernatony, 2001). Det verkar 
som att ledningen nått ut med saluhallens mål och visioner till viss del hos butikerna. 
Exempelvis tror B3 på ledningens vision, men att alla måste samarbeta och kämpa för att nå 
visionen. B1 är medveten om Saluhallen Slakteriets vision och menar att den stämmer bra 
överens med deras butik. 
 
Ledningen har en tydlig bild om vart de vill befinna sig i framtiden vilket är en väsentlig del 
för att försöka nå framgång. Enligt teorin krävs en tydlig vision för att kunna styra ett 
varumärke (Harris & de Chernatony, 2001), vilket de har idag. Alla butiker bör bidra med sin 
del för att lyckas eftersom de är ett team som tillsammans ska sträva mot saluhallens mål och 
visioner, men i dagsläget verkar butikerna vara mer inställda på att sköta sin produktion och 
att klara sig för dagen, vilket tyder på att identiteterna inte har kombinerats på denna punkt. 
Det finns en risk att butikerna inte kan kombinera sin identitet med saluhallens om 
utvecklingen går för snabbt, då de har få anställda samt att de flesta både driver och sköter 
produktionen själva. Exempelvis nämner B2 vikten av att skynda långsamt och att inte 
expandera för snabbt, då kvaliteten, djurhållningen och unikheten kan förstöras annars. Det 
skulle i sådana fall påverka deras identitet negativt.   
 
För att utveckla eller förtydliga visionen är det viktigt att titta på företagskulturen där de 
anställdas värderingar och tolkningar styr deras beteende (Harris & de Chernatony, 2001). Det 
är även väsentligt att organisationens kultur stämmer överens med varumärkets värden, annars 
kan det skapa en splittrad bild av varumärket (Harris & de Chernatony, 2001). Ledningens 
syn på den önskade företagskulturen är att det ska vara en atmosfär som är öppen mot 
varandra samt att de olika yrkesgrupperna skall respektera varandra. De ska även hjälpa, 
utveckla och lära av varandra. Som de uppfattar den nuvarande företagskulturen varierar det i 
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hur delaktiga butikerna är i saluhallen, då de måste sköta sin egen tillverkning. Vissa butiker 
har alltså inte möjlighet att vara på plats dagligen vilket leder till att de missar möten. Därför 
blir arbetet med att stärka varumärket periodvis vilket inte är bra då det blir svårare att 
sammansvetsa gruppen. Från B2 framkom det att det är en heterogen grupp av människor i 
saluhallen vilket gör att det blir missförstånd ibland, men eftersom de löser problemen på 
direkten och respekterar varandras åsikter verkar identiteterna kunna kombineras när det 
gäller synen på företagskulturen. En liknande bild uppfattades under intervjuerna; att alla har 
sina egna butiker, är från olika kulturer med egna personligheter men att det råder god 
stämning, respekt och att de hjälper varandra i gruppen. Eftersom det är enklare att 
kommunicera med människor som är lika varandra eller som är vana med att arbete 
tillsammans, är det särskilt viktigt vid heterogena grupper att ha en god kommunikation 
mellan varandra (Harris & de Chernatony, 2001). Fördelen med heterogena grupper om 
kommunikationen fungerar är att de anställda kan ta vara på varandras egenskaper (ibid). 
Eftersom butikerna har få anställda så kan det vara en omställning att helt plötsligt ha flera 
nya medarbetare och ingå i ett koncept. Det är förmodligen något de kommer känna sig mer 
bekväma i när de arbetat ihop efter ett tag och anpassat sig till varandra. Både B1, B3 och B4 
tycker det är viktigt att ha ett bra samarbete och hjälpa varandra och det framkom från B2 att 
alla ska känna att de gör ett bra arbete. B3:s företagskultur handlar även om att personalen ska 
ha roligt tillsammans och att det ska vara ett fritt arbete. B4 har ingen tydligt utarbetad 
företagskultur men menar även att det är viktigt att de fungerar bra tillsammans och att det är 
god stämning mellan butikerna. B4 känner till ledningens önskade företagskultur och vision 
och menar att det är välkommunicerat. Generellt sett verkar butikerna och ledningen eniga om 
hur en företagskultur bör se ut då båda leden bland annat nämnt att det är viktigt att kunna 
hjälpa varandra och ha bra sammanhållning, vilket visar ytterligare att identiteterna kan 
kombineras på denna punkt. 
 
De kärnvärden som ledningen tagit fram för hela saluhallen har inte nått fram till alla butiker. 
Det var endast B4 som nämnde alla de tre kärnvärdena medan B3 nämnde en utav dem; 
genuint. Tre av butikerna har egna kärnvärden förutom B4 som anpassat sig efter Saluhallen 
Slakteriets kärnvärden. B2 menar att deras kärnvärden är saluhallens gemensamma nämnare, 
dock är det inte saluhallens kärnvärden. Kvalitet som är en av B2:s kärnvärden ingick dock i 
saluhallens tidigare kärnvärden. Det är viktigt att butikerna har en identitet med kärnvärden 
som genomsyrar deras verksamhet (Urde, 2009). Men eftersom kärnvärden oftast skall bestå 
av tre till fyra ord (ibid) innebär det att butikerna får dubbla värden då de även skall anpassa 
sig efter saluhallens gemensamma kärnvärden. Risken kan vara att det blir för många delar att 
anpassa sig till för butikernas verksamhet. Det är ändå positivt att ledningen tillsammans med 
butikerna tagit fram gemensamma kärnvärden för saluhallen då alla ska känna igen sig i dem. 
Eftersom kärnvärdena fungerar som hjälpmedel för hur medarbetarna ska agera, kommunicera 
och förhoppningsvis leverera en positiv kundupplevelse är det viktigt att de känner sig trygga 
och kan stå för kärnvärdena (ibid). Detta för att i sin tur kunna bilda ett starkt gemensamt 
varumärke. Det är viktigt att en organisation har inrotade kärnvärden internt för att kunna 
kommunicera ut det externt (ibid) men eftersom saluhallens kärnvärden inte är förankrade till 
fullo i dagsläget kan det vara svårt att nå ut med en enhetlig bild. Även om inte alla butiker 
har samma kärnvärden som saluhallen går det ändå att se samband mellan dessa, vilket är 
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positivt för att skapa en enhetlig bild av varumärket. Många av butikernas kärnvärden har 
ledningen beskrivit att de vill bli uppfattade som, exempelvis hög kvalitet, miljö och 
ekologitänk samt bra djurhållning, vilket visar på att de tänker lika och att identiteterna kan 
kombineras. För att butikerna ska kunna vara genuina bör de behålla sina kärnvärden för att 
visa vilka de är samtidigt som de måste ta till sig och känna att de står för saluhallens 
kärnvärden också. Det krävs alltså en kombination av båda delarna. 

5.2 Positionering 
Varumärkets positionering framför vad varumärket är och vad det erbjuder. Det hjälper 
företagets intressenter att förstå vad varumärket kan göra för dem. Positioneringen betonar 
även de egenskaper som gör varumärket unikt och ska komma från varumärkets kärnvärden. 
(Harris & de Chernatony, 2001) Ledningen försöker positionera saluhallen genom att förankra 
deras värderingar och vad de står för i marknadsföringen, aktiviteter samt via kommunikation 
med butikerna. De vill kunna erbjuda unika produkter och även nå ett premiumsegment där 
kunderna är villiga att betala mer för sina produkter. Samtliga butiker medger att de har en 
god uppfattning om hur saluhallen ska positioneras och att saluhallen ska bestå av kvalitet, 
olika stilar och att alla ska arbeta tillsammans. Ledningens önskade positionering är något 
som kommuniceras till butikerna via möten, dock har det varit varierande uppslutning på 
dessa möten. De menar att det är svårt att ligga i ett premiumsegment och att det krävs mycket 
för att nå de kunderna, därför är det viktigt att det kommuniceras på möten. Dock var det 
ingen butik som varken nämnde det segmentet eller svårigheten med att nå det. Möjligtvis har 
butikerna en annan uppfattning om vilka som är deras målgrupp. Det kan bli svårt för 
saluhallen att nå premiumsegmentet och bli ett starkt gemensamt varumärke om de anställda 
inte är delaktiga på möten och tar till sig den informationen. Det kan resultera i att de inte vet 
hur de ska arbeta med att stärka positioneringen för att nå detta segment och att de får svårt att 
kombinera saluhallens positionering. 
 
Samtliga butiker positionerar sig genom att erbjuda unika produkter av hög kvalitet som 
dessutom är lokalproducerade. Positioneringen har en koppling till vissa butikers kärnvärden, 
vilket är viktigt enligt teorin (Harris & de Chernatony, 2001). B1 och B2 har dock varit 
tvungna att bredda sina sortiment för att kunna stärka deras positionering och för att öka 
kundbasen. B3 har i dagsläget inte möjlighet att erbjuda deras breda sortiment, vilket har lett 
till besvikna kunder. De har då själva annonserat till deras andra butik utanför saluhallen för 
att inte förlora dessa kunder och försvaga sitt varumärke. Att de inte kan erbjuda sitt fulla 
sortiment kan både påverka deras identitet negativt och även påverka saluhallen som helhet då 
kunderna kanske vänder sig till den andra butiken. Både ledningen och butikerna strävar efter 
att göra saluhallen heltäckande och kunna erbjuda kunderna allt de behöver, vilket inte 
uppfylls helt i nuläget. B3 tycker även att saluhallen som helhet är för mycket i fokus men 
även Restaurang Säsong, vilket gör att butikerna glöms bort lite. Det tyder på att identiteterna 
inte har kombinerats fullt ut. Eftersom det är butikerna som utgör hela saluhallen är det viktigt 
att de framhävs. B4 tycker dock att ledningen hjälper dem att ta fram vad som är unikt med 
deras företag och kan på så sätt kommunicera ut deras identitet tydligare. B1 menar att 
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ledningen och butikerna kompletterar varandra bra och ser saker ur olika perspektiv. Om de 
tillsammans agerar och kombinerar varandras styrkor kan de stärka saluhallen. 
 
Alla butiker tycker de stärker det gemensamma varumärket då de erbjuder unika produkter av 
hög kvalitet. Utifrån intervjuerna råder uppfattningen om att B3 och B2 är starka varumärken 
som tydligt positionerat sig på marknaden. Detta då de har en stark kundbas som är 
återkommande. Det kan därför vara aktuellt att de starka varumärkena får större butiksyta 
eller större inflytande, då de lockar dit många kunder till saluhallen och rekommenderar 
kunderna att handla från andra aktörer. Det leder inte bara till att den enskilda butiken stärks 
utan hela saluhallen. Dock kan det leda till en negativ stämning bland de andra butikerna om 
vissa butiker får större inflytande och kanske gör att de inte känner sig lika uppskattade. Det 
är vidare viktigt att alla butiker ska få vara med och påverka och synas för att de ska kunna 
växa.   

5.3 Personlighet 
Det är viktigt att varumärkets personlighet uttrycks konsistent av både anställda och genom 
saluhallens externa kommunikation för att skapa ett enat varumärke (Harris & de Chernatony, 
2001). Det är tydligt att det råder samstämmighet gällande ledningens syn på personligheten 
och dess egenskaper samt med butikernas uppfattning. Det kan bero på att deras kärnvärden är 
liknande, vilket också påverkar synen på personligheten (de Chernatony, 1999). Butikerna 
känner inte att de behövt ändra deras tankesätt eller behövt anpassa sig efter saluhallens 
identitet gällande detta. B4 uppfattar saluhallens egenskaper som kunnig, närvarande och att 
produkterna är handarbetade. Dock vet inte B3 vilka egenskaper ledningen vill att saluhallen 
ska inneha, men tror att de ska uppfattas som aktiva, hjälpsamma, trevliga och att kunderna 
ska känna sig väl bemötta. Även om alla butiker inte gav exakt samma bild av personligheten 
så nämnde de och ledningen vikten av kunskap, att kunderna ska trivas och bli trevligt 
bemötta, vilket tyder på att identiteterna kan kombinerats på denna punkt. Ledningen anser 
också att dessa egenskaper har kommunicerats ut i media och av butikerna, då de fått höga 
betyg gällande detta i en marknadsundersökning. Ledningen försöker kommunicera 
egenskaperna till butikerna via möten och mejl och det kommer även tas upp i framtida 
workshops. Två butiker tycker att det kommuniceras ut i media, en tycker att det borde 
förtydligas och den sista vet inte. Enligt Harris & de Chernatony (2001) är det viktigt att 
egenskaperna är tydligt kommunicerade i media så att personligheten blir konsistent. I 
dagsläget råder det lite oenigheter bland butikerna huruvida deras egenskaper är 
kommunicerade i media. De delade meningarna tyder på att personligheten uttrycks 
inkonsistent, vilket är en nackdel för att bli ett starkt varumärke och därför bör personligheten 
förstärkas.  

5.4 Relationer 
Eftersom det är viktigt att skapa en tydlig varumärkespersonlighet innan en relation kan 
skapas mellan varumärket och dess kunder (Harris & de Chernatony, 2001), kan det kanske 
vara svårt för saluhallen att skapa starka relationer i nuläget. Ledningen anser att det är viktigt 
att butikerna bjuder på sig själva, visar stor kunskap och erbjuder glädje och upplevelse till 
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kunderna. Vidare tycker ledningen att det är viktigt att de skapar en stamkundkrets, vilket de 
anser att många butiker har. Det tyder på en enad uppfattning gällande relationer. Dessa 
punkter är något som ofta kommuniceras på möten och kommer även diskuteras i framtida 
workshops och utbildningar. Ledningen har också haft utbildningar med butikerna i 
kundbemötande innan öppningen av saluhallen. De anser dock att vissa butiker är lite 
återhållsamma i deras bemötande mot kunder och det är en av anledningarna till att de håller 
på att framta en servicemanual i kundbemötande. Det visar på att det inte råder full 
samstämmighet gällande kundbemötande och att identiteterna inte har kombinerats helt. Det 
som är positivt är att de ska framta manualen tillsammans med butikerna, då det är viktigt att 
personalen förstår hur deras agerande förstärker varumärkets kärnvärden, personlighet och 
positionering (de Chernatony, 1999) och för att butikerna ska kunna kombinera deras identitet 
med saluhallens. Ledningen tror att servicemanualen kan innebära några motsättningar, men 
att butikerna får anpassa sig efter vad majoriteten säger. Dock verkar butikerna tänka relativt 
lika gällande kundbemötande, då alla talar om vikten att ge bra kundservice och hjälpa 
kunden, så förmodligen kommer butikerna inte behöva göra några större anpassningar. 
Dessutom menar B4 att kundrelationer ofta diskuteras med ledningen och hur de ska agera i 
olika situationer. Enligt B2 har butikerna och ledningen samma uppfattning om relationerna. 
Dock är B3 tveksam om hur ledningen ser på butikernas relationer, men tror att de vill att alla 
ska agera likadant och ha liknande värderingar, bemöta kunderna bra samt att de ska känna 
sig trygga i saluhallen. Både B4 och ledningen nämnde att det funnits diskussioner kring att 
skapa en klädkod då vissa medarbetare inte klär sig lämpligt för saluhallsmiljön. Det tyder på 
en splittrad uppfattning gällande kundbemötande och att identiteterna inte kombinerats helt 
och där butikerna behöver anpassa sig efter saluhallens identitet. 

5.5 Presentation 
När det finns en enad identitet är sista steget att bestämma hur varumärket ska presenteras för 
att locka intressenters önskade egenskaper (de Chernatony, 1999). Ingen av butikerna kände 
att de behövde göra några större anpassningar i hur de presenterar sig när de gick med i 
konceptet, förutom att de måste handla efter vad majoriteten säger och följa de gemensamma 
öppettiderna. Det tyder på att Saluhallen Slakteriets och butikernas identiteter kan 
kombineras. Butikerna har inte behövt förändra deras tankesätt och därmed kunnat behålla 
sina identiteter. De har kunnat bestämma hur deras butik ska se ut och alla tycker att den 
speglar butikens identitet, vilket styrker ytterligare att de inte behövt göra några större 
anpassningar. De har dock stämt av med ledningen och andra aktörer för att eventuellt kunna 
förbättra den. Det upplevs som att butikernas identiteter har stärkts, bland annat då B3 har 
blivit bättre på att bemöta kunder sedan de gick med i saluhallen och B4 har fått tydliga 
kärnvärden samt fått hjälp med positioneringen. Alla butiker har utvecklats sedan öppningen 
och B1 har bland annat varit tvungen att bredda sitt utbud för att de har känt av konkurrens, 
men enligt dem har det inte påverkat deras identitet negativt. B4 var tvungen att förändra 
butikens utformning, då kunderna hellre tog med sig mat hem och för att framhäva 
produkterna bättre, vilket var en nödvändig anpassning. B2 nämnde också att de har varit 
tvungna att bredda sitt sortiment för att få dit fler kunder. 
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5.6 Hur butikerna och ledningen kommunicerar för att bli enhetliga 
Tvåvägskommunikation mellan ledningen och butikerna är viktigt för att skapa en enhetlig 
uppfattning av varumärket. Som nämndes tidigare kan det vara svårare för heterogena grupper 
att kommunicera, men ju oftare de kommunicerar desto större chans finns det till att få en 
enad uppfattning om varumärkets identitet och uppskattning av varandras åsikter. Det är 
dessutom lättare att agera utefter den önskade identiteten. (Harris & de Chernatony, 2001) Det 
framkom tydligt under intervjuerna att ledningen och butikerna uppfattar att 
kommunikationen är bra mellan dem, vilket är viktigt för att skapa en enhetlig uppfattning av 
varumärket (ibid). Ledningen verkar ha god uppfattning om vad de olika butikerna står för, 
vad deras kärnvärden, vision och mål är och de flesta butikerna uppfattade ledningens 
önskade företagskultur, vision och kärnvärden. De har många möten där de diskuterar vad 
saluhallen står för där alla får tycka till och ta gemensamma beslut, vilket tyder på att de 
arbetar efter att bli enhetliga. Butikerna tycker att kommunikationen är rak och tydlig och att 
ledningen lyssnar och tar till sig deras åsikter, vilket tyder på en effektiv kommunikation. 
Dessutom har ledningen lyckats kommunicera i olika kanaler på ett relativt tydligt sätt som 
tagits emot av de flesta butikerna. De har även kontinuerliga marknadsråd och driftmöten där 
de samlas för att diskutera viktiga punkter gällande saluhallen. Att ha kontinuerliga möten är 
positivt då det tyder på en effektiv kommunikation (Eriksson, 2007, s.177). Dock upptäcktes 
en del störningar som påverkar kommunikationen. Vissa butiker tycker det är för mycket 
möten och att det stör deras dagliga verksamhet. Enligt teorin måste mottagaren ha ett behov 
av kommunikation för att meddelandet ska kunna uppfattas (Jacobsen & Thorsvik, 2008, 
s.297) och därmed brister kommunikationen något. När alla butiker inte kan medverka på 
möten kan det bli svårt att ena och stärka saluhallen, vilket kan leda till en splittrad 
uppfattning om dels saluhallen i sig och annan väsentlig information. Butikernas identiteter 
kan också påverkas om de inte närvarar när gemensamma beslut tas. Dessutom om det inte 
råder återkoppling blir kommunikationen ofullständig (Wiio, 1973, s.72). Därför är det viktigt 
att kommunikationen är koncentrerad så att butikerna kan medverka och lättare ta emot 
informationen (Eriksson, 2007, s.176). 
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6. SLUTSATSER 
	  

Huvudproblemfrågan för studien var: Kan butikerna kombinera sina egna identiteter med 
Saluhallen Slakteriets identitet för att gemensamt skapa ett starkt varumärke? De två 
underfrågorna var: Hur kommunicerar Saluhallen Slakteriets ledning och butikerna med 
varandra för att bli enhetliga? samt Hur uppfattar butikerna Saluhallen Slakteriets identitet 
och hur har de anpassat sig efter den?  

Syftet med studien var att undersöka om butikerna och ledningen i Saluhallen Slakteriet kan 
skapa ett starkt gemensamt varumärke samtidigt som butikerna behåller sina identiteter. Syftet 
var även att undersöka hur parterna utvecklar enhetlig kommunikation.  

Något som tydligt framkommit under studien är att ledningen och aktörerna kompletterar 
varandra bra. Ledningen tänker ur ett större perspektiv, medan aktörerna ser detaljerna. 
Butikernas identiteter har inte behövt anpassas särskilt mycket efter saluhallens identitet, utan 
de snarare framhävs och stärks av saluhallen. Detta då butikernas identiteter och saluhallens 
identitet är lika varandra, exempelvis när det gäller synen på företagskultur och presentation 
och kan därför kombineras. Det gör att många möten och utbildningar som ledningen erbjuder 
stärker butikernas identiteter. Butikerna bör fortsätta att ha en god sammanhållning mellan 
varandra och hjälpa varandra för att bilda ett starkt gemensamt varumärke.  

Det är positivt att ledningen tillsammans med butikerna tagit fram gemensamma kärnvärden 
för Saluhallen Slakteriet, dock bör de förankras bättre till butikerna om vilka de är. Om de är 
bättre förankrade kan det stärka förutsättningarna att bilda ett starkt gemensamt varumärke. 
Även om inte butikerna har exakt samma kärnvärden så liknar alla värden varandra, vilket är 
positivt då det tyder på att identiteterna kan kombineras. Slutsatsen kan dras att det 
förmodligen inte är negativt att ledningen och butikerna har olika kärnvärden eftersom 
samband kan ses mellan dem. Dock är det viktigt att alla butiker känner igen sig i saluhallens 
kärnvärden för att bli enhetliga.	  

Butikernas och saluhallens identitet är inte helt kombinerade när det gäller kundbemötande 
och butikerna bör anpassa sig efter saluhallens identitet eftersom det i dagsläget råder delade 
uppfattningar. Detta för att ge en enhetlig bild mot kunderna, vilket är viktigt för att bli ett 
starkt gemensamt varumärke. Dock uppfattas det som att alla tillfrågade butiker tycker att 
kundbemötande är en väsentlig del för att få nöjda kunder vilket är en bra grund för att få alla 
delaktiga till att skapa ett gemensamt synsätt.	  

Ledningen har en stor vision om att bli ett nordiskt matcentrum, vilket är något som till viss 
del nåtts ut till butikerna och som några tror på. Dock verkar butikerna mer inställda på att 
sköta sin produktion och klara sig för dagen. Det finns en risk att butikerna inte kan 
kombinera sin identitet med saluhallens om utvecklingen går för snabbt. Därför är det viktigt 
att skynda långsamt och låta butikerna utvecklas i den takt som krävs. Alla butiker bör bidra 
med sin del för att lyckas eftersom de är ett team som tillsammans strävar mot saluhallens mål 
och visioner.  	  
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Saluhallen upplevs som enhetligt inifrån då det råder relativt god kommunikation mellan 
ledningen och butikerna samt butikerna emellan. De har kontinuerliga möten där alla får vara 
delaktiga och bestämma. Dessutom har de relativt lika syn på saker och ting, vilket underlättar 
kommunikationen. Butikerna uppfattar saluhallens identitet som positiv, men ledningen har 
inte lyckats kommunicera identiteten fullt ut då butikerna var osäkra på vissa delar av 
identiteten, exempelvis angående egenskaper i personlighetskomponenten. En annan nackdel 
är att vissa butiker inte har möjlighet att närvara på samtliga möten. Även om vissa butiker 
påstår att det inte är något problem i dagsläget, då de får information i efterhand, kan det ändå 
innebära att viss information försvinner i kommunikationsprocessen och på så vis leda till 
sämre återkoppling. Det är viktigt att samtliga butiker närvarar på möten för att få viktig 
information, hjälp att stärka sin identitet och nå premiumsegmentet. Dock är det svårt för 
butikerna då de måste sköta sin produktion och dessutom råder vissa motsättningar att ha 
många möten. Därför är det viktigt att ledningen kommunicerar vikten av att ha möten till 
butikerna, men även att de hålls koncentrerade och endast tar upp det mest väsentliga. 	  

6.1 Förslag till vidare forskning 
Efter att ha undersökt varumärket inifrån skulle det vara intressant att undersöka det externt. 
Därför är ett förslag att undersöka hur Saluhallen Slakteriets image ser ut och därmed få 
kundernas uppfattning om identiteten. Därefter kan den jämföras med ledningen och 
butikernas syn på identiteten för att se om de kommunicerar och agerar enhetligt utefter den. 
Det är ytterligare en viktig faktor att det råder överensstämmelse mellan dessa för att kunna 
skapa ett starkt varumärke.   
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BILAGOR 
 

Nedan presenteras studiens bilagor.  
 

BILAGA 1 Urval  
 
Butikerna är indelade efter 10 kategorier, där även startår nämns. Vissa går in i flera 
kategorier.  
 
1: Fisk och skaldjur 
Sundbyholms kött och fisk, 2011 
 
2: Kött och chark 
Mitt matrike, 2013 
Sundbyholms Kött & Fisk, 2011 
Stora Ekeby Kött, 1992  
 
3: Fågel och vilt 
Mitt Matrike, 2013 
Hagby Gård, 2009 
 
4: Ost 
Mitt Matrike 2013  
Evanna Ost och Deli, 2013 
Gårdsmejeri ostbiten, 2000 
 
5: Frukt och grönt 
Smaka på Västmanland, 2012 
Grönsaksbonden, 2010 
 

6: Bröd 
Bergslagsboden, 2008 
Stora Ekeby Kött, 1992 
 
7: Café restaurang 
Arabian Nights, 2013 
Säsong skafferiet, 2013 
Ampans, 2006 
 
8: Kaffe & te 
Kaffetheket, 2013 
 
9: Fairtrade 
Kenzan Fairtrade, 2013 
 
10: Florist 
Blomsterbruden, 2011 

 
De svarta prickarna i diagrammet motsvarar butikerna Ampans, Sundbyholms Kött & Fisk, 
Bergslagsboden och Hagby Gård.   
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BILAGA 2 Intervjuguide   
 
Frågor till ledningen utifrån varumärkesidentitetsmodellen och kommunikationsteorin 
Faktafrågor 
1.     Hur pass involverade och aktiva är alla delägare i Saluhallen Slakteriet? 
2.     Har ni kunskap sedan tidigare om denna bransch? 
 
Varumärkesvision och kultur 
1. Vilka är era kärnvärden? 
2. Vad är era mål och visioner? 
3. Hur skulle en önskad företagskultur se ut för Saluhallen Slakteriet? 
4. Hur tycker ni att företagskulturen ser ut idag? 
5. Kommuniceras den önskade affärskulturen, kärnvärdena, mål och visionen till butikerna 
och i så fall hur? 
 
Positionering 
6. Hur tycker ni att Saluhallen Slakteriet är positionerat idag? 
7. Hur skulle ni vilja positionera Saluhallen Slakteriet? 
8. Tycker ni att positioneringen visar vad ni står för samt vad som göra er unika? 
9. Kommuniceras den önskade positioneringen till butikerna och i så fall hur? 
 
Personlighet 
10. Vilka önskade egenskaper skulle ni vilja att Saluhallen besitter? 
11. Vilka egenskaper anser ni att Saluhallen Slakteriet besitter? 
12. Anser ni att det kommuniceras ut av butikerna? 
13. Kommuniceras dessa egenskaper ut i media? 
14. Kommuniceras de önskade egenskaperna till butikerna och i så fall hur? 
 
Relationer 
15. Vilken typ av relation vill ni att butikerna ska skapa med kunder/leverantörer/andra 
anställda/andra intressenter? 
16. Vilken typ av relation har butikerna skapat till dessa ovanstående idag? Är relationerna 
lämpliga? 
17. Kommuniceras de önskade relationerna till butikerna och i så fall hur? 
 
Presentation 
18. Känner ni era kunder och vet ni vad de har för behov? 
19. Anser ni att Saluhallen Slakteriet presenterar både företagets identitet och det 
intressenterna vill ha? 
20. Hur anser ni att butikerna påverkar till hur Saluhallen Slakteriet uppfattas? 
21. Kommunicerar ni till butikerna hur de påverkar uppfattningen om Saluhallen Slakteriet 
och i så fall hur? 
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Frågor till butikerna utifrån varumärkesidentitetsmodellen och 
kommunikationsteorierna 
 
Faktafrågor 
1. Vilken befattning har ni? 
2.  Hur ofta befinner ni er i butiken? Hur pass involverade är ni i saluhallen? 
3. Hur många anställda har ni? 
4. Varför gick ni med i Saluhallen Slakteriet och vad ser ni för fördelar och nackdelar med att 
gå med i konceptet? 
 
Varumärkesvision och kultur 
1. Vilka är era kärnvärden? 
2. Vilka är era mål och visioner? 
3. Hur skulle ni beskriva er företagskultur? 
4. Kommunicerar ni kärnvärdena, visionen och företagskulturen till ledningen och i så fall 
hur?  
5. Är ni medvetna om ledningens önskade kärnvärden, företagskultur och vision? 
6. Om ja, vilka är dessa och hur uppfattar ni dem? 
7. Vad innebär det för er verksamhet? Har ni behövt ändra någonting? 
8. Är de önskade kärnvärdena, företagskultur och vision kommunicerade från ledningen och i 
så fall hur?  
 
Positionering 
9. Hur positionerar ni er i dagsläget? 
10. Vad står ert företag för och vad gör er unika? 
11. Kommunicerar ni detta till ledningen och i så fall hur?  
12. Är ni medvetna om ledningens önskade positionering av Saluhallen Slakteriet? 
13. Om ja, hur ser denna positionering ut och vad har ni för uppfattning om den? 
14. Vad innebär det för er verksamhet? Har ni behövt ändra någonting? 
15. Är detta kommunicerat från ledningen och i så fall hur?  
 
Personlighet 
16. Vilka egenskaper anser ni att er butik besitter? 
17. Kommuniceras dessa till ledningen och i så fall hur?  
18. Anser ni att dessa egenskaper kommuniceras i media? 
19. Är ni medvetna om vilka egenskaper ledningen önskar att Saluhallen Slakteriet ska 
besitta? 
20. Om ja, vilka är dessa? Vad har ni för uppfattning om dem? 
21. Vad innebär det för er verksamhet? Har ni behövt ändra någonting? 
22. Är de önskade egenskaperna som ledningen vill att Saluhallen Slakteriet ska besitta 
kommunicerade till er och i så fall hur?  
 
Relationer 
23. Vilken typ av relation vill ni skapa/har skapat med kunder/leverantörer/andra 
anställda/andra intressenter? 
24. Är dessa relationer kommunicerade till ledningen och i så fall hur? 
25. Är ni medvetna om hur ledningen vill att dessa relationer ska se ut? 
26. Om ja, hur ska dessa relationer se ut? Vad har ni för uppfattning om dessa? 
27. Vad innebär det för er verksamhet? Har ni behövt ändra någonting? 
28. Är detta kommunicerat från ledningen och i så fall hur?  
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Presentation 
29. Känner ni era kunder och vet ni vad de har för behov? 
30. Anser ni att er butik presenterar både företagets identitet och det intressenterna vill ha? 
Om inte, hur skulle presentationen kunna förändras? 
31. Hur anser ni att ni bidrar till att stärka det gemensamma konceptet Saluhallen Slakteriet? 
32. Kommuniceras detta till ledningen och i så fall hur?  
33. Är ni medvetna om hur ledningen anser att ni bidrar till hur Saluhallen Slakteriet 
uppfattas?  
34. Är detta kommunicerat från ledningen och i så fall hur?  
35. Om ja, hur ser deras uppfattning ut? Vad anser ni om det? 
36. Vad innebär det för er verksamhet? Har ni behövt ändra någonting? 
 


