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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har en fallstudie genomförts i syfte att ta reda på hur ett företag i 

servicehandeln med hjälp av utvalda marknadsföringsstrategier kan påverka konsumenter till 

att välja ett mer hälsosamt alternativ vid inköp av livsmedel, samt om detta är något som 

efterfrågas av kunderna själva. De teorier som ligger till grund för arbetet är teorier om 

företags frivilliga samhällsansvar, även kallad Corporate Social Responsibility, butikens 

påverkan på ett köp samt kunders köpbeteende och impulsköp. Syftets företagsperspektiv har 

undersökts genom två intervjuer med en franchisetagare hos Reitan Convenience Sweden AB 

och genom en intervju med verkställande direktör för branschorganisationen Svensk 

Servicehandel & Fast Food. Data från kundperspektivet har samlats in genom enkäter och 

intervjuer med ett urval av butikens kunder. För att skapa en helhetsbild av de båda 

perspektiven har även en observationsstudie genomförts. Studiens resultat visar att 

fallföretaget kan arbeta med strategier som produktexponering, skyltning och hälsokampanjer 

för att tillsammans med personalens inverkan på kundernas impulsbenägenhet påverka dem 

till att i en högre utsträckning välja ett mer hälsosamt livsmedelsalternativ. Detta är även 

något som kunderna själva uppger sig efterfråga. 
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1. Inledning 

 

Inom marknadsföringsområdet har det under årens lopp vuxit fram en trend där företag 

frivilligt arbetar med ett långsiktigt samhällsmässigt ansvarstagande i sina verksamheter. Det 

kan innefatta aktiviteter och åtgärder som inte alltid genererar en direkt lönsamhet för 

företaget utan som istället kan bidra till att stärka varumärket och skapa en större efterfrågan 

på längre sikt (Hollensen, 2013; Svensk handel, 2014). Marknadsföringen kan bland annat ske 

genom att aktivt ställa krav på att inte använda barnarbete i produktionskedjan, att plantera ny 

regnskog eller genom att skänka pengar till viktig forskning. 

 

Det här frivilliga ansvarstagandet namnges med sitt engelska namn i teorin som Corporate 

Social Responsibility och förkortas CSR. Det är ett internationellt och brett begrepp som 

beskriver arbetet med samhällsansvar ur flera perspektiv och som innefattar olika områden 

beroende på vad företagen själva väljer att ta ansvar för (Hollensen, 2013). Teorin växte fram 

i litteraturen under 1950-talet, där Howard Bowen kan ses som fadern av den moderna eran 

inom CSR när han år 1953 publicerade boken Social Responsibilities of the Businessman 

vilken har haft en väsentlig roll i både spridning och framväxt av CSR som koncept (Carroll, 

1999). Under 1960-talet förekom begreppet allt oftare och utvecklades till att nästintill få lika 

många definitioner som antalet akademiker, för att under nästkommande årtionde få en mer 

samlad och gemensam definition. Under denna tid började även alternativa inriktningar inom 

samhällsansvar att träda fram, såsom Corporate Social Responsiveness vilken behandlar 

filosofin om företags svar på sociala påtryckningar (Carroll, 1999). Från 1980-talet och framåt 

har forskare inom CSR-teorin fokuserat på att operationalisera, utforska, mäta och formulera 

flera närliggande begrepp och sedan millenniumskiftet har intresset för CSR ökat 

explosionsartat till följd av flertalet större företagsskandaler som har medfört reaktioner från 

samhällets sida med ställningstaganden och debatter från så väl politiska som icke-statliga 

organisationer (Banerjee, 2007). 

 

I branscher som socialt sett inte är helt accepterade och vars produkter vid hög konsumtion 

leder till direkt ohälsa för konsumenten, såsom inom tobaksindustrin och spelindustrin, är ett 

socialt samhällsansvarstagande en viktig marknadsföringsstrategi (EU-kommissionen, 2011). 

För dessa branscher finns det lagstadgade restriktioner som bland annat innebär att man inte 

får uttrycka kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som är påträngande, 
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uppsökande eller som uppmanar till ett överdrivet bruk av produkterna (Svenska Spel, 2014; 

SFS 1993:581). 

För företag som säljer livsmedel finns det idag ingen motsvarande reglering, varken i lagtext 

eller i form av policyrekommendationer, trots att ohälsa frambringad av dåliga matvanor är ett 

växande problem i Sverige (Livsmedelsverket, 2014; Roos, 2014). 

 

I enlighet med Livsmedelsverkets senaste rapport Riksmaten 2010-2011 har svenskars 

matvanor till viss del förbättrats under de senaste 20 åren. Vi äter idag mer frukt och bär, 

grönsaker, rotfrukter, baljväxter och fisk än tidigare men ännu inte i tillräckligt bra 

proportioner sett ur ett folkhälsoperspektiv (Folkhälsomyndigheten, 2014; Livsmedelsverket, 

2014). Svenskarna äter mer av den hälsosamma maten men många, särskilt unga, äter 

fortfarande för lite grönsaker, frukt och fullkorn och för mycket av fet, salt, och sockerrik mat 

samt dricker stora mängder saft och läsk (Livsmedelsverket, 2014). Som står att läsa i de 

nordiska näringslivsrekommendationerna, förkortat NNR, bör svenskar fortsätta att öka sitt 

intag av hälsosamma näringsämnen samtidigt som charkprodukter, rött kött, salt och drycker 

med tillsatt socker bör begränsas. NNR rekommenderar också att man byter ut vitt mjöl mot 

fullkornsmjöl, smör mot vegetabiliskt fett och att i första hand välja magra alternativ av 

mejeriprodukter (Folkhälsomyndigheten 2014; Livsmedelsverket, 2014). 

 

Sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen 

och vissa cancerformer, exempelvis tjocktarmscancer, har ett påvisat samband med övervikt 

och fetma som i sin tur tenderar att bero på ett för stort intag av ohälsosamma livsmedel i 

förhållande till en för låg fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2014). Ohälsosamma 

livsmedel definieras av Folkhälsomyndigheten (2014) som energitäta livsmedel och sötade 

drycker och kommer så även definieras i denna uppsats. Idag lider nära hälften av alla 

svenskar av någon form av övervikt och bara mellan år 2004 till 2013 har andelen invånare 

med fetma ökat från 11 procent till 14 procent. Vidare äter fyra av tio svenskar för mycket 

socker och ett genomsnitt på 15 procent av energiintaget, i vardagligt språk räknat som 

kalorier, kommer idag från godis, läsk, bakverk och snacks (Livsmedelsverket, 2014).  

 

Människors kostvanor är ett komplext område och det är flera faktorer som påverkar vid val 

av mat, såsom kultur, levnadsvanor, tillgänglighet, utbud, pris och marknadsföring. För att 

främja goda matvanor i hela landet driver folkhälsomyndigheten en bred satsning på olika 

nivåer i samhället där alla aktörer ska arbeta mot ett gemensamt mål för ett mer hälsosamt 
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Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014). Denna satsning innebär dock inget samarbete mellan 

folkhälsomyndigheten och näringslivet gällande matvanors hälsoeffekter, utan det är upp till 

varje enskilt företag att frivilligt ta ett socialt och etiskt samhällsansvar för huruvida en 

överdriven konsumtion av deras produkter kan leda till ohälsa för användaren (Roos, 2014). 

 

Energitäta livsmedel och sötade drycker är produkter som till stor del erbjuds till försäljning i 

dagligvaruhandeln. Branschen brukar delas in i två delar, livsmedelshandeln och 

servicehandeln. Livsmedelshandeln består till största del av några få, stora matkedjor medan 

servicehandeln kännetecknas av mindre butiker som erbjuder ett begränsat sortiment av 

livsmedel och andra produkter såsom lotter, tidningar, godis och bake-off. Ett stort antal 

kedjor finns representerade med varumärken som bland annat 7-Eleven, Pressbyrån och 

Espresso House och utgör tillsammans med enskilda handlare 18 0000 företag med en 

sammanlagd omsättning på 40 miljarder kronor per år. Butikerna är ofta strategiskt belägna 

för att vara nära till hands för kunderna. Affärskonceptet innebär bland annat att det ska gå 

snabbt att handla i butikerna, vilka också ska ha generösa öppettider (Svensk servicehandel, 

2014).  

 

Det är viktigt inom servicehandeln att arbeta med försäljningsstrategier kopplade till 

impulsköp då de flesta köp av livsmedel som görs i servicebutiker sker då konsumenten får en 

impuls och därefter bestämmer sig för att köpa en vara (Hedlund, 2015). Människans 

generella syn på impulsköp skiljer sig jämfört med hur den beskrivs i 

marknadsföringslitteraturen. Media beskriver impulsköp som något negativt vilket återspeglas 

i den vardagliga uppfattningen om dessa oplanerade köp. Samtidigt är impulsköp mycket 

viktiga för världsekonomin då den ekonomiska betydelsen av oplanerade inköp inte bör 

underskattas (Wood, 2005). Undersökningar har visat att trots att nästan hälften av alla 

konsumenter som handlar livsmedel inom dagligvaruhandeln skriver en inköpslista innan de 

går in i affären är det bara knappt 10 procent som följer den och övriga låter sig inspireras av 

butikens utbud (Hedlund, 2015). Eftersom servicehandeln i större utsträckning än 

livsmedelshandeln livnärar sig på kunders impulsköp kan proportionerna antas vara ännu 

större om statistiken endast skulle inkludera livsmedelsinköp gjorda inom servicehandeln 

(ibid). 

 

Ohälsa på grund av dåliga matvanor är ett växande problem i Sverige idag och det finns 

varken lagar eller rekommendationer kring marknadsföringen av energitäta livsmedel och 
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sötade drycker som företag i dagligvaruhandeln behöver förhålla sig till 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Inom exempelvis spel- och tobaksindustrin ses det som en självklarhet att verksamma företag 

tar ett samhällsansvar för de hälsoproblem som deras produkter genererar. Motsvarande 

förväntningar på livsmedelsindustrin är idag inte lika självklara, varför denna studie blir 

intressant att genomföra. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur ett företag i servicehandeln kan ta ett frivilligt 

samhällsansvar gentemot konsumenten genom att aktivt marknadsföra hälsosamma 

livsmedelsalternativ, samt ta reda på om det är något som kunderna själva efterfrågar. 

 

Resultatet förväntas att bidra till den del inom CSR-teorin som beskriver företags frivilliga 

ansvarstagande för att deras produkter inte ska leda till ohälsa vid konsumtion.  

 

 

1.2 Frågeställningar 

  

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

 På vilka sätt kan ett företag inom servicehandeln arbeta med att i sin marknadsföring 

påverka konsumenter till att välja ett mer hälsosamt alternativ vid köp av livsmedel? 

 

 Hur ser efterfrågan ut på hälsosamma livsmedelsalternativ hos kunder inom 

servicehandeln idag?  
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2. Teori 

 

Följande kapitel ämnar presentera relevanta teorier som ligger till grund för den kommande 

analysen. Den första teorin beskriver företags frivilliga samhällsansvar med en beskrivning 

av vilka förväntningar som kan finnas från samhällets sida. Här förklaras varför ett företag 

bör arbeta med ett aktivt samhällsmässigt ansvarstagande samt hur detta kan påverka 

företaget och samhället i stort. Nästföljande teori behandlar butikens påverkan på en 

konsuments köp och beskriver vilka verktyg som tillhandahålls ett företag i samband med 

detta. Den tredje och sista teorin beskriver konsumentbeteenden i form av konsumenters 

köpprocess och impulsköpsteori.  Avslutningsvis i kapitlet presenteras en analysmodell som 

redogör för och förklarar på vilket sätt det teoretiska ramverkets olika delar kommer att 

tillämpas i det kommande analyskapitlet.  

 

 

2.1 Företagens frivilliga samhällsansvar 

 

Det finns idag ingen officiell svensk översättning eller någon entydig definition av begreppet 

Corporate Social Responsibility utan förkortas CSR och benämns i dagligt tal som ett företags 

samhällsansvar, där ansvaret syftar till att vara frivilligt och socialt. Avsaknaden av en entydig 

definition beror till stor del på att begreppet inte är statiskt utan förändras ständigt beroende 

på vilka samhällsproblem som är aktuella (Grafström et al., 2008). En gemensam faktor är att 

CSR-konceptet inkluderar både ekonomiska och icke-ekonomiska perspektiv. Den fria och 

breda tolkning som detta medför gör att varje företag som arbetar med socialt samhällsansvar 

får utrymme att på egen hand bestämma sig för hur de önskar att arbeta med begreppet och 

vilka områden som företaget i fråga anser ska ingå i det sociala ansvarstagandet (Carroll, 

1979). 

 

Ett sätt för företag att arbeta med CSR-strategier är genom att integrera upp till fem olika 

ansvarsområden i verksamheten, bestående av sociala, miljömässiga och etiska områden samt 

genom konsumentfrågor och mänskliga rättigheter. Syftet med det är att maximera skapandet 

av gemensamma värden för ägare, övriga intressenter och för samhället i stort samt att 

identifiera, förebygga och mildra eventuella negativa effekter som kan tänkas uppstå, både för 
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företaget i sig och för samhället i övrigt. CSR handlar således om ett samhällsansvar på flera 

plan, för att förbättra och få ett mer utvecklat samhälle samtidigt som det bidrar till ett 

ekonomiskt och långsiktigt hållbart system (EU-kommissionen, 2011). 

 

CSR-konceptet kan även beskrivas utifrån tre dimensioner där det så kallade basansvaret kan 

symbolisera en utgångspunkt eller en inre dimension som innefattar produktivitet, arbete och 

ekonomisk tillväxt. Nästa dimension symboliserar utövningen av basansvaret med en viss 

medvetenhet om förändrade sociala värderingar och prioriteringar, där utövningen exempelvis 

kan ske genom att respektera och bevara omgivningen eller genom företagens relationer med 

de anställda. Slutligen finns en tredje dimension som innefattar de framväxande och 

fortfarande formbara ansvarsområden som företag kan anta för att bli allmänt involverade i att 

aktivt förbättra den sociala miljön (Carroll, 1979; Committee for Economic Development, 

1971; Windsor, 2006).  

 

Att CSR innefattar de företagshandlingar som överensstämmer med samhällets förväntningar 

på att vara en god samhällsmedborgare står klart, men endast en begränsad del av detta 

kopplas till förbättrad livskvalitet i samhällets sociala miljö. Oavsett författare och 

förhållningssätt till CSR diskuteras och framhävs aspekter om arbetsförhållanden som 

inkluderar anställdas hälsa och välbefinnande, samt val av produkters komponenter. De här 

aspekterna diskuteras ur ett etiskt eller miljömässigt perspektiv som ofta saknar ett 

konsumentanpassat folkhälsoperspektiv som aktivt ser till individers välmående. Ett företags 

CSR-strategi kan appliceras direkt eller indirekt i syfte att bidra till att konsumenters val av 

inköp blir mer hållbara, men forskare världen över visar på en bristande insats och fokus 

gällande forskning om samhällsansvar med påverkan på slutkonsumenters fysiska hälsa efter 

konsumtion av produkter, vilket därmed lämnar ett tomrum inom CSR-konceptet idag 

(Carroll, 1991; EU-kommissionen, 2011). 

 

CSR-strategier behöver vara djupt rotade och genomsyra alla led i ett företag för att få verklig 

effekt. Härigenom kan konkurrenskraften öka, men ett långsiktigt förhållningssätt i arbetet är 

betydande. CSR kan tillämpas av alla organisationer oavsett storlek och verksamhetsområde, 

men större företag tenderar att vara mer synliga samt ha mer makt i samhället vilket även 

medför ett ansvar som gör att det kan anses vara extra viktigt för stora företag att aktivt arbeta 

med CSR (Hollensen, 2013). 
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2.1.1 Drivkrafter för att arbeta med ett socialt ansvarstagande 

 

Det främsta skälet för företag att arbeta med CSR-frågor är att det på sikt skapar lönsamhet då 

ett socialt ansvarstagande genererar ett gott anseende för företaget och dess varumärke 

(Cooke, 1997). Varumärket är en symbol för företaget som har till syfte att visa omgivningen 

vad de står för, därför är det viktigt för företag att arbeta med ett socialt ansvarstagande som 

är tilltalande för omvärlden (Löhman och Steinholtz, 2004). Förutom de vinstförväntningar 

som detta skapar, och därmed strävan efter en högre lönsamhet, kan även andra skäl ligga till 

grund för att aktivt arbeta med socialt anvarstagande, såsom efter påtryck och krav från 

konsumenter eller andra intressenter (Eadie et al., 2000). Att arbeta med CSR ökar även 

företagets möjlighet att skapa en större lojalitet hos intressenterna, varför det är viktigt att 

lyssna på dessa samt tillämpa en välarbetad omvärldsanalys. Konsumenter kan även ge 

uttryck för en åsikt genom att ta ett aktivt ställningstagande i valet av konsumtion vilket 

återspeglas i ett företags resultat. 

 

Några av de positiva effekter som ett aktivt CSR-arbete kan medföra är att det kan attrahera 

nya kunder, skapa större möjligheter att lansera nya produkter, öka möjligheten att ta ut ett 

högre pris samt bidra till att företag klarar motgångar och kritik bättre (Löhman och 

Steinholtz, 2004). Det huvudsakliga skälet till varför företag väljer att arbeta med socialt 

ansvar är dock vinstintresset (Eadie et al., 2000). 

 

Oavsett motiv till att arbeta med CSR så är det fördelaktigt att som företag kommunicera ut 

sitt ställningstagande till konsumenterna för att uppnå bättre resultat, detta genom att använda 

relevanta verktyg i sin marknadsföring. På mötesplatsen där handeln sker finns flera olika sätt 

att påverka en konsument och där har butiken en betydande roll för en konsuments 

köpbeteende (Nordfält, 2007). 

 

 

2.2 Butikens påverkan på ett köp 

 

Att bemöta och tillfredsställa en konsuments behov och därigenom sälja de produkter som 

marknaden efterfrågar gynnar både konsumenterna och marknaden samt företagen och deras 
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överlevnadschanser (Hollensen, 2013). När konsumenten väl befinner sig inne i en butik finns 

det ett antal strategier och åtgärder som företagen kan vidta i syfte att öka 

försäljningsmöjligheterna. Med en positiv inställning till butiken från konsumenters sida blir 

det även lättare för butiken att sälja sina varor (Nordfält, 2007). 

 

Butiksatmosfären är marknadsföringens främsta kommunikationskanal där verktyg som 

produktsortiment och -exponering, personal och skyltning är av stor betydelse för 

försäljningen (Nordfält, 2007; Thurow och Nilsson, 2004). För att nå ut med ett budskap till 

konsumenten på bästa sätt bör flera kommunikationskanaler användas parallellt (Kotler et al., 

2005).  

 

För att nå en konsument kan det som företagare vara viktigt att ha ett tilltalande 

produktsortiment för konsumenten att kunna välja bland (Axelsson, 2011). En varas 

strategiska exponering och hur denna presenteras påverkar i hög grad kundens 

inköpsbeteende, vilket i sin tur kan leda till en ökad försäljning i butiken (Nordfält, 2007). En 

del av marknadsföringen kan även härledas till personalens interaktion med kunderna, där 

kunduppfattning, service och relation är betydande beståndsdelar (Booms och Bitner, 1981). 

De anställda kan bland annat uppmärksamma sina kunder på prissänkta varor och olika 

erbjudanden, visa intresse, hjälpa till eller uppmuntra till köp av varor som konsumenten 

egentligen inte hade planerat att inhandla (Crawford och Melewar, 2003). Detta kan 

exempelvis ske i form av merförsäljning, vilket innebär att kunden erbjuds extra produkter vid 

köptillfället som han eller hon inte hade tänkt handla från början (Mattila och Wirtz, 2008).  

 

Det är även viktigt att kommunicera genom skyltar i en butik (Kotler och Keller, 2003). En 

skylt med mer detaljerad information är att föredra då det anses vara mer trovärdig jämfört 

med en skylt med odetaljerad information. Skyltar som hjälpmedel och kommunikationskanal 

används främst för att kunna vägleda, påminna eller på andra sätt påverka en kunds intresse 

för särskilda produkter i butiken (Nordfält, 2007). 

 

Som ett annat verktyg kan en medveten butikslayout utformas, vilken beskrivs som en plan 

för hur konsumenter rör sig i butiken. Här gäller det för företagaren att ta reda på och förstå 

vilka platser i butiken en kund naturligt besöker för att på så sätt placera rätt vara på rätt plats 

för maximal försäljning (Dahlén och Lange, 2003; Nordfält, 2007). Butikens utformning bör 
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vara strukturerad för att passa kundens rörelsemönster eftersom den påverkar kundens 

reaktioner och därigenom även kundens inköpsbeteende (Mowen, 1995). 

 

Utöver nämnda aspekter finns det även andra marknadsföringsinstrument en butik kan 

använda sig av för att påverka en konsument, exempelvis genom färg, ljus, ljud och doft 

(Nordfält, 2007). Ett företags marknadsföringsstrategi grundar sig dock i en uttalad eller 

underförstådd förståelse av sina kunder för att på ett effektivt sätt kunna kommunicera ut sina 

produkter och sitt varumärke. Därigenom kan företaget bemöta sina kunder på bästa sätt samt 

generera lönsamhet till det egna företaget (Dahlén och Lange, 2003; Kotler et al., 2005). 

 

 

2.3 Köpprocess och impulsköp  

 

Ett köp kan antingen ske planerat eller impulsartat. Ett planerat köp innebär att en kund på 

förhand har tänkt igenom sitt köp, vilket beskrivs av den klassiska köpprocessteorin utifrån 

fem steg: behovsidentifikation, informationssökning, utvärdering av alternativ, köp samt 

utvärdering efter köp (Kotler et al., 2005). Ett impulsivt köp sker då en konsument upplever 

en snabb vilja av att genast köpa en viss produkt och att denna plötsliga impuls kan uppstå 

genom att konsumenten utsätts för någon sorts stimuli som i sin tur leder till ett köp, vilket 

motsvarar den skillnad som uppstår mellan en konsuments totala inköp och de köp som var 

planerade innan konsumenten besökte butiken i fråga (Rook, 1987). Ett impulsköp föregås 

inte av någon tidigare medveten tanke om att köpa produkten, varför denna typ av köp 

utesluter delar av de inledande stegen i den klassiska köpprocessmodellen (Bellenger et al., 

1978; Cobb och Hoyer, 1986). Inom detaljhandeln tenderar impulsköp att bestå av vissa 

specifika produktkategorier, såsom konfektyr och bakverk (Liao et al., 2009).  

 

För att utifrån kunna påverka och uppmuntra en konsument till att identifiera ett behov, där ett 

behov förklaras som skillnaden mellan konsumentens nuvarande situation och den situation 

som denne istället önskar befinna sig i, behövs någon typ av marknadskommunikation 

användas (Fill, 2006; Kotler et al., 2005). Ett avgörande för att ett köp ska genomföras ligger 

även i vad konsumenten är medveten om, såsom i att han eller hon känner till produktutbudet. 
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Det kan därför anses vara upp till företagen att identifiera konsumenters behov för att sedan 

erbjuda lösningar på dessa (Kotler et al., 2005; Nordfält, 2007).  

 

Vad som påverkar ett impulsköp kan förklaras utifrån två sammanfattande kategorier, interna 

faktorer och externa faktorer. De interna faktorerna fokuserar direkt på individen och beskrivs 

exempelvis genom känslotillstånd, personlighetsdrag, rådande humör, demografiska faktorer 

samt konsumentens inställning och normativa utvärdering av impulsköpsengagemang. De 

externa faktorerna utgörs av yttre förhållanden och innefattar konkreta åtgärder som företag 

kan arbeta med och utveckla för att påverka konsumenter till ett köp, såsom genom 

butikslayout, strategisk exponering av vissa produkter i en butik eller genom personalens 

integration med konsumenterna (Rook, 1987; Stern, 1962; Youn och Faber, 2000). Även 

andra konsumenter, aktörer och intressenter som en konsument kommer i kontakt med 

påverkar inköpsbeteendet samt inverkar på dennes uppfattning av butiken (Booms och Bitner, 

1981). De interna och externa faktorerna har genom sin samverkan och integration med 

varandra en stor påverkan på konsumenten vid impulsköp varför det är viktigt för företag att 

känna till dem för att kunna undersöka, förstå och bemöta sina kunder på ett effektivt och 

lönsamt sätt (Masouleh et al., 2012; Stern, 1962). 

 

Efter att ett köp är genomfört utvärderar kunden sin erfarenhet oavsett om köpet har varit 

planerat eller skett impulsartat. Han eller hon kan då antingen känna sig nöjd eller missnöjd 

med köpet beroende på hur väl erfarenheten matchade den förväntade nivån på prestationen 

(Blackwell och Blackwell, 2001). Då konsumenter ofta lägger erfarenheter på minnet, samt 

tenderar att komma ihåg dessa när de står inför en liknande köpsituation vid ett senare 

tillfälle, kan det resultera i en påverkan på handlande och agerande vid senare köptillfällen. 

Erfarenheten kommer att påverka huruvida kunden kan komma att välja samma vara igen 

eller inte, samt om denne kan komma att rekommendera produkten till andra (Blackwell, 

Miniard och Engel, 2006; Kotler et al., 2005). 
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2.4 Analysmodell 

 

I enlighet med studiens syfte undersöks i kommande analys hur företag i servicehandeln kan 

arbeta med ett frivilligt samhällsansvar i sin marknadsföring samt hur konsumenters 

efterfrågan ser ut på hälsosamma livsmedelsalternativ inom den typen av bransch. 

Analysmodellen, som återfinns i nedan figur 1, utgår från redan presenterade teorier om (I) 

företags samhällsansvar, (II) butikers påverkan på köp samt (III) kunders köpprocess och 

impulsköp.  

 

 

 

 

Figur 1. Analysmodell för arbetet 

 

Varje teoridel följer samma struktur där det presenterade ramverket tillsammans med det 

empiriska resultatet analyseras. Först beskrivs och analyseras företagsperspektivet och 

därefter konsumentperspektivet, för att sedan ställas mot varandra i en jämförande aspekt. I 

och med att uppsatsen studerar två perspektiv tillgodogörs på detta sätt en tydlig bild av varje 

perspektiv samt en täckande och beskrivande helhetsbild som är nödvändig för att få en 

djupare förståelse samt för att även kunna se till vilken grad de två perspektiven 

överensstämmer eller hur de står i kontrast till varandra. Teorin om företags samhällansvar 

används för att förstå företagets roll i samhället och vad ett socialt ansvarstagande kan leda till 

men bidrar även till att besvara konsumenters efterfrågan och förväntan på företag. 
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Nästföljande teori studerar hur butiker kan influera en konsument och påverka ett köp. Här 

berörs ett mer fysiskt förhållande mellan företag och konsument, varför denna analysdel 

bidrar till frågeställningen gällande hur företag med sin marknadsföring kan påverka sina 

konsumenter, men även i viss mån till att besvara kundperspektivets del av syftet. Slutligen 

analyseras teorin om kunders köpprocess och impulsbenägenhet för att utvärdera vilka steg en 

konsument går igenom vid ett köp vilket är relevant för att förstå vilka 

marknadsföringsinstrument ett företag kan använda sig av för att utnyttja denna kunskap. De 

tre områdesanalyserna ligger sedan till grund för arbetets slutsats där syftets frågeställningar 

besvaras med förslag på vilka marknadsföringsmässiga åtgärder det studerade fallföretaget 

skulle kunna vidta, samt vilka möjligheter de bör ta vara på för att i högre grad bemöta 

konsumenternas efterfrågan och för att ta ett ansvar för samhället i stort. 

 

 

3. Metod 

 

I följande kapitel presenteras en beskrivning av det tillvägagångssätt som tillämpades för att 

samla in data för studien. Först följer en beskrivning av avgränsningar och tillvägagångssätt. 

Därefter följer en genomgång av övergripande datainsamling med sekundär datainsamling, 

inledande intervju och beskrivning av observationsstudien. Sedan följer en genomgång av 

datainsamling för studiens företagsperspektiv och kundperspektiv, med förklaringar till varför 

valda metoder bäst besvarar studiens frågeställningar och därmed uppfyller syftet. 

Avslutningsvis följer en kritisk metodreflektion där bland annat studiens generaliserbarhet 

diskuteras. 

3.1 Avgränsningar och tillvägagångssätt 

 

Undersökningen genomfördes som en fallstudie på en av Reitan Convenience Sweden ABs 

butiker då koncernen är en av de marknadsledande inom servicehandeln i Sverige idag 

(Euromonitor International, 2014; Hedlund, 2015). I regel är det de största företagen som har 

mest resurser för att arbeta proaktivt och kan således snabbt anpassa sig till nya trender, vilket 

gör att studiens syfte bäst lämpade sig att applicera på ett stort företag (Hollensen, 2013). 

Strategin att använda sig av en fallstudie är fördelaktig för att få en djupare förståelse för de 

valda teoriernas praktiska innebörd och lämnar plats för en detaljerad analys inom varje 

teoretiskt avsnitt (ibid).  
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Reitan Convenience Sweden AB äger bland annat varumärket 7-Eleven som består av de tre 

butikskoncepten 7-Eleven City, 7-Eleven Express samt Shell 7-Eleven. Det sistnämnda 

innebär att de så kallade trafikbutikerna är sammankopplade med en av Shells bensinstationer. 

Den här sortens butiker tenderar att locka kunder vars primära syfte inte nödvändigtvis är att 

besöka butiken i fråga, vilket medför att företagets marknadsföring och kundernas 

impulsbenägenhet har en stor betydelse för affärsverksamhetens omsättning och överlevnad. 

Det är alltså i mångt och mycket upp till personalen och marknadsföringen av de produkter 

som erbjuds i butiken som påverkar vad kunden i slutänden väljer att köpa, vilket gjorde en 

trafikbutik intressant att studera. Shell 7-Eleven finns idag på 109 platser runt om i landet och 

på grund av geografisk tillgänglighet har fallstudien genomförts i Uppsala på Kvarnbolund 

Servicehandel AB (7-Eleven, 2014).  

 

Genom att studera endast en butik blir en djupgående studie möjlig snarare än en bred 

undersökning (Gerring, 2007). I en fallstudie är gränsen mellan de teorier som studeras och 

sammanhanget i vilka de studeras i inte självklara, varför ett flertal olika metoder användes 

för att samla in data i syfte att öka det vetenskapliga värdet (Saunders et al., 2012). Både 

sekundärdata och primärdata tillämpades, där den förstnämnda består av inhämtad data 

författad av en tredje part, såsom tidigare forskning och information hämtad från fallföretagets 

hemsida. Den sistnämnda innefattar egen inhämtad data i form av egna undersökningar (ibid).  

 

För att besvara frågan om på vilka sätt ett företag inom servicehandeln kan arbeta med att i sin 

marknadsföring påverka konsumenter att välja ett mer hälsosamt alternativ vid köp av 

livsmedel har metoden primärt varit att genomföra intervjuer med fallföretaget och med 

branschens företrädare. För att undersöka kundernas perspektiv och efterfrågan på 

hälsosamma livsmedelsalternativ inom servicehandeln upprättades en enkät till fallföretagets 

kunder, vilken även kompletterades med kundintervjuer. En observation har även utförts på 

plats i butiken i syfte att komplettera de båda perspektiven och för att addera ytterligare en 

dimension till studiens helhetsbild. Bidraget från intervjuerna, enkäten och observationen 

medförde att arbetet har tillämpat en triangulerande metod (Saunders et al., 2012).  

 

Studiens undersökningar genomfördes inom loppet av tre veckors tid och resultatet visar 

därför ett tvärsnitt av hur fenomenet ser ut just nu. En fördel med det är att studien återger en 

desto tydligare helhetsbild i och med att företags- och kundperspektivet undersöktes 
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samtidigt, vilket innebär ett minimerande av förändrande faktorer så som exempelvis butikens 

produktexponering och butikslayout, vilket i sin tur medförde att samma förutsättningar rådde 

för alla deltagare vid de olika undersökningarna (Corbin och Strauss, 2008).   

 

 

3.2 Övergripande datainsamling 

 

3.2.1 Sekundär datainsamling 

 

För att tillgodogöra kunskap om tidigare forskning inom studiens område togs internets 

sökmöjligheter till vara på. Genom att söka genom databaser tillhandahållna av Uppsala 

Universitetsbibliotek granskades tidigare publicerade vetenskapliga artiklar om CSR, 

marknadsföringsstrategier i butik samt kunders köpprocess och impulsköpsteori. Via 

biblioteket hämtades även statistik och marknadsanalyser ur databaserna i syfte att hitta 

relevant information som sedan har legat till grund för att skapa en helhetsbild av arbetet och 

som utgör delar av studiens inledning, teori och empiri. De källor som databaserna hänvisade 

till anses av författarna vara betrodda då materialet och en majoritet av källorna utgörs av 

erkända forskare inom området. En medvetenhet om den kritiska granskningens nödvändighet 

vid hänvisning till tredje part samt egen kunskap inom området bidrog även till att bedöma 

materialets trovärdighet (Saunders et al., 2012). 

 

 

3.2.2 Inledande intervju 

 

Som bakgrund till studiens genomförande samt som underlag till inledningen genomfördes en 

kortare intervju per telefon med kommunikatören Emma Roos på Folkhälsomyndigheten. 

Syftet var att ta reda på om det förekommer något samarbete mellan folkhälsomyndigheten 

och näringslivet gällande svenskars matvanor och hälsoeffekter. Frågorna till intervjun med 

Folkhälsomyndigheten återfinns i appendix 6. 
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3.2.3 Observationsstudie 

 

Vid ett tillfälle genomfördes en observation i fallföretagets butik för att tillgodogöra kunskap 

om butikens utformning, öka förståelsen för företagets marknadsföringsstrategier samt för att 

studera kundernas köpprocess. Varken butikens personal eller dess kunder var medvetna om 

när observationen genomfördes vilket medförde att kundernas köpbeteende och personalens 

arbete kunde studeras utan att resultatet avsiktligt påverkades. Observationsprotokollets 

underlag återfinns i appendix 5 och resultatet källhänvisas i arbetet som Observation (2014). 

 

 

3.3 Intervju med företagsrepresentanter  

 

Intervjuer är en kvalitativ metod som söker förklarande svar på studiens frågor och skapar en 

bild av hur respondenterna tolkar eller upplever ett fenomen eller en viss situation (Creswell, 

2009). Två intervjuer genomfördes med fallföretagets franchisetagare Liza Vallén som driver 

butiken Kvarnbolund Servicehandel AB, en personlig intervju och en uppföljande intervju per 

telefon. En intervju per telefon genomfördes också med Bengt Hedlund, verkställande 

direktör, förkortat VD, för branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food. 

Tillsammans gav de ett perspektiv för branschen som helhet. Franchisetagaren refereras som 

Vallén (2014) i studien och VD:n refereras som Hedlund (2015). 

 

Som metodval anses en intervju ge bäst information av en respondent då flera 

kommunikationssätt utöver den verbala delen kan komma till uttryck, såsom kroppspråk och 

sinnesstämning, samt inkluderar möjligheten att ställa följdfrågor. Här ges även utrymme för 

båda parter att lära känna varandra vilket bidrar till en avslappnad miljö och mer informativa 

svar (Ekholm et al., 1992). Då den sekundära datainsamlingen bidrog till förkunskap inom 

området innan intervjuerna genomfördes tillämpades en semistrukturerad intervjuform med 

både franchisetagaren och VD:n i syfte att möjliggöra en stor omfattning av datainsamling 

samtidigt som frågorna styrdes till att hålla sig inom relevant område. Det här bidrog till 

relevans av respondenternas svar samtidigt som det gavs utrymme till att ge ytterligare 

information och kunskap till intervjuaren än vad som tidigare uppmärksammats eller funnits 

en medvetenhet om, varför frågeföljd och ordalydelsen av intervjuerna var betydande. 

Nackdelen med en semistrukturerad intervjuform kan vara att informationen som ges blir 
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svårtolkad och diffus. För att undvika detta ställdes följdfrågor kring samma ämne vilket även 

bidrog till en tydligare helhetsbild (Hedin, 1996). För att få så bra förutsättningar som möjligt 

under samtalen tilläts respondenterna själva att välja tid och plats för intervjuerna. 

Intervjufrågor till butikens franchisetagare återfinns i appendix 1a och appendix 1b. 

Intervjufrågor till branschorganisationens VD återfinns i appendix 2. 

 

För att tillgodogöra grundläggande kunskap om branschens verksamhet i sin helhet samt söka 

svar på om och hur fallföretaget arbetar med socialt samhällsansvar idag ställdes frågor om 

detta till både franchisetagaren och VD:n. Här diskuterades främst i vilken dimension socialt 

ansvarstagande sker idag samt hur ett företag i servicehandeln skulle kunna tillämpa en 

marknadsföringsstrategi som uppfyller teorins beskrivning om ansvarstagande i den 

dimension som innefattar de framväxande och fortfarande formbara ansvarsområden som 

företag kan anta. Vidare ställdes frågor om drivkrafter för att arbeta med detta där den 

ekonomiska aspekten och företagets storlek i förhållande till att genomföra en förändring var 

central. Samtalet med franchisetagaren gick sedan över till frågor om konkreta förslag på hur 

fallföretaget skulle kunna arbeta med att kommunicera ut en strategi om socialt 

samhällsansvar i den dagliga verksamheten i butiken. Här ställdes frågor om 

produktexponering, skyltning och personalens roll i butiken. Samtalet med VD:n riktades in 

på frågor om hur ett övergripande socialt samhällsansvar skulle kunna tillämpas av alla 

företag i servicehandeln. Slutligen ställdes frågor till både franchisetagaren och VD:n om 

fallföretaget och branschens uppfattning om sina kunders köpprocess och om det förekom en 

medveten strategi att påverka kundernas impulsbenägenhet vid dagens marknadsföring. Det 

diskuterades även huruvida fallföretaget skulle kunna använda personalens arbete med att 

påverka kundernas impulsbenägenhet till att framhäva en eventuell strategi om socialt 

samhällsansvar genom att påverka kunderna till att välja ett mer hälsosamt alternativ vid köp 

av livsmedel. 

 

Den uppföljande telefonintervjun som hölls med fallföretagets franchisetagare utfördes i syfte 

att tydliggöra delar av tidigare insamlad data samt få svar på mer specifika frågor. Därför 

tillämpades en strukturerad intervjuform där relevanta följdfrågor tillkom för att tillgodogöra 

så korrekta intervjusvar som möjligt (Saunders et al., 2012).  
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3.4 Enkätstudie med kunder 

 

För att öka förståelsen för kundernas upplevelse och tillfredsställelse av fallföretagets 

produktutbud och marknadsföring ombads fallföretagets kunder att fylla i en enkät. Denna 

kvantitativa metod valdes på grund av sin tids- och kostnadseffektivitet för att på så sätt nå ut 

till många respondenter under begränsade förutsättningar (Saunders et al., 2012). 70 stycken 

enkäter var tillgängliga och 54 stycken blev besvarade. För att minimera risken för bortfall 

samt öka antalet enkätsvar utformades enkäten till att bli en A4-sida lång, bestå av 9 frågor 

samt tillät deltagarna att vara anonyma. Enkäten koncentrerades till att endast ta upp relevanta 

frågor som direkt anknöt till studiens syfte, varför det starka hälso- och 

marknadsföringsfokuset kan ha påverkat deltagarna till att försköna sina svar. Frågorna var 

dock neutralt formulerade och bedöms därför inte ha påverkat svaren i omfattande 

utsträckning (Yin 2012). Med hänsyn tagen till den tidsbegränsning som fanns samt att ämnet 

enligt författarna inte bedöms vara speciellt känsligt för gemene man ansågs fördelarna med 

enkätens utformning vara fler än nackdelarna. Materialet sammanställdes i Excel där även 

diagram skapades. 

 

Frågorna i enkäten formulerades efter bearbetning av studiens teorier och efter att den första 

intervjun med franchisetagaren var genomförd för att öka möjligheten till att skapa relevanta 

frågor (Bryman och Bell, 2007). Frågorna besvarades med förvalda alternativ kompletterade 

med ett Vet Ej-alternativ för de deltagare som inte kunde eller ville besvara frågan. De 

förvalda svarsalternativen användes i syfte att minska risken för missförstånd av frågornas 

svar, för att förenkla processen för respondenterna, öka svarsfrekvensen samt bidra till att 

enklare kunna sammanställa svaren till ett övergripande resultat (ibid). Att svarsalternativen 

var förutbestämda kan även ses som en nackdel då innehåll och antal val är begränsade vilket 

kan medföra en risk för frånvarande av relevant svarsförslag så för att balansera det gavs 

utrymme för övriga kommentarer i form av egna reflektioner som en sista fråga (Sekaran och 

Bougie, 2011). 

 

Innan enkäten delades ut fick ett antal testpersoner fylla i och utvärdera den för att minimera 

eventuella formuleringsmissar eller andra otydligheter. Efter att feedback mottagits 

reviderades enkäten innan den slutligen delades ut till fallföretagets kunder. Att använda sig 
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av testpersoner kan anses vara tidskrävande men det bidrog till att säkerställa att frågorna 

tolkades korrekt vilket därmed ökade enkätundersökningens validitet och reliabilitet (ibid).  

 

Som en introduktion till enkäten beskrevs kortfattat studiens syfte överst på sidan för att 

förklara vad deltagarnas medverkan skulle bidra till samt för att belysa områdets aktualitet. I 

slutet av blanketten återfanns även en av författarnas kontaktuppgifter vid eventuella frågor 

som, tillsammans med information om syftet, skapade trovärdighet till undersökningen 

(Bryman och Bell, 2007). Enkätens inledande frågor berörde kön och ålder där svaren bidrog 

med kunskap om gruppens variation till studien (Saunders et al., 2012). Vidare låg 

undersökningens fokus på att besvara kundperspektivet av studiens syfte vilket innefattar hur 

efterfrågan ser ut på hälsosamma livsmedelsalternativ. Frågorna handlade således om 

kundernas anledning till butiksbesöket och deras uppfattning och erfarenhet av detta, för att 

på så sätt få svar på hur butiken har påverkat kunden till sitt köp. Därefter ställdes frågor om 

kundens uppfattning och inställning till utbud av livsmedel samt om medvetenhet och 

inställning till hälsoaspekten gällande egna matvanor för att ta reda på kundernas attityd i 

frågan samt hur det förhöll sig till butikens utbud. För att ta reda på hur kunderna förhöll sig 

till samt uppfattade marknadsföringen i butiken knöts de sista frågorna an med företaget och 

dess marknadsföring. Den avslutande frågan inkluderade kundens attityd till marknadsföring 

med förankring till hälsosamma livsmedelsvaror. Helheten av enkätens frågor bidrog till att 

skapa en bild av hur kunders efterfrågan såg ut gällande hälsosamma livsmedelsalternativ 

inom servicehandeln och underlaget återfinns i appendix 3. 

 

För att nå ut till olika kundgrupper var enkäten tillgänglig under olika tider på dygnet under 

både veckodagar och helgdagar i sammanlagt sju dygn. Inledningsvis var en av studiens 

författare närvarande i butiken och delade aktivt ut enkäter till alla kunder under två timmar 

en vardagseftermiddag. Under resterande tid var enkäterna utplacerade tillsammans med ett 

antal pennor vid fallföretagets restaurangbord, vilken är centralt placerad i butiken, för att i 

största möjliga utsträckning uppmärksammas av butikens kunder. Personalen var behjälplig 

genom att upplysa kunderna om enkäten, men kunderna har på eget initiativ svarat och lämnat 

enkäten i avsedd postlåda. Att låta kunderna av eget intresse fylla i enkäter kan ha bidragit till 

ett snedvridet urval av butikens kunder då endast de som medvetet tog sig tid och 

engagemang fyllde i enkäten, dessutom kan samma kund ha fyllt i den flera gånger. De som 

valde att inte besvara enkäten utgör ett oidentifierat antal i bortfall (Saunders et al., 2012). 

Enkätstudien kommer i arbetet att källhänvisas som Enkätsvar (2014). 
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3.5 Intervju med kunder  

 

Då enkäter medför en frånvaro av detaljsvar där problem kan belysas utan förslag på vidare 

lösning utfördes även kundintervjuer i syfte att bidra till en mer förklarande bild av 

kundperspektivet (Yin, 2012).  

 

Kundintervjuerna genomfördes med totalt 18 av 22 slumpvis tillfrågade butiksbesökare vid 

två olika tillfällen. Dagarna och tidpunkterna för intervjuerna valdes i samråd med 

franchisetagaren med syfte att möta ett så representativt urval av kunderna som möjligt. 

Intervjufrågorna är baserade på studiens enkätfrågor som sedan kompletterades med relevanta 

följfrågor som återfinns i appendix 4. Då de intervjuade kunderna muntligen besvarade 

enkätens frågor har dessa svar även inkluderats i enkätundersökningen. 

 

Intervjuerna genomfördes på plats i butiken i samband med att kunden handlade ett livsmedel. 

På detta sätt var köpets genomförande och kundernas inställning till detta aktuellt, varför 

kunderna har lättare att uttrycka sin egentliga åsikt i jämförelse med om intervjuerna skulle ha 

utförts vid någon annan tidpunkt eller på en annan plats (Hedin, 1996). Intervjuerna antog en 

strukturerad form där enkätens frågor huvudsakligen låg till grund och kompletterades med 

förutbestämda följdfrågor. På så sätt fick kunderna möjlighet att förtydliga och förklara 

enkätfrågornas svar vilket bidrog till en fördjupad förståelse och en tydligare helhetsbild av 

studiens kundperspektiv. Kundintervjuerna, liksom enkätstudien, hölls anonyma för att inte 

skapa en ovilja att delta bland de tillfrågade kunderna samt för att en identifiering av kunderna 

inte skulle tillföra någon betydande tyngd till arbetet då de slumpmässigt utvalda 

respondenterna sågs som representanter för butikens kundgrupp i stort (Bryman och Bell, 

2007). Kundintervjuerna källhänvisas i arbetet som Kundintervju (2014).  

 

 

3.6 Kritisk metodreflektion  

 

Studien omfattar endast ett fallföretag vilket kan medföra att det vetenskapliga värdet av 

resultatet och möjligheterna till generalisering ifrågasätts (Saunders et al., 2012). Då 7-Eleven 

drivs genom så kallad franchising innebär det att alla företagets butiker har enskilda 

butiksägare som arbetar efter samma affärskoncept (7-Eleven, 2014). En stor del av den 
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enskilda butikens marknadsföring, val av produktutbud samt produktplacering styrs från en 

central nivå vilket medför att en enskild franchisetagare endast har en begränsad möjlighet att 

påverka vad som ska erbjudas och marknadsföras i butiken (Vallén, 2014a). Att 

affärskonceptet är detsamma för alla butiker i kedjan medför att företagsperspektivet av 

studiens resultat till stor del går att generalisera mot hela företaget i fråga även om en 

motsvarande studie på ett annat fallföretag inte nödvändigtvis skulle resultera i samma 

marknadsföringsmässiga åtgärdsförslag (Saunders et al., 2012). Kundperspektivets data går 

däremot inte att generalisera mot företaget, bland annat på grund av att respondenterna inte 

utgör ett tillräckligt representativt urval av butikens kunder. Tillsammans med faktum att 

studien endast innefattar ett fallföretag medför att studien i sin helhet inte kan generaliseras 

mot branschen i stort (Gerring, 2007; Yin, 2012). 

 

Att använda intervjuer och enkäter som metod medför en risk att respondentens ibland 

subjektiva åsikt och möjliga avsikt att framhäva ett bättre resultat än den objektiva sanningen 

återges i det empiriska resultatet. Detta fenomen tenderar att framträda i större utsträckning i 

ett fysiskt möte snarare än om respondenten och den som intervjuar inte möts i verkligheten. 

Snedvridna svar från studiens intervjuade respondenter har motarbetas genom att intervjuaren 

uppträdde professionellt och respektfullt med ett neutralt ställningstagande i ämnet (Yin, 

2012). För att undvika eventuellt missvisande resultat av intervju- och enkätundersökningen 

har som tidigare nämnts även en observationsstudie adderat ett tredje perspektiv. Då de olika 

metodernas resultat inte visar på motsägande fakta betraktas de vara tillförlitliga och 

behandlas således likvärdigt. 

 

Samtliga undersökningar har utförts av uppsatsens båda författare vilket bidrog till en 

gemensam och tydlig bild där informationen inte har behövts transformeras från en tredje 

part. Då författarna är väl pålästa inom ämnet bidrog det till att relevant data samlades in, 

dock kan författarnas bakgrund ha medfört att ett subjektivt synsätt tillämpats vid tolkning av 

det insamlade materialet (Saunders et al., 2012). 

 

Sammanfattningsvis kan studiens resultat anses vara trovärdigt då flera metoder har tillämpats 

i arbetet och på så sätt bidragit till triangulering. En generalisering mot branschen i stort kan 

inte göras då en fallstudie i sig inte utgör tillräckligt med underlag för empirisk generalisering. 

Då studiens resultat syftar till att bidra till den del inom CSR-teorin som berör ansvaret om 

individers folkhälsa är en sådan generalisering dock inte nödvändig. 



23 
 

4. Resultat 

 

I följande kapitel kommer det empiriska resultatet av studien att presenteras. Först återges en 

beskrivning av företagsperspektivet där 7-Elevens verksamhet och affärsidé presenteras följt 

av en genomgång av fallföretagets arbete med samhällsansvar samt en redogörelse över hur 

marknadsföring mot konsumenter ser ut idag med förslag på vilka förändringar som kan 

göras för att tillämpa en hälsosam marknadsföringsstrategi. Därefter följer resultatet av 

kundperspektivet där insamlad data återges i sin helhet. 

 

 

4.1 Resultat företagsperspektiv 

 

4.1.1 Reitan Convenience Sweden AB och varumärket 7-Eleven 

 

Reitan Convenience Sweden AB är en av de marknadsledande aktörerna inom den svenska 

servicehandeln och står bakom varumärket 7-Eleven, vars affärsidé är att vara den mest 

tillgängliga butiken för flest antal kunder oavsett tid på dygnet (7-Eleven, 2014; Euromonitor 

International, 2014; Hedlund, 2015). De flesta butiker är etablerade på väl synliga geografiska 

lägen, antingen vid gatuhörn i städer eller längs med vältrafikerade vägar. Målsättningen med 

verksamheten är att erbjuda ett behovsanpassat sortiment av färdiglagade rätter, varma och 

kalla drycker, färskt bröd, dagligvaror samt tjänster på ett snabbrörligt och föränderligt sätt. 

Öppettiderna är, som varumärket antyder, 07.00- 23.00 eller längre, alla dagar i veckan (7-

Eleven, 2014). 

 

Reitan Convenience Sweden AB är en av de marknadsledande aktörerna inom den svenska 

servicehandeln och har ett välkänt varumärke i 7-Eleven där företagets kunder kan förväntas 

möta ett likadant affärskoncept i alla butiker. För att uppnå en etablerad igenkänning arbetar 

7-Eleven med en tydlig och konsekvent profilering av sina butiker där skyltning, inredning, 

kampanjer och produktsortiment tillsammans med en god service ska vara lika och återfinnas 

i alla butiker. Servicens målsättning är att personalen ska agera med trevligt och professionellt 

bemötande där stressade kunder ska kunna förvänta sig minimerade väntetider (Hedlund, 

2015; Vallén, 2014a). 
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4.1.2 Kvarnbolund Servicehandel AB 

 

Kvarnbolund Servicehandel AB i Uppsala är med sina 90 kvm butiksyta den minsta 7-Eleven-

butiken i Sverige. Butiken är en så kallad trafikbutik eftersom den är ansluten till en 

Shellmack (Vallén, 2014a). Butiken drivs av en franchisetagare tillsammans med åtta 

anställda och har en årlig omsättning på 9,5 miljoner svenska kronor. Många av de cirka 600 

kunder som besöker butiken varje dag handlar någon typ av livsmedel fler än tre gånger per 

vecka (Enkätsvar, 2014; Vallén, 2014a). Butiken är både aktiv och välkänd inom koncernen 

då den vid flera tillfällen har varit en av de högst rankade butikerna i de kampanjtävlingar 

som koncernen utlyser ett par gånger per år, vilka går ut på att sälja mest av de produkter som 

för tillfället erbjuds på kampanj.  

 

De livsmedel som butiken säljer mest av är efter rangordning kaffe, Coca-Cola och 

kanelbullar. På fjärde och femte plats återfinns grillkorv och Redbull. Förutom kaffe är 

mineralvatten det näst populäraste livsmedlet som kan inkluderas bland de osötade 

livsmedelsalternativen med låg energitäthet. Mineralvatten återfinns på plats nio i den totala 

rangordningen av butikens mest sålda livsmedel. På ett år säljer den enskilda trafikbutiken i 

Kvarnbolund cirka 22 000 stycken Coca-Cola flaskor i 50 cl förpackningar, vilket kan 

jämföras med cirka 4 000 stycken flaskor med mineralvatten i 50 cl förpackningar (Vallén 

2014a). 

 

Det finns en efterfrågan på mer hälsosamma livsmedelsalternativ från vissa kunder, men på 

grund av en låg försäljningsvolym har butiken svårigheter med att hålla denna del av 

sortimentet fräscht (ibid). För att möta efterfrågan av hälsosamma produkter har företaget en 

så kallad hälsokyl som är placerad längst in i butiken. Kylen är uppmärkt med en skylt 

benämnd Good Stuff och innehåller den del av produktsortimentet som anses ha lägst 

energitäthet tillsammans med osötade drycker såsom mineralvatten, juicer, träningsdrycker 

och havremjölk. Övriga hälsosamma livsmedel såsom frukt och nyttiga bars är placerade på 

baksidan av hyllorna (Observation 2014). 

 

En gång i månaden ankommer direktiv från 7-Elevens regionskontor om vilka sorters varor 

som ska säljas på kampanj. Dessa produkter placeras då direkt innanför entrén till butiken 

eller på väg fram till kassan, och erbjuds även till försäljning muntligt av personalen när 
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kunden kommer fram för att betala. Försäljningen av de varor som är på kampanj ökar alltid 

under dessa veckor, även när kampanjerna rör mer hälsosamma livsmedelsalternativ. Dock är 

det oftast produkter som snabbmat, konfektyr och sötade drycker som är föremål för 

kampanjerna, vilket motiveras av att det är produkter som kunderna “blir sugna på” och kan 

köpa på ren impuls när de påverkas och lockas av tydligare skyltning, ett tillfälligt lägre pris 

och genom ett informativt erbjudande från personalen. Den enskilda franchisetagaren har en 

viss möjlighet att skapa egna kampanjer men det sker i regel inte utan samråd med 

regionskontoret (Vallén 2014a). 

 

Placeringen av produkterna i butiken görs efter ett så kallat planogram för att spegla en 

liknande interiör för alla Shell 7-eleven-butiker. Utformningen av butikens utseende är 

således centralstyrt och franchisetagaren har en begränsad möjlighet att placera ut produkter 

på egen hand (ibid). Produkter som anses vara mest efterfrågade placeras på butikens bästa 

platser vilka är i toppen på hyllplanen, direkt innanför entrén samt framme vid kassan 

(Observation 2014). Dubbel- och trippelexponering används även i syfte att öka försäljningen. 

De livsmedel som i regel exponeras fler gånger är produkter med hög energitäthet såsom 

chokladkakor och konfektyr (Vallén 2014b). En del av de bästa platserna i butiken är köpta av 

de leverantörer som vill exponera sina produkter där, bland annat Coca-Colakylen framme vid 

kassan och en av topphyllplanen med Kexchoklad. Efter ett motiverat förslag till 

regionskontoret kan franchisetagaren få byta plats på eller få ta bort vissa varor och på så sätt 

förändra exponeringen. Motivet brukar uteslutande vara en fråga om hur lönsam produkten är 

i förhållande till varans exponering vilket noga följs upp och statistikförs på central nivå 

(Hedlund, 2015; Vallén, 2014b). 

 

I dagsläget finns det inga direktiv om huruvida en franchisetagare ska förhålla sig till eller 

arbeta med ett aktivt samhällsansvar gällande marknadsföring av ohälsosamma produkter mot 

konsumenterna. Det främsta argumentet för detta är att servicebutiker i allmänhet, och 

Kvarnbolund Servicehandel i synnerhet, har ett begränsat utrymme att erbjuda produkter på 

och kundernas köpbeteende präglas inte av samma eftertänksamhet som vid exempelvis köp i 

livsmedelshandeln (ibid). Kunderna i servicehandeln är mer stressade och vill, enligt 

branschföreträdaren för Svensk Servicehandel, till största del ha sina förutbestämda produkter 

lätt tillgängliga. Reitan Convenience Sweden AB är visserligen marknadsledande i 

servicehandeln men i sammanhanget inte tillräckligt stora för att ha möjligheten att införa en 
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marknadsföringsstrategi där ett frivilligt ansvar för den svenska folkhälsan tas utan att det 

skulle innebära en stor negativ påverkan på den kortsiktiga lönsamheten (Hedlund, 2015). 

 

”Tar du bort Coca-Colan från 7-Eleven får du inga kunder längre, men teoretiskt sett kan du 

ta bort den från en matvarubutik då kunderna dels spenderar längre tid i butiken där och 

dessutom är ute efter att handla fler varor” 

(Hedlund, 2015) 

 

Till skillnad från tobaksindustrin och spelindustrin belastas inte dagligvaruhandeln av några 

lagstadgade restriktioner gällande hälsoeffekter av överdriven produktkonsumtion, vilket 

skulle behövas för att branschen i stort ska kunna genomföra en strategisk förändring 

samtidigt (Hedlund, 2015; Vallén, 2014b). På koncernnivå arbetar Reitan Convenience 

Sweden AB i stället med andra samhällsansvarsfrågor i form av sponsring till 

organisationerna Friends och Bröstcancerfonden, men även mer operativt genom smarta 

logistiklösningar för korta transporter och en ständig strävan efter att köpa in produkter som 

är miljövänligt paketerade (ibid). Lönsamhet som går att mäta i monetära termer står alltid i 

fokus i fråga om marknadsföring och det är av största vikt för 7-Elevens franchisetagare att 

öka försäljningen av de produkter som har högst vinstmarginal (Vallén, 2014a).  

 

“Om jag måste välja mellan att ta ett samhällsansvar och butikens lönsamhet väljer jag 

lönsamhet alla dagar i veckan. Varje enskild medborgare får ta ett eget ansvar för hur 

hälsosamt de äter men om en kund har ett synligt problem med sin hälsa är det förstås tråkigt 

och det kan bära emot att exempelvis erbjuda en onyttig vara som vi för tillfället har på 

kampanj.” 

(Vallén, 2014a) 

 

Trots att det i dagsläget inte existerar en marknadsföringsstrategi i fråga om att ta ett ansvar 

för konsumenternas hälsa finns det möjligheter för butiken att göra detta genom både 

produktplacering, extra skyltning och genom kampanjer som lyfter fram de mer hälsosamma 

livsmedelsalternativ som redan existerar i butiken. Även om enskilda försök har gjorts med att 

flytta hälsosamma varor till mer synliga platser i butiken har det inte utförts tillsammans med 

någon annan extra marknadsföring. Det finns dock möjligheter för företaget att kombinera en 

bättre exponeringsyta tillsammans med en tydligare skyltning av de mer hälsosamma 

alternativen (Vallén, 2014b). 
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Av de kampanjer som genomförs en gång i månaden händer det att mer hälsosamma 

livsmedelsalternativ erbjuds. Det viktigaste för en lyckad kampanj är att den produkt som ska 

erbjudas sammanfaller med en tidpunkt då efterfrågan kan tänkas vara stor, exempelvis att ha 

en kampanj på lussebullar i december eller kampanjer på glass under sommaren (Vallén, 

2014b). 

 

Butikens personal är väl medveten om att kunderna som kommer in i butiken inte alltid har 

bestämt sig för vilket eller hur många livsmedel som ska inhandlas och erbjuder därför alltid 

merförsäljning med fokus på de produkter som har högst vinstmarginal eller som för tillfället 

säljs på kampanj (Observation, 2014; Vallén, 2014a). Det här görs genom att exempelvis 

fråga om kunden vill köpa något att dricka till den beställda maten. När kunderna får denna 

typ av fråga hämtar majoriteten en Coca-Colaflaska från en dryckeskyl som är placerad 

närmast kassan (Observation, 2014). I och med personalens goda kontakt med butikens 

kunder förekommer det ofta samtal mellan personal och kund om vilka produkter som för 

dagen säljs på kampanj eller vad kunden kan tänkas vilja köpa (ibid). Samtalen med kunderna 

är en av de viktigaste marknadsföringsinstrument som butiken har och genom att utnyttja 

konsumenternas impulsbenägenhet skulle det vara möjligt för personalen att erbjuda ett mer 

specifikt komplement av produkt vid merförsäljningen, exempelvis genom att erbjuda 

mineralvatten till den beställda maten (Vallén, 2014b). 

 

 

4.2 Resultat kundperspektiv 

 

Samtliga 54 kunder som medverkade i undersökningen är över 18 år och fördelningen är 39 

procent kvinnor och 61 procent män. 19 procent av deltagarna uppger att de besöker en Shell 

7-Eleven-butik mer än 3 gånger per vecka, 28 procent anger att de besöker den här typen av 

butik 1-2 gånger per vecka och 31 procent gör ett sådant besök 1-3 gånger i månaden. 

Resterande andel, 22 procent, besöker butiken mer sällan (Enkätsvar, 2014). 
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4.2.1 Kundernas syfte med att besöka 7-Eleven och deras inköpserfarenheter 

 

I och med att trafikbutiken består av två affärsverksamheter kan en kund ha två syften med 

sitt butiksbesök, att besöka Shell eller att besöka 7-Eleven. Majoriteten av kunderna, 57 

procent, uppger att den primära anledningen är att äta eller inhandla livsmedel, medan var 

fjärde kund, 24 procent, uppger att det primära syftet var att tanka sitt fordon. Övriga kunder 

har ett annat primärt syfte, exempelvis att inhandla någon annan produkt i butiken, se figur 2 

(Enkätsvar 2014).  

 

 

Figur 2. Diagram över kunders primära syfte till butiksbesöket 

 

Av butikens kunder genomför 78 procent ett livsmedelsköp vid sitt besök. Andelen som 

uppger sig inhandla livsmedel till 1 person, där denna person allt som oftast är dem själva, är 

44 procent (Enkätsvar, 2014; Observation, 2014). Motsvarande siffra för kunder som 

inhandlar livsmedel till 2 personer är 24 procent, medan andelen som handlar livsmedel till 

minst 3 personer uppgår till 10 procent av kunderna. 22 procent inhandlar inte något 

livsmedel alls, vilka genomgående även har ett annat primärt syfte med butiksbesöket än att 

just äta eller inhandla något livsmedel (Enkätsvar, 2014). 

 

De kunder som uppger att det primära syftet med deras butiksbesök är att inhandla något 

livsmedel tenderar även att genomföra någon typ av impulsköp, antingen på eget initiativ utan 

interaktion med personalen eller efter att personalen informerat om ett aktuellt erbjudande 

eller ställt en försäljningsrelaterad fråga, exempelvis ”Vill du ha något att dricka till maten?”. 

Impulsköp som genomförs utan interaktion med personalen tenderar att resultera i en 
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chokladkaka eller annan ohälsosam vara, vilka har en tydlig exponering och återfinns i 

närheten av både ingången och kassan. De impulsköp som genomförs efter interaktion med 

personalen resulterar oftast i ett köp av konfektyr, bakverk, Coca-Cola eller kaffe 

(Kundintervju, 2014; Observation, 2014). Trots onyttiga inköp uppger 24 procent av de 

kunder som inhandlat ohälsosamma livsmedel att de hade föredragit att lämna butiken med ett 

mer hälsosamt alternativ i handen. En genomgående förklaring till varför köpet ändå skedde 

är ett spontant begär av något sött och gott samt lättillgängligheten till de produkterna, trots 

att kunderna från början inte planerat att inhandla dessa ohälsosamma varor. Vidare är 

inspiration från butiken i fråga en vanlig orsak. En av kunderna förklarar att anledningen till 

varför hon köpte en lussebulle var för att hon såg en annan kund i kön framför henne köpa en, 

varpå hon själv blev sugen och därmed bestämde sig för att köpa en till sig själv 

(Kundintervju, 2014). Liknande situationer såg ut att inspirera andra kunder i butiken också 

(Observation, 2014).  

 

“Mannen framför mig i kassan köpte en lussebulle. Det såg så gott ut, så jag köpte en jag 

med!” 

 (Kundintervju, 2014) 

 

Av de intervjuade kunderna visar 83 procent på ett nöje över butikens personal. Ord som 

trevlig, vänlig och hjälpsam återgavs från flera håll och meddelades ha en betydelse för 

kundernas val av produkt vid inköp. Flertalet av kunderna som besöker en Shell 7-Eleven-

butik minst 1 gång i veckan uttryckte även detta vara en anledning till de återkommande 

besöken till butiken i fråga (Kundintervju, 2014).   
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Figur 3. Diagram av vad kunder anser om butikens livsmedelsutbud, på en skala 1-5  

 

Av butikens kunder uppger 43 procent att de har en positiv inställning till butikens 

livsmedelsutbud, medan 23 procent har en neutral inställning och 29 procent har en negativ 

inställning. Fördelningen baseras på en femgradig skala där kunderna besvarar hur 

tillfredsställande eller otillfredsställande de anser butikens livsmedelsutbud vara. 

Otillfredsställelsen beror på ett för stort fokus på konfektyr och bakverk samt ett för dåligt 

utbud av butikens mer hälsosamma livsmedelsalternativ (Kundintervju, 2014). De kunder som 

uppger att livsmedelsutbudet är maximalt otillfredsställande utgörs till stor del av individer 

som inte inhandlar något livsmedel eller har för avsikt att göra det (Enkätsvar, 2014). 

Redovisat i detalj anger 17 procent en 1:a, vilket motsvarar maximal tillfredsställelse och 24 

procent anger en 2:a, vilket indikerar på en viss tillfredsställelse. Av de kunder som har en 

negativ inställning anger 22 procent en 4:a på samma skala, vilket visar på en viss 

otillfredsställelse, medan sju procent anger en 5:a på, vilket tyder på maximal 

otillfredsställelse, se figur 3 (Enkätsvar, 2014). 

 

 

4.2.2 Kundernas hälsomedvetenhet och butikens marknadsföring 

 

Kundernas missnöje över butikens livsmedelsutbud beror på ett för stort fokus på konfektyr 

och bakverk samt ett för dåligt utbud av butikens mer hälsosamma livsmedelsalternativ. 

Kunderna menar dock att det inte nödvändigtvis är utbudet i sig av redan existerande varor 

som är otillfredsställande, utan snarare marknadsföringen och produktexponeringen som är 

orsaken till uppfattningen i fråga. Exempelvis har en minioritet av de intervjuade kunderna, 
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11 procent, själva uppmärksammat Good Stuff-skylten, vilken, som tidigare nämnts, återfinns 

ovanför hälsokylen (Kundintervju, 2014).  

 

“Ja, alltså nu när jag ser efter, det finns ju här. Allting, nästan. Men jag tycker faktiskt de 

borde flytta frukten lite närmare. Och den där skylten till kylen, den har jag aldrig tidigare 

lagt märke till, och ändå handlar jag här rätt ofta” 

(Kundintervju, 2014) 

 

 

Figur 4. Diagram över kunders inställning till vad de äter 

 

Av butikens kunder betraktar sig 31 procent som hälsomedvetna, 41 procent är neutrala i 

hälsofrågan medan 19 procent bortser från hälsoaspekten vad gäller inställningen till 

personliga matvanor, se figur 4 (Enkätsvar, 2014). De intervjuade kunder som anser sig vara 

hälsomedvetna uttrycker en efterfrågan av tydligare marknadsföring, framförallt i form av 

skyltning till de mer hälsosamma livsmedelsalternativen inne i butiken, då dessa kunder ofta 

spenderar en längre tid av aktivt sökande efter de här produkterna (Kundintervju, 2014; 

Observation, 2014). Totalt visar cirka fem procent av butikens kunder ett intresse för 

fallföretagets hälsokyl, vilken, som tidigare nämnts, är placerad längst in i butiken 

(Observation, 2014).  
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Figur 5. Diagram över vad butikens kunder anser om marknadsföringen av livsmedelsvaror inne i butiken 

 

63 procent av butikens kunder anser sig vara nöjda med dagens marknadsföring av butikens 

livsmedelsvaror, medan 26 procent önskar att mer hälsosamma livsmedelsalternativ 

uppmärksammas tydligare. Sex procent av kunderna önskar att aktuella erbjudanden 

uppmärksammas tydligare, se figur 5 (Enkätsvar, 2014). 

 

 

Figur 6. Diagram över vad kunderna skulle tycka om att bli uppmärksammade på mer hälsosamma 

livsmedelsalternativ när de handlar på Shell 7-Eleven 

 

Majoriteten av kunderna, 61 procent, menar att ett större uppmärksammande av hälsosamma 

livsmedelsalternativ skulle vara bra och mottas positivt. En minoritet, 22 procent, anser att det 
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skulle vara onödigt och ingen av de tillfrågade, det vill säga 0 procent, anser att ett sådant 

uppmärksammande av hälsorelaterade produkter skulle vara negativt eller dåligt, se figur 6 

(Enkätsvar, 2014). Överlag tenderar kunderna att visa på en medvetenhet om att ohälsa är 

kopplat till något negativt (Kundintervju, 2014).  

 

Oavsett syfte till butiksbesöket och inställning till hälsosamma livsmedelalternativ uppger 78 

procent av butikens kunder att de skulle rekommendera butiken till en anhörig (Kundintervju, 

2014). 

 

 

5. Analys 

 

I det här kapitlet analyseras studiens teoretiska ramverk med det empiriska resultatet i 

enlighet med tidigare presenterad analysmodell. Analyskapitlets struktur utgår från 

teorikapitlet, men här inkluderar varje avsnitt en analys av företagsperspektivet, en analys av 

kundperspektivet samt en avslutande uppsummerande analys där de båda perspektiven ställs 

mot varandra i en jämförande aspekt. 

 

 

5.1 Analys av företags samhällsansvar   

   

5.1.1 Analys av företags samhällsansvar ur ett företagsperspektiv 

 

Då CSR inte är ett statiskt begrepp utan ständigt förändras beroende på vilka samhällsproblem 

som är aktuella bör ett socialt ansvarstagande från företagens sida med förankring i 

konsumenternas folkhälsa kunna diskuteras. Det kan dock konstateras att fallföretaget har valt 

att inte arbeta med ett sådant ansvarstagande i sin marknadsföring med argumenten att de inte 

är tillräckligt stora samt att det inte skulle generera i någon ökad lönsamhet. Att Reitan 

Convenience Sweden AB inte anses vara ett tillräckligt stort företag för att ensamt stå för ett 

socialt ansvarstagande för konsumenternas folkhälsa skulle kunna förklaras av att 7-Eleven 

drivs av ett franchisingkoncept där varje butik består av en egen företagare som vill “se om 

sitt eget hus”. Det här motsäger teorin som menar att ett socialt samhällsansvar kan tillämpas 

av alla företag oavsett storlek. Vad gäller lönsamhet menar teorin att det är den långsiktiga 
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lönsamheten som kommer att öka, vilket tyder på att fallföretaget snarare fokuserar på 

kortsiktig lönsamhet. Detta kan i sin tur förklara det valda ställningstagandet samt varför en 

hälsosam CSR-strategi inte har implementerats på företaget. I och med att CSR-begreppet ger 

utrymme för fri tolkning samt kan appliceras i antingen ett direkt eller ett indirekt syfte 

medför det goda möjligheter till ett aktivt ansvarstagande inom ramarna för CSR med 

förankring till den svenska folkhälsan. 

 

En nackdel med att implementera en marknadsföringsstrategi med ett för stort fokus på 

hälsoalternativ kan vara att 7-Eleven som kedja skulle gå för långt ifrån sin nuvarande 

affärsidé, vilket kan leda till missnöjdhet hos delar av de redan befintliga kunderna. De här 

kunderna kan då ta ett aktivt ställningstagande och istället gå över till en av 7-Elevens 

konkurrenter. Å andra sidan skulle även motsatsen kunna inträffa, att företaget attraherar nya 

kunder. För att hantera detta behöver ett ändrat fokus innefatta en marknadsföring med tydlig 

kommunikation till konsumenterna så att dessa uppmärksammar det nya bemötandet. Vidare 

tycks i dagsläget inte någon direkt påtryckning eller tydliga och starka krav från 

konsumenterna eller andra intressenter existera, varför en fortsatt frånvaro av ansvarstagande i 

frågan troligen inte påverkar företaget markant.  Det framväxande och fortfarande formbara 

ansvarsområde som teorin menar existera kan således betraktas som en möjlighet till 

utveckling. 

 

Ett beslut om skärpt lagstiftning skulle däremot kunna innebära att branschen som helhet blir 

tvungen att rikta om sina marknadsföringsstrategier till att ha ett mer hälsoinriktat fokus, 

vilket skulle kunna vara den bästa lösningen i frågan om ett socialt ansvarstagande ur ett 

företagsperspektiv, även om det då inte längre skulle ske frivilligt. 

 

 

5.1.2 Analys av företags samhällsansvar ur ett kundperspektiv 

 

Då kunderna efterfrågar ett tydligare uppmärksammande av hälsosamma livsmedelsalternativ 

tyder detta på att en medveten CSR-strategi med inriktning på folkhälsoperspektivet från 

företagets sida skulle kunna tillfredsställda kunderna i högre utsträckning. Det är inte säkert 

att denna efterfrågan endast kommer från butikens kunder då det kan vara så att individer som 

idag inte handlar på fallföretagets butik har tagit ett aktivt ställningstagande genom att 

medvetet inte besöka butiken i fråga, där en anledning skulle kunna vara frånvaron av ett 



35 
 

aktivt samhällsansvar i folkhälsofrågan. Då studiens undersökning endast innefattade butikens 

kunder kan dock inga sådana slutsatser dras. 

 

 

5.1.3 Uppsummerande analys av företags samhällsansvar 

 

Ett av franchisetagarens och branschföreträdarens argument för att inte arbeta med ett aktivt 

samhällsansvar gällande konsumenters folkhälsa är att en förändrad marknadsföringsstrategi i 

och med det inte skulle leda till en lika stor efterfrågan som företaget har idag. Det här står i 

kontrast till kundundersökningens resultat som visar att efterfrågan på hälsosamma livsmedel 

är god. Om fallföretaget skulle ta till sig en mer hälsosam marknadsföringsstrategi finns det 

goda möjligheter att bli mer konkurrenskraftiga och på sikt mer lönsamma. Vidare anses 

företaget inte vara tillräckligt stort i förhållande till den verksamhetsinriktning det skulle 

innebära att implementera en marknadsföringsstrategi som tar ansvar för den svenska 

folkhälsan, vilket enligt kundernas uppfattning skulle generera i en mer positiv bild av 

företagets varumärke. På kort sikt skulle detta troligen inte leda till någon ökad lönsamhet för 

butiken då teorin istället menar att det är de långsiktiga effekterna som skulle kunna bli än 

bättre. Detta har i dagsläget inte prövats eller utvärderats av butiken, varför ett konkret utfall 

av en sådan situation endast går att spekulera om. 

 

 

5.2 Analys av butikens påverkan på ett köp 

 

5.2.1 Analys av butikens påverkan på ett köp ur ett företagsperspektiv 

 

Butiksatmosfären är marknadsföringens främsta kommunikationskanal där verktyg som 

personal, produktexponering och skyltning är väsentliga, vilket av studiens resultat att döma 

stämmer väl överens med fallföretagets befintliga marknadsföring. 

Att fallföretagets butik vid flera tillfällen har varit en av de högst rankade butikerna i 

koncernens kampanjtävlingar visar på att potential och kunskap finns gällande 

försäljningsstrategier. En bakomliggande faktor till framgången kan vara att kunderna 

uppskattar butikens marknadsföring överlag och framför allt personalens bemötande. 
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Att franschisetagaren själv i viss mån kan lyfta fram hälsosamma livsmedelsalternativ och 

flytta dessa till bättre platser innebär en möjlighet att aktivt påverka kundernas 

inköpsbeteenden. En del av butikens mest populära produktexponeringsytor är köpta av 

företagets leverantörer, vilket medför att vissa begränsningar för franschisetagaren finns. 

Eventuella upplevda problem och lösningar med dagens utformning av produktexponeringen 

skulle dock kunna tas upp med företagets regionschef och därigenom lyfts frågan på högre 

nivåer. Det samma gäller möjligheten till utformning av butikens layout och landskap, där 

exempelvis personalens integrering med kunderna och butikens skyltning blir viktiga i frågan 

att kunna påverka en enskild butik i sammanhanget. 

 

För att nå en konsument är det även viktigt att butiken har ett tilltalande produktsortiment för 

konsumenterna att kunna välja bland. Franchisetagarens argument för att inte lyfta fram och 

exponera hälsosamma livsmedelsalternativ i större utsträckning är att efterfrågan inte anses 

vara tillräckligt stor. Att butiken ändå har ett förhållandevis brett utbud av dessa förklaras vara 

för att möta den efterfrågan som ändå finns. Studien visar dock att delar av kunderna är 

missnöjda med livsmedelsutbudet, där en bakomliggande orsak tycks vara marknadsföringen 

av de hälsosamma alternativen, i synnerhet exponeringen och skyltningen av dessa, och 

efterfrågar därför ett tydligare uppmärksammande. Här skulle ett införande av en mer 

hälsosam marknadsföringsstrategi vara en relativt enkel åtgärd eftersom de hälsosamma 

produkterna redan finns på plats och erbjuds till försäljning. 

 

Hälsoaspekten i sig är ett ämne som diskuteras på företaget och samtal bedrivs kring huruvida 

fler kampanjer med inriktning på mer hälsosamma livsmedel ska genomföras eller inte. En 

strategi kan vara att ha en kampanj benämnd Hälsomånaden i januari då mångas nyårslöften 

kan tänkas vara att äta nyttigare, eller att ha en stående kampanj med Månadens hälsosamma 

alternativ, vilket i så fall skulle innebära att delar av teorin om butikens påverkan på ett köp 

samverkar med teorin om företags samhällsansvar. 
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5.2.2 Analys av butikens påverkan på ett köp ur ett kundperspektiv             

      

Från kundperspektivets sida återspeglas tydligt butiksatmosfärens betydelse vid valet av 

inköp. En fjärdedel av de intervjuade kunderna som kom ut ur butiken med en ohälsosam vara 

uppgav att de hellre hade velat köpa ett mer hälsosamt alternativ men förklarade samtidigt att 

de blivit inspirerade av butikens utbud och tillgänglighet av konfektyr och bakverk som 

exponerats tydligt för kunderna.  

 

Att en övervägande majoritet av kunderna uttrycker personalens trevliga bemötande som en 

positiv aspekt och anledning till varför de väljer att besöka butiken, även om de inte har som 

primärt syfte att inhandla något livsmedel, visar på personalens betydelse och inflytande över 

kunderna. Att endast en minoritet av kunderna har en positiv inställning till butikens 

livsmedelsutbud skulle kunna förklaras av just butikens inflytande över ett köp. Dock är det 

inte bara personalen och butiken i sig som kan påverka en konsument. Även andra kunder och 

intressenter kan göra det, som i fallet där en kund köpte en lussebulle efter att ha blivit 

inspirerad av kunden framför i kön. Här var det alltså en annan kund som påverkade till 

köpets genomförande men butiken var ändå indirekt delaktig i processen. 

 

En majoritet av kunderna är nöjda eller har en neutral inställning till det befintliga 

livsmedelsutbudet men önskar samtidigt att hälsosamma alternativ uppmärksammas tydligare. 

Detta skulle kunna åtgärdas genom exempelvis tydligare skyltning och marknadsföring inne i 

butiken så att kunderna på detta sätt hittar fram till de efterfrågade varorna. En 

marknadsföringsstrategi med inriktning mot mer hälsosamma produkter skulle således tas 

emot positivt från kundperspektivets sida, förutsatt att kunderna har varit ärliga i sina svar i 

studiens undersökning. 

 

 

5.2.3 Uppsummerande analys av butikens påverkan på ett köp 

 

Franchisetagarens argument för att inte exponera hälsosamma livsmedelsalternativ tydligare i 

butiken är på grund av att de anser att dessa produkter inte efterfrågas i tillräckligt stor 

utsträckning. Kunderna å andra sidan menar att de efterfrågar produkterna men har svårt att 

uppfatta marknadsföringen av dem. Majoriteten av kunderna menar dessutom att det skulle 

uppskattas positivt om de blev uppmärksammade på butikens mer hälsosamma produktutbud. 
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I enlighet med teorin om butikens påverkan på ett köp bör olika kommunikationskanaler 

användas parallellt för att nå ut med ett budskap till konsumenten på bästa sätt. Även om 

butikspersonalen uppfattas som trevlig och tillmötesgående så erfordras ett produktutbud som 

går i linje med kundernas efterfrågan och behov för att ett köp ska bli av. Produktutbudet 

finns tillgängligt idag och majoriteten av kunderna är positivt eller neutralt inställda till 

utbudet, men en tydligare marknadsföring krävs från företagets sida som kan visa att relevant 

vara finns tillgänglig, och som därmed kan tillgodose konsumentens behov. I fallföretagets 

butik brister detta idag då vissa kunder känner en otillfredsställelse över butikens 

produktutbud trots att orsaken egentligen tycks vara en bristande marknadsföring som orsakar 

denna uppfattning. Det räcker därför inte att som företag prestera bra i en av dessa 

marknadsföringskanaler, utan en parallell samverkan med flera marknadsföringsstrategier 

behövs med tydlig exponering, bra skyltning och med ett uppmärksammande från personalens 

sida för att nå ut till och tillfredsställa konsumenterna på bästa sätt. 

 

 

5.3 Analys av köpprocess och impulsköp      

 

5.3.1 Analys av köpprocess och impulsköp ur ett företagsperspektiv 

 

Köpprocessen hos kunder i servicehandeln ser annorlunda ut jämfört med köp i exempelvis 

livsmedelshandeln. I servicebutiker vill kunderna spendera kortare tid och har inte alltid tänkt 

igenom vilken typ av produkt som de i slutänden ska köpa, vilket fallföretaget i dag använder 

som en strategi för att skapa merförsäljning av produkter med hög vinstmarginal genom att 

påverka kundernas impulsbenägenhet. På det här sättet använder butiken de externa 

faktorerna produktexponering och personalens samtal med kunder som i sin tur påverkar de 

interna faktorerna känslotillstånd och rådande humör. Det råder en viss diskrepans i 

uppfattningen om huruvida en kund är påverkbar till att genomföra ett impulsköp eller inte då 

det under intervjun med servicebranschens företrädare framkom att servicehandelns kunder 

vill ha sina förutbestämda produkter tillgängliga, vilket i så fall skulle verka i linje med teorin 

om en kunds planerade och genomtänkta inköp. Är det så att kunderna är så impulsbenägna 

som övriga delar av studiens resultat ändå visar finns det goda möjligheter för 

butikspersonalen att istället för att muntligen erbjuda “dricka till maten” kan erbjuda ett 
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bestämt alternativ såsom mineralvatten, en smörgås eller andra produkter som presenteras i 

företagets hälsokyl. Genom att aktivt erbjuda ett hälsosamt livsmedelsalternativ vid 

merförsäljningen i kassan kan franchisetagaren tillsammans med sin personal bidra till att öka 

företagets sociala samhällsansvarstagande med hjälp av impulsköpsåtgärder. 

 

 

5.3.2 Analys av köpprocess och impulsköp ur ett kundperspektiv 

 

Som tidigare har presenterats besöker 57 procent av kunderna butiken i det primära syftet att 

inhandla livsmedel, medan den faktiska siffran av kunder som inhandlar ett livsmedel är 78 

procent. Gapet som uppstår på 21 procentenheter, vilket motsvarar var femte kund, kan 

förklaras av impulsköp eller ett eventuellt sekundärt besökssyfte som även innebar ett köp av 

livsmedel. Det faktum att de kunder som med ett primärt besökssyfte att inhandla livsmedel 

ändå tenderade att gå ut med en annan eller fler varor i påsen än planerat indikerar på att även 

de blev påverkade under sin vistelse i butiken. Det går i linje med tidigare forskning som visar 

att endast ett fåtal, knappt 10 procent, följer sin inköpslista när de handlar livsmedel. Dessa 

impulsköp visar på att kunderna har utsatts för stimuli i butiken, antingen i form av att hämta 

inspiration eller att de på något annat sätt blivit påverkade, som har lett fram till ett identifierat 

behov. 

 

Eftersom butiken är uppbyggd så att det första som butiksbesökarna möts av är konfektyr och 

kampanjvaror skulle det kunna innebära att konsumenterna identifierar ett behov av att köpa 

de här produkterna, särskilt då konsumenten ännu inte har blivit överöst av andra intryck. Det 

kan utgöra en delförklaring till den stora försäljningsvolymen av dessa typer av livsmedel. På 

motsvarande sätt finns bullar och andra bakverk väl exponerade vid kassan som är en 

oundviklig plats för kunder att besöka vid betalning. Här spenderas en ofrånkomlig tid där 

kunden ofrivilligt utsätts för dessa produkter, vilket tillsammans med personalens riktade 

erbjudande om merförsäljning kan förklara varför kanelbullar är butikens tredje mest sålda 

vara. 

 

Att var fjärde kund som intervjuats har en inställning efter köpet som visar att de hade 

föredragit att lämna butiken med ett mer hälsosamt livsmedelsalternativ antyder en 

ofullständig tillfredsställelse i köpprocessens utvärderingssteg. Det här tyder på att butikens 

marknadsföring har påverkat kunderna trots en medvetenhet om att ohälsosamhet är kopplat 
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till något negativt. Teorin menar att en kunds känsla efter att ha genomfört ett köp bör påverka 

dennes köpbeslut i en liknande, framtida situation samt även påverka kundens attityd och vilja 

att rekommendera köpet och dess upplevelse vidare till andra. Det missnöje som resultatet 

visar på kan åtgärdas relativt enkelt om butiken istället möter kunderna och deras preferenser 

genom att ändra fokus på butikens merförsäljning från att erbjuda de varor som är mest 

lönsamma för företaget själv till att istället erbjuda vad kunderna uppger sig vilja ha. Trots det 

upplevda missnöjet säger en betydande majoritet av de intervjuade kunderna att de skulle 

rekommendera butiken vidare till anhöriga. Denna obalans kan tyda på både inre faktorer 

såsom att kunden vet att det är denne själv som valt produkten i fråga och att han eller hon 

visste vad produkten medförde, eller på yttre faktorer där många av de tillfrågade kunderna 

framhävde en positiv attityd till butikens personal trots att de påverkade till impulsköp. 

 

5.3.3 Uppsummerande analys av köpprocess och impulsköp 

 

Även om alla kunder inte har en aktiv och medveten hälsoinställning till vad de äter borde det 

ligga i företagets intresse att se till så att de är nöjda efter sitt inköp för att inte riskera att 

förlora några kunder i framtiden. Här kan impulsköpsåtgärder vara en aspekt som behövs för 

att driva ett socialt samhällsansvar eftersom resultatet från kundperspektivet säger att en del 

av kunderna hellre hade velat lämna butiken med ett mer hälsosamt livsmedelsalternativ än 

vad de i undersökningen gjorde. 

 Det framkommer tydligt i studiens resultat att relationen mellan kunder och personal är god 

och att samtalen dem emellan utgör en betydande del av dagens marknadsföringsstrategi i 

butiken. Här skulle det inte innebära någon betydande förändring att personalen riktar in 

samtalen på att föreslå direkta alternativ av livsmedel vid erbjudande om merförsäljning då 

detta uttryckligen efterfrågas av kunderna själva. 
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6. Slutsats 

 

I följande avsnitt besvaras studiens syfte med svar på de båda frågeställningarna och en 

slutsats om hur studien kan ha bidragit till att addera ett ytterligare perspektiv inom teorin 

företags sociala samhällsansvar. 

 

Syftet med den här studien var att undersöka hur ett företag i servicehandeln kan ta ett 

frivilligt samhällsansvar gentemot konsumenten genom att aktivt marknadsföra hälsosamma 

livsmedelsalternativ, samt att ta reda på om det är något som kunderna själva efterfrågar. 

Resultatet förväntades att kunna bidra till den del inom CSR-teorin som beskriver företags 

frivilliga ansvarstagande för att deras produkter inte ska leda till ohälsa vid konsumtion. 

 

 

6.1 Marknadsföringsstrategier som ett företag inom servicehandeln kan arbeta med för 

att påverka konsumenter till att välja ett mer hälsosamt alternativ vid köp av 

livsmedel 

 

Servicehandeln kan arbeta med ett flertal strategier i sin marknadsföring för att påverka 

konsumenter till att välja ett hälsosamt alternativ vid köp av livsmedel. Genom att förändra 

butikens planogram kan produkter med lägre energitäthet placeras på mer fördelaktiga platser 

än längst bak i kylen alternativt på hyllornas bortre kortsidor som de är placerade på idag i 

fallföretagets butik. De bästa platserna är i anslutning till entrén, på toppen av hyllorna samt 

framme vid kassan. 

 

Om butiken väljer att inte ändra på placeringen av nuvarande produkter kan dessa istället 

märkas ut tydligare än vad de gör idag, exempelvis genom skyltning. Den så kallade 

hälsokylen i fallföretagets butik har visserligen en skylt benämnd Good Stuff, men för att 

locka kunderna till att kliva längst in i butiken kan ytterligare en skylt, förslagsvis placerad 

framme vid kassan, vara till hjälp för att peka mot butikens mer hälsosamma del.  

 

7-Eleven har alltid en kampanj igång i sina butiker. Ofta är det någon typ av livsmedel på 

kampanj som erbjuds till ett bättre pris och när så är fallet kan livsmedel med en lägre 
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energitäthet vara på kampanj oftare än vad de är idag. Förslagsvis kan en kampanj nämnd 

hälsomånaden vara en idé. 

 

Fallföretagets viktigaste marknadsföringsstrategi är personalens interaktion med kunderna. 

Både i enkätsvaren, under observationen samt vid intervjuer med butikens kunder och 

franchisetagaren framkom det att personalen och kunderna har en mycket god kontakt där det 

ofta förekommer samtal där kunden ber personalen om förslag på mat att inhandla. Personalen 

är också väldigt aktiv med att erbjuda merförsäljning till sina kunder och har då en stor 

möjlighet att rikta sina förslag på de mer hälsosamma livsmedelsalternativen såsom att föreslå 

“Vatten till maten?” istället för “Dricka till maten?” som ofta var förslaget under studiens 

observation. Tillsammans skulle ovan nämnda marknadsföringsstrategier kunna bidra till att 

servicehandeln tar ett aktivt samhällsansvar ur ett folkhälsoperspektiv. 

 

 

6.2 Kunders efterfrågan på hälsosamma livsmedelsalternativ inom servicehandeln  

 

Av resultatet att döma finns en motsättning mellan vad kunderna faktiskt handlar och vad de 

skulle föredra att köpa, då butikens kunder tenderar att köpa ohälsosamma livsmedel i en 

större utsträckning än vad de själva uppger sig vilja, trots att butiken i fråga erbjuder ett mer 

hälsosamt livmedelsalternativ i sitt sortiment. En övervägande majoritet säger sig ha en 

positiv inställning till att bli uppmärksammade på hälsosamma produkter i större utsträckning 

än vad de blir idag, vilket skulle kunna åtgärdas genom en tydligare marknadsföring av de 

redan existerande hälsosamma varorna, exempelvis i form av att som företag använda en 

strategi som inkluderar en tydligare skyltning och mer lättillgänglig placering av produkterna. 

 

 

6.3 Företags samhällsansvar ur ett folkhälsoperspektiv  

 

Resultatet av studien syftade till att bidra till den del inom CSR-teorin som beskriver företags 

frivilliga ansvarstagande för att deras produkter inte ska leda till ohälsa vid konsumtion.  

Folkhälsoinstitutet (2014) menar att det idag råder ett samhällsproblem i Sverige gällande 

medborgarnas folkhälsa. Teorin om företags frivilliga samhällsansvar är relativt bred och 

saknar en enhetlig definition då det är ett föränderligt begrepp som kan appliceras på olika sätt 
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beroende på vilka samhällsproblem som är aktuella (Grafström et al., 2008). Det inkluderar 

både ekonomiska och icke-ekonomiska perspektiv och kan tolkas fritt av enskilda företag, 

men det finns idag inte något direkt perspektiv i litteraturen som beskriver hur ett företag kan 

arbeta med samhällsproblemet ohälsa till följd av dåliga matvanor. Man bör dock kunna, med 

ett liknande resonemang som Grafström et al. (2008), Carroll (1979), EU-kommissionen 

(2011), Committee for Economic Development (1971) samt Windsor (2006) för, inkludera en 

förankring till ett folkhälsoperspektiv. Studiens undersökning har med sitt resultat bidragit till 

att belysa hur ytterligare ett perspektiv av teorin om företags frivilliga samhällsansvar kan 

adderas och tillämpas praktiskt. 

 

Sammanfattningsvis har studien uppfyllt sitt syfte. En kritisk granskning av studerade källor 

har gjorts och en medvetenhet om metodens fördelar och nackdelar har tagits i beaktan vid 

utformningen av arbetet. Tillsammans med att en triangulerande metod har tillämpats bidrar 

det till att resultatet kan anses trovärdigt. Reflektion av resultatets utfall har även genererat i 

förslag på åtgärder som företag i branschen kan vidta gällande ett aktivt samhällsansvar 

kopplat till konsumenters folkhälsa. Ovan nämnda faktorer ligger tillsammans till grund för 

helheten av arbetets validitet och reliabilitet. 

 

 

7. Avslutande diskussion 

 

Inom marknadsföringsområdet har det under årens lopp vuxit fram en trend där företag 

frivilligt arbetar med ett långsiktigt samhällsmässigt ansvarstagande i sina verksamheter. När 

den här uppsatsen började ta sin form med ovanstående inledande mening hade författarna en 

uppfattning om att marknadsföring av ett samhällsmässigt ansvarstagande var något som 

företag gärna arbetade med och inte var sena med att kommunicera ut till sina intressenter. I 

kombination med att hälsa och hälsobegreppet är lika trendigt föreföll det naturligt att skriva 

ett arbete med dessa två begrepp applicerat på någon typ av företag som säljer ohälsosamma 

livsmedel. I efterhand har det visat sig att hälsofrågan och företags samhällsansvar är långt 

ifrån integrerade med varandra. 

 

 Även om frågan om vem som bär ansvar för den svenska folkhälsan inte varit en fråga som 

det här arbetet direkt har avsett att studera har den under hela processens gång fram till 
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slutsatsens formulering haft en central roll. Från ett statligt perspektiv har svenskars matvanor 

under långa perioder studerats och statistikförts men resultatet av den nedåtgående 

hälsostatusen har inte mynnat ut i någon form av lagstiftning eller policyrekommendationer 

för näringslivet att förhålla sig till. Det är fritt fram att sälja onyttigheter med vilka tillåtna 

medel som helst och allt ansvar verkar idag vila på konsumenterna själva. Om företag och 

konsumenter tog ett gemensamt ansvar över folkhälsan samt om vi skulle följa 

Livsmedelsverkets rekommendationer gällande kost och träning skulle sjukdomar som 

diabetes och fetma med största sannolikhet minska. Ett aktivt CSR-ställningstagande från 

företagens sida skulle således bidra till ett bättre samhälle samt på sikt mynna ut i ett mer 

ekonomiskt och långsiktigt hållbart system. Den fråga som då kvarstår och som dessvärre 

kommer att lämnas obesvarad är: Vem ska börja med denna förändring? 

 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

 

I enlighet med ovanstående diskussion råder en otydlig uppfattning gällande vem som bär 

ansvar för den svenska folkhälsan, vilket är en frågeställning som länge följde med under 

studiens gång men som i slutet av arbetet prioriterades bort. Denna otydlighet och eventuellt 

delade mening intressenter emellan kan ses som en bakomliggande orsak till varför det idag 

inte finns några uttalade riktlinjer för detaljhandelns marknadsföring av livsmedelsvaror. Här 

skulle en djupare studie kunna genomföras där ett statligt perspektiv kan lyftas in och 

utvärderas mer än vad denna studie gav utrymme för. 

 

För att ytterligare bidra till utvecklingen av teorin om företags samhällsansvar ur ett 

folkhälsoperspektiv behöver fler studier genomföras. Folkhälsoproblemet är något som berör 

alla i samhället, speciellt företag som på något sätt arbetar med att producera och sälja 

livsmedel. Den här studien har endast innefattat ett fallföretag så ytterligare studier med ett 

annat fokus än på just servicehandeln skulle på sikt ge fler bidrag till att utveckla 

folkhälsoperspektivet inom CSR. Exempelvis kan en mer omfattande studie genomföras inom 

hela detaljhandeln där studien kan utforska hur detaljisterna arbetar bakåt i sina nätverksled 

för att på ett ansvarsmässigt sätt välja ut vilka produkter som ska exponeras och säljas i 

butikerna. 
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Appendix 1a: Intervjufrågor franchisetagare 

 

1. Storlek på butik, kvm, antal produkter som erbjuds, antal anställda. 

2. Omsättning i butik, antal kunder. Hur ser kundstrukturen ut, stammisar, ”engångs” 

beror det på tid på dygnet? 

3. Vad säljs det mest av? 

4. I vilken form och utsträckning tas ett samhälls/hälsoansvar idag? 

5. Hur ser du på lönsamhet vs samhällsansvar? 

6. Anser du att företaget har något annat ansvar för kunderna? 

7. Dagens utbud av hälsosamma alternativ? Hur mycket säljs av det? 

8. Har du uppfattat någon efterfrågan av hälsosamma livsmedel? 

9. Anser du att utbudet i din butik är tillfredsställande för kunder? 

10. Hur stor påverkan har du på utbudet i butik? 

11. Hur mycket kan du påverka marknadsföringen inne i butik? 

12. Hur mycket kan du påverka placering av produkter i butik? 

13. Hur är produktplacering utformad - enbart efter lönsamhet? 

14. Hur mycket anser du att du kan påverka kunderna till att köpa det du vill sälja mest av 

i butiken? 

15. Hur ser dina kunders köpprocess ut? 

16. Övriga frågor/svar? 

 

Appendix 1b: Intervjufrågor uppföljningsintervju franchisetagare 

 

1. Vilken är butikens främsta marknadsföringsstrategi idag? 

2. På vilket sätt skulle butiken kunna tillämpa en marknadsföringsstrategi som uppfyller 

ett socialt samhällsansvar? 

3. Skulle du kunna tänka dig en marknadsföringsstrategi där personalen erbjuder ett 

hälsosamt alternativ vid köp av livsmedel? 
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Appendix 2: Intervjufrågor Svensk Servicehandel & Fast Food 

 

1. Finns det gemensamma strategier kring ett arbete för samhällsmässigt ansvarstagande 

inom servicehandeln? 

2. Inom vilka områden i sådant fall? 

3. Till vilken utsträckning anser du att företag inom servicehandeln bör ta sitt ansvar för 

konsumenterna angående de negativa hälsoeffekter som sålda produkter kan tänkas 

generera? 

4. Vilket företag är marknadsledande inom servicehandeln? Marknadsandelar? 

5. Vad tror du om trendanpassning och proaktiv marknadsföring? Lämpar det sig bäst till 

större företag? 

6. Vad anser du är servicehandelns främsta marknadsföringsstrategi? Impulsköp? 

7. Vad vet servicehandeln om kundernas handelsvanor? 

8. Skulle man kunna säga att impulsköp förekommer i större utsträckning i en 

servicebutik än i en matvarubutik? 

9. Övriga frågor/svar? 
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Appendix 3: Enkät till fallföretagets kunder 

90 sekunder av ditt liv – En livstids tacksamhet av två studenter 

Två studenter skriver en kandidatuppsats i ekonomi vid Uppsala Universitet och önskar din hjälp! Vänligen 

besvara dessa frågor, det tar cirka 90 sekunder. Självklart är det anonymt och ärliga svar värderas högt.  

Kryssa i det alternativ som passar dig bäst. 

1. Kön och ålder 

□ Man    □ Kvinna    

 

2. Ålder 

□ under 18      □ 18-34    □ 35-49     □ 50-65       □ Över 65      

 

3. Hur ofta uppskattar du att du besöker en Shell 7-eleven-butik? Välj ett alternativ.  

 □Mer än 3 gånger i veckan     □ 1-2 gånger i veckan     □ 1-3 gånger i månaden    □ Mer sällan   

      

                 □ Vet ej  

 

4. I vilket syfte besöker du i första hand butiken idag? Välj ett alternativ.  

□ Tanka         □ Äta / inhandla livsmedel       □  Inhandla övrig produkt     □ Övrigt_________ 

 

5. Till hur många personer inhandlade du livsmedel idag, i den här butiken? (Du = 1 person) 

 □ 1        □ 2      □ 3    

 □ 4            □ 5 eller fler           □ Ingen       

  

6. Vad anser du om butikens livsmedelsutbud, på en skala 1-5?  

Tillfredsställande              

 Otillfredsställande        

  □ 1  □ 2  □ 3

  □ 4  □ 5                 □ Vet ej  

 

7. Vilken inställning har du till vad du äter? 

□ Bortser från hälsoaspekten         □ Neutral i hälsofrågan         □ Hälso-medveten        □ Vet ej    

 

8. Vad anser du om marknadsföringen av livsmedelsvaror inne i butiken? Välj ett alternativ.  

□ Önskar att aktuella erbjudanden uppmärksammas bättre/tydligare    

□ Önskar att hälsosamma livsmedelsalternativ uppmärksammas bättre/tydligare     

□ Jag är nöjd som det är    

□ Övrigt__________  

 

9. Vad skulle du tycka om du blev uppmärksammad på ett mer hälsosamt livsmedelsalternativ när du 

handlar på Shell 7-eleven? 

□ Bra           □ Dåligt           □ Onödigt        □ Vet ej    

 

10. Övriga kommentarer 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Tusen tack för din hjälp! 

Vid frågor, kontakta linnea.almstedt@gmail.com 

 

 

 

mailto:linnea.almstedt@gmail.com
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Appendix 4: Intervjufrågor kundintervjuer 

 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Hur ofta uppskattar du att du besöker en Shell 7-eleven-butik?  

4. I vilket syfte besöker du i första hand butiken idag?  

5. Hur många personer inhandlade du livsmedel till idag, i den här butiken?  

6. Om inhandlat något livsmedel: Ingår du själv bland dessa personer? 

7. Om inhandlat något livsmedel: Vad har du handlat? 

8. Om inhandlat något livsmedel: Är det någongting du inhandlat som du inte hade 

planerat? Vad i så fall? 

9. Vad anser du om butikens livsmedelsutbud? 

10. Vad får butikens livsmedelsutbud för betyg på en skala 1-5? 1=tillfredsställande, 

5=otillfredsställande. 

11. Hur motiverar du betyget? 

12. Vilken inställning har du till vad du äter? 

13. Vad anser du om marknadsföringen av livsmedelsvaror inne i butiken?  

14. Finns det något du skulle vilja förändra med marknadsföringen för livsmedelsvarorna? 

Vad i så fall? 

15. Vad skulle du tycka om du blev uppmärksammad på ett mer hälsosamt 

livsmedelsalternativ när du handlar på Shell 7-eleven?  

16. Skulle ett sådant uppmärksammande leda till att du handlade andra varor? Hur skulle 

det påverka dig? 

17. Skulle du rekommendera den här butiken till anhöriga? 

18. Övrig kommentar 
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Appendix 5: Observationsprotokoll 

 

För kunderna: 

1. Ca hur lång tid spenderar kunderna i butiken? 

2. Hur rör de sig i butiken? 

3. Direkt till kassan? 

4. Går runt? 

5. Målmedvetet? 

6. Planlöst? 

7. Vilka sorters produkter köper de? 

8. Pratar de med personalen? 

9. Vilken typ av produkter fokuserar de på? 

Butikens påverkan: 

10. Vilka produktkategorier består sortimentet av? 

11. Hälsosamma alternativ? 

12. Vilka produkter är placerade längst fram? 

13. Högst upp på hyllplanen? 

14. Längst fram vid kassan? 

15. Längst bort? 

16. Kampanj? 

17. Köps kampanjprodukter oftare? 

18. Vilka skyltar finns? 

Anställdas påverkan 

19. Pratar de anställda med kunderna? 

20. Uppmärksammar de kunderna direkt eller framme vid kassan? 

21. Erbjuder de kunderna extra varor? 

22. Vad för slags varor? 

23. Hur erbjuds varorna? 

24. Är det skillnad på köpbeteendet mellan stressade kunder och kunder som går 

runt och tar det lugnt i butiken? 

25. Är det skillnad på vad de stressade kunderna köper? 

26. Är det skillnad på om de stressade kunderna köper något som personalen 

erbjuder? 
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Appendix 6: Intervjufrågor folkhälsomyndigheten 

 

1. Vad arbetar folkhälsomyndigheten med? 

2. Hur ser trenden ut för den svenska folkhälsan? Blir vi mer eller mindre hälsosamma? 

3. Förekommer det något samarbete med näringslivet i fråga om att tillsammans arbeta 

för att medborgare ska konsumera mer hälsosam mat? 

4. Ställer myndigheterna några krav på näringslivet i fråga om marknadsföring av 

ohälsosamma produkter? 

 

 


