
0 

 

  

 
Institutionen för studier av 

samhällsutveckling och kultur/Turism 
 

 

 

 

SALUHALL 

En studie om saluhallar i Stockholm och deras 

betydelse för turism 

 

Market Hall 

A study of market halls in Stockholm and their 

importance for tourism 

 

 

 

C-uppsats i Turism HT 2012 Författare:  

Maja Sandell 

LIU-ISAK/TU-G-13/0001-SE 

 Handledare: 

Sofia Gustafsson 



1 

 

  

 

Innehåll: 

1. Inledning …………………………………………………………………………………………………….4 

1.1. Syfte och frågeställningar ……………………………………………………………………..…..5 

1.2. Avgränsning …………………………………………………………………………………………….…5  

2. Historisk bakgrund ………………………………………………………………………………………..5 

2.1. Vad är en saluhall?...........................................................................................7  

2.2. Matens betydelse för turism……………………………………………………………………….11 

3. Tidigare forskning………………………………………………………………………………………….13 

4. Centrala begrepp…………………………………………………………………………………………..19 

4.1. Plats och Identitet …………………….…………………………………………………….………….20 

4.2  Kulturarv .………………………………………………………………………………………………….. 21 

4.3. Attraktion……………………………………………………………………………………………………..23 

4.4. Upplevelse…………………………………………………………………………………………………….23 

4.5. Hållbar turism ...................................................................................................26 

5.     Tillvägagångssätt och metodval………………………………………………………………….…27 

5.1. Urval av respondenter ………………………………………………………………………………….27 

5.2. Intervjuer ………………………………………………………………………………………….………….27 

6.  Empirisk presentation………………………………………………………………………………………29 

6.1. Begrepp saluhall ur respondenternas reflektion…………………………………………….29 

6.2. En hållbar matkultur är viktig för turism…………………………………………………………32 

6.3. Attraktion skapar upplevelse………………………………………………………………………....33 

6.4. Kulturarv……………………………………………………………………………………………………..…36 

6.5. Identitet………………………………………………………………………………………………………….38 

6.6. Saluhallarnas framtid……………………………………………………………………………………. 42 

7. Analys………………………………………………………………………………………………………………….43 



2 

 

  

7.1. Hur kopplas saluhallen till besökarnas 

identitetsskapande?.......................................................................................................43 

7.2. Hur andra matställen marknadsför sig med saluhallarnas identitet?.....................47 

7.3. Hur skapas upplevelse i saluhallar?........................................................................48 

7.4. Närproducerat bidrar till hållbar turism……………………………………………………………..49 

7.5. Saluhallar är ett kulturarv………………………………………………………………………………..…50 

 8.   Referensförteckning…………………………………………………………………………………………..51 

Bilaga 1 – Intervjumanual………………………………………………………………………..……………....54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  

 

Förord: 

Under flera resor I europeiska länder har jag fascinerats av den naturliga mötesplats som saluhallen 

utgör för den urbana människan. Saluhallen är till sin natur en lockelse för syn, hörsel, doft och smak. 

En sådan totalupplevelse måste behandlas i en akademisk uppsats. Detta är mitt ödmjuka försök att 

utreda saluhallens betydelse för turistindustrin. 

Mina respondenter brinner för saluhallsfrågor och några av dem tycker att det är en ära att arbeta 

med ett starkt och prominent varumärke som Östermalms Saluhall i Stockholm. Hallen är ett hjärta 

av Östermalm och ett universum av mat. Där inne jobbar Lina Bielsten, ansvarig utgivare, 

projektledare och initiativtagare till Saluhallens magasin. Tack vare Lina kom jag i kontakt med mina 

respondenter som ställde upp på intervjuerna och på det viset gjorde det möjligt för mig att slutföra 

den här uppsatsen. Tack till anställda på Fastighetskontoret, Stockholm stad. 

Ett särskild tack för ett positivt bemötande riktas till föreståndarinnan Paula Pohjakallio på Robert`s  

Coffee i Östermalms Saluhall och Tanja Arapovic , handlare i Prima Delikatesser, Hötorgshallen i 

Stockholm. 

Tack till Sofia Gustafsson för en bra feedback. 

Även ni som inte är synliga i den här uppsatsen har gett mig stora kunskaper genom våra spontana 

samtal. 

 

 

 

 

 

 

Norrköping, i december 2012 

Maja Sandell 
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1. Inledning 

 

“We believe that everyone has a fundamental right to the pleasure of good food and 

consequently the responsibility  to protect the heritage of food, tradition and culture 

that make this pleasure possible” (Slow Food)”. 

Slow Food-rörelsen tror på sitt gastronomiska koncept att nöjet av god mat inte bara är en 

grundläggande rättighet utan en viktig länk mellan platser, människor och kulturer.  Att 

kunna skydda maten som kulturarv, tradition och kultur är vårt gemensamma ansvar som 

gör nöjet möjligt. Maten är inkluderad i många aspekter av livet som till exempel kultur, 

politik, natur, miljö, jordbruk och inte minst turism. Den är inte bara näring, rättighet och 

medel att mätta hunger utan en attraktion som lockar och skapar upplevelse.  Maten var 

tidigare inte en huvudanledning att boka en resa utan den var en biprodukt och ett basalt 

behov som måste tillfredställas under vistelsen på en plats. Under det senaste de4cenniet 

har detta tillfredställande behov omvandlats till en upplevelsegenerator som är starkt 

bunden till historia, tradition och seder. Den har också uppnått status som en estetisk 

komponent som säljer en destination och som har förmågan att göra en plats synlig. Maten 

skapar rörlighet, identitet, äkthet och bidrar till en helhetsupplevelse. Födan har också 

förmågan att involvera alla sinnen och att bidra till både lokal och regional utveckling. 

Sveriges regering menar att matturism är värd att satsa på för att den står för cirka 15 % av 

den totala turismomsättningen. (Tillväxtverket, 2011) En ökad betydelse för mat inom turism 

skapar kombinationen mat och turism som är intressant och viktig. På ett seminarium om 

matupplevelsens stora betydelse för turism som ägde rum i Stockholm 2004 samlades 

landets ledande experter i måltidskulturen. Fil.dr. Susanna Heldt- Cassel förklarade under 

mötet att regional profilering av matkulturen kan utveckla turism och platsmarknadsföring. 

Hon poängterade att den lokala maten lyfts fram till en turistattraktion och kan bli en symbol 

för platsen. (Etour.se/P: 2004:22) 

Var kan man hitta den specifika maten som bidrar till en plats särprägel? 

Många europeiska städer skryter med sina saluhallar i turistiska broschyrer som platser för 

gemensam kultur och identitet som lyfts upp genom matkultur och lokala produkter. 

Saluhallen är ett sekelskiftesfenomen som idag kopplas till upplevelse och bidrar till 

platsmarknadsföring och profileringen av en stad.  Inne i saluhallar finns ett krav på äkthet, 

en förståelse för ursprunglighet av födan, inte bara biologiskt utan även kulturellt. Den lokala 

maten kan höja attraktionen hos en region eller destination och kan därmed skapa bättre 

affärer för turistentreprenörerna samt stärka turistföretagens utveckling och lönsamhet.  

Måltidsturism är enormt viktig för samhällets sociala och kulturella utveckling. Saluhallar är 
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idag platser där det genuina tillsammans med tradition och kultur kopplas ihop med det 

moderna och nya influenser. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka konceptet saluhall i Stockholm med fokus på egenskaper 

som har betydelse för besöksnäringen.  

Detta syfte har lett fram till följande frågeställningar: 

1. Hur kopplas saluhallar till människors identitetsskapande? 

2. Vad skapar attraktion och upplevelse i saluhallen?  

3. Är saluhallen ett kulturarv och hur förhåller man sig i så fall till det? 

4. Hur arbetar saluhallarna för att utvecklas turistiskt? 

 

1.2. Avgränsning 

Redan under 2010 och 2012 har jag besökt ett antal kända europeiska saluhallar som till 

exempel Boqueria i Barcelona, Stora saluhallen i Budapest och saluhallen i Riga och de här 

besöken väckte nyfikenhet för saluhallarna och deras profil även hemma i Sverige. 

I uppsatsen har jag avgränsat undersökningsämnet och fokuserat på Stockholms saluhallar: 

Östermalms Saluhall, Hötorgshallen och delvis Söderhallarna som anses vara en kombination 

av de två. Dessa tre saluhallar blev avgörande för avgränsningen för de är intressanta i sina 

olikheter och är turistattraktioner i Stockholm var och en på sitt sätt.  

Den här studien baserar sig på aktörernas uppfattning om saluhallskonceptet som jag har 

undersökt genom intervjuer. 

 

2. Historisk bakgrund  

Begreppen ”att sälja och köpa” har alltid funnits hos alla typer av folk och genom samtliga 

tidsepoker men någon gång i tiden började människor handla mat på trottoarer, basarer och 

marknader. Det är ganska svårt att säga exakt när begreppet saluhall uppkom.  De första 

handelsbodarna var ett stort steg inom mathandel som gjorde det möjligt att handla mat 

året om utan att vänta på marknaden. Handelsbodarna flyttades så småningom ut på torg 

och så påbörjades torghandeln. Torghandeln var den första formen av handel där livsmedel 

salufördes direkt mellan bönder och stadsbor på stadens torg. ”Men den mångskiftande 

bondekommersen innebar också en möjlighet till utbyte av andra varor. Handeln med 

hemslöjdsalster mot specerier och kramvaror, utgjorde förutsättningen för borgarnas tillvaro 

i staden” (Stjernberg, 2004:44). När det var dags för marknad byggdes långa rader av 

salustånd på torget vilka uthyrdes av stadens myndigheter till främmande bönder och 
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handelsmän. I Sverige började också torghandel som uppfattades som ett möte mellan stad 

och land och utgjorde en viktig del av stadens liv som blev en avgörande faktor för städernas 

utveckling (handelnshistoria.se/ Blom, om saluhallar). 

Torghandeln skedde under bar himmel ganska länge tills myndigheterna beslutade att maten 

måste flyttas under tak för att den skulle få hygieniskt skydd för insekter, råttor, kolera men 

också regn, kyla och värme. I hallarna fanns det tillgång till vatten som gjorde att 

handhygienen hos handlarna förbättrades och med detta minskades kolera och andra 

smittsamma sjukdomar. Hallarna hade tjocka stenväggar för att de gav bättre skydd för kyla 

under vintern och hetta under sommaren och med detta erbjöds en lösning till ett länge känt 

problem kring en smutsig torghandel. I slutet av 1880-talet började saluhallar byggas i hela 

Europa. Den första saluhall som byggdes i Sverige var hallen vid Munkbron i Gamla stan i 

Stockholm, år 1875. Därefter byggdes saluhallarna i Gävle, Sundsvall, Luleå, Östersund och 

Göteborg. 1914 kom den första lagen om torghandelsförbud som blev anledning att det 

började byggas saluhallar även i andra städer. Den här lagen förbjöd all torghandel med kött, 

fisk, mjölk och bröd. Torghandel betraktades som en smutsig och dammig form av 

matförsäljning och saluhallsexponering av mathandel gav bättre klirr i kassan 

(handelnshistoria.se/ Blom om saluhallar). 

Torghandel och matmarknader i till exempel Paris etablerades ganska tidigt och bidrog till 

framväxten av Paris som en stor handelsstad. Saluhallarnas främsta förebild är 

marknadskomplexet Les Halles i Paris. Den hallen blev symbol för den framtidsinriktade 

tidsandan i Paris och den utgjorde det första exemplet till lösningen på torghandels 

kommers under bar himmel (Stjernberg, 2004:42–46).  

De äldsta saluhallarna idag är placerade vid stora torg. Saluhallar och torg är två begrepp 

som existerar i symbios. Båda två är gamla och välbevarade tidsdokument. Gamla saluhallar 

är ganska lika och har nästan samma arkitektoniska stil. De pampiga byggnaderna är ofta 

ritade av kända arkitekter. De äldsta saluhallarna har ofta imponerande takhöjd, upp till 16 

m, och tjocka stenväggar. De har ofta stora fönster som släpper in mycket ljus och stora 

förvaringsrum i källaren samt torn som ger dem en speciell karaktär. Den här speciella 

arkitektoniska stilen, som blev populär redan i början av 1800-talet, var inte bara styrd av 

hygieniska skäl utan det fanns även en vilja att bygga estetiskt fina byggnader som staden 

kunde vara stolt över (handelnshistoria. se/ Blom, om saluhallar). 

Den mest kända saluhallen i Sverige är Östermalms Saluhall i Stockholm som är vald av Bon 

Apétit till världens 7-e bästa saluhall (Östermalms Saluhall. se). Saluhallen invigdes den 30-e 

november 1888 av kung Oscar II efter bara sex månaders byggtid. Arkitekterna var Gustaf 

Clason och Kasper Salin. Saluhallen ägdes av Stockholms stads slakthus och i privat regi av AB 

Östermalms saluhallar. Så småningom köpte Stockholm stad Östermalms saluhall för 1. 225. 

000 kronor (Östermalmssaluhall.se/ historia). 
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Hötorgshallen byggdes mellan 1880-1884. Saluhallen var placerad på markplan fram till 1953 

då den revs och byggdes upp igen, men då med en våning under markplan. Den invigdes 

1958 av kung Gustav VI Adolf men har sedan dess renoverats, förnyats och ommöblerats ett 

antal gånger (Hötorgshallen.se). 

Fram till 1982 byggdes femtiosju saluhallar i Sverige men bara 11 har överlevt (Stjernberg, 

2004:46). De är mycket populära idag och näringen vill att de ska drivas och gestaltas vidare.  

Saluhallar presenteras i många turistbroschyrer som en attraktion och ett viktigt besöksmål. 

Hallarna har genomgått flera förnyelser under historian. Många revs, lades ner och byggdes 

om (Stjernberg, 2004:46). De är idag populära matplatser som används som ett starkt 

marknadsföringsverktyg av en stad eller region. 

 

2.1. Vad är en saluhall? 

”Matkatedralen vid Östermalmstorg skiljer sig från det sedvanliga snabbköpet som en gotisk 

kyrka från ett träkapell. Den som inträder i katedralen börjar ett sinnenas resa i färger, 

dofter, smaker och får en pirrande föraning av fest. Det kan vara billigare att handla köttfärs 

i snabbköpets plast-och pappförpackning. Men det är roligare i Hallen. Vardagskalaset börjar 

vid disken” (Edlund,1988:1). 

En saluhall är en ”matvaruhall med ett antal specialiserade försäljningsställe” – så står det i 

Nationalencyklopedin (2012). Det är ett företagskoncept från sekelskiftet som erbjuder 

lokalproducerade produkter och tar hänsyn till miljön. Det är levande året runt och är därför 

viktigt för lokal respektive regional utveckling. Maten som erbjuds här är av hög kvalitet som 

kommer från såväl regional som internationell produktion. Saluhalls mat har en stark 

koppling till sina kunder. I Östermalms Saluhall från 1888 inspirerades stockholmare och 

turister från när och fjärran av mat när den är som bäst (Östermalmssaluhall. se). Att samla 

lokala producenter vid ett och samma ställe är saluhallens strategi. Inne i saluhallen möter vi 

en miljö där KRAV-märkta frukter och grönsaker dominerar. Den finaste chokladen, sylter 

och marmelader i attraktiva burkar, fisk, skaldjur, alls sorters kött, fågeldelikatesser, 

dessertostar och de finaste kaffebönorna finns i utbudet. 

Vad är det som egentligen händer med kunden inne i saluhallen? Vad är det som påverkar 

kundernas vilja och intresse att komma hit när delikatesser och god mat finns att köpa 

mycket billigare på Ica Maxi eller i Tempo Matnärabutiken? Vad är det som väcker 

nyfikenheten att komma hit och titta närmare trots att priserna på maten är högre än de 

brukar vara på andra ställen?  ”Many customers speak of the sense of stepping back in time 

when they go to Östermalm market hall. It is not only nostalgic memories of childhood visits 

to Östermalm market hall to watch the live lobsters. It is also the feeling of going back to a  
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time before the self-service grocery stores dominated the urban landscape” (Lee, 2009:248).  

Min personliga reflektion är att det är en saluhalls komplexitet som lockar, en smältdegel 

som kombinerar attraktion, autenticitet, identitet, kulturarv och hållbarhet som skapar en 

upplevelse som blir kvar länge efter besöket. Det finns även en mängd subjektiva 

anledningar som lockar till saluhallen, som till exempel matintresse, glädje eller en 

hungerkänsla. Städer som äger en saluhall exponerar gärna den i turistbroschyrer. Så här 

står det skrivet i några turistbroschyrer som jag plockade på olika ställen i europeiska städer: 

”… och glöm inte att besöka Stora Saluhallen och upplev äkta Budapest”; ”… När du har 

shoppat färdig på La Rambla, Barcelonas hjärta då är det dags att hämta maten på La 

Boqueria, en av Europas mest kända saluhallar …” Stockholm Visitors Board på sin hemsida 

skriver: ”Om du har två dagar i Stockholm ska du passa på att göra ett besök i Östermalms 

saluhall, en underbar saluhall från 1880-talet med diskar som dignar av svenska delikatesser, 

en perfekt plats för lunch eller ett glas vin under sen eftermiddag.” (2012/2013) 

Mat i saluhallar har en uppenbar attraktion och den kommer ofta från havet och gårdar i 

närheten.  Atmosfär och att handeln inriktar sig mot kunder som har en specifik livsstil är 

också begrepp som tenderar att diskuteras när vi pratar om saluhallar.  Atmosfären är ofta 

anledningen till varför vissa människor besöker saluhallar. ”The atmosphere is often 

mentioned as a reason for going to a market hall. In this sense, atmosphere proved to be yet 

another intangible value which is defined in relation to context and self-presentation, or 

lifestyle choices”(Lee, 2009:247). Jenny Lee beskrev i sin avhandling(2009) en man som 

berättade att han handlade i saluhallen för att han mindes att han gjorde det som barn. Han 

följde dit med sina föräldrar under adventtiden. De köpte bara julskinka och kanske något 

annat vid något speciellt tillfälle men han minns klart idag hur fascinerad han var som barn 

då han fick se levande hummer i dess akvarium. Det är en atmosfär som man inte kan hitta i 

dagens supermarket. ”Live lobsters in aquarium do offer a vivid picture, almost like an anti-

thesis of the modern supermarket”(Lee, 2009:248).  J. Lee menar att gå in i saluhallar är alltså 

som en känsla av att gå tillbaka till en tid innan självbetjäning i livsmedelsbutiker 

dominerade stadsbilden. 

I Östermalms saluhall spelar atmosfären en viktig roll i själva konceptet, den är lugn och har 

låg bullernivå. Hallen ligger i Östermalm, den fashionabla delen av Stockholm och 

människorna som kommer hit är stammisar som antingen arbetar eller bor där. Målgruppen 

är ofta överklass för att deras bostäder ligger i närheten. En saluhall som denna präglas av en 

kultur som Lee beskriver som ”snobbish culture”. Det är bekvämt att komma hit och alltid 

hitta en bit anklever eller kalvbräss. Här hittar kunderna allt som de kan tänka sig att smaka. 

”Som customers, especially in Östermalm market hall, have almost iconic status: the vendors 

use them almost like icons”(Lee, 2009:250). Prinsessa Lilian var stamkund i saluhallen och 

berättade en gång: ”Här är precis som Harrods, allt under ett tak. Och så har jag så många 

vänner här. Ibland när jag kommer, hälsar de mig: Gomorron, lilla Madame!” (Severin, 
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1988:21) Det är service som erbjuds i samband med maten dvs. det är inte maten i sig utan 

också den vänliga service som finns förknippad med maten som är väsentlig för kunden. 

Östermalmshallen är inte bara plats för mat utan även en mötesplats med restauranger och 

caféer. Hallens koncept präglas av en lång tradition och kunskap som idag tillförs av 4-e 

generationens familjeföretag. Matkulturen här är traditionell och konservativ och det 

kännetecknar hallens karaktär (Östermalms Saluhallen.se). 

Atmosfären och livsstilen hos målgruppen är dock annorlunda från en saluhall till en annan.  

Hötorgshallen ligger i centrum, i en mindre exklusiv del av Stockholm. Det är en 

mångkulturell plats, stökig på grund av olika målgrupper som brukar handla och äta där inne. 

Ett bullrigt Hötorg med sina utehandlare speglar sig i atmosfären inne i hallen. Hötorgshallen 

är stor, har tre våningar och är mest lik Barcelonas La Bogueria eller Stora Hallen i Budapest. 

J. Lee beskriver atmosfären i Hötorgshallen som”…is quite different, as we have seen in the 

general descriptions of the market halls. What customers mention as the reason for going to 

Hötorget market hall is most often its international character. The word international is used 

both in the sense of multicultural or ethno-chic, and in the sense of urbane sophistication” 

(Lee, 2009:249). Varorna är billigare än i Östermalmshallen och många stockholmare och 

turister prioriterar därför Hötorgshallen. Målgruppen består av både svenskar och 

utlänningar som är nyfikna på andra kulturer och matkonst. Hötorgshallen har en 

internationell karaktär och här finns asiatiska, grekiska, arabiska och svenska delikatesser 

under samma tak.  

Söderhallarna i Stockholm har en tredje typ av atmosfär som skiljer sig från Östermalms- och 

Hötorgshallen. Söderhallarnas atmosfär är som en blandning av de två. Det är en saluhall 

som består av småskalliga företag som säljer hantverk och är mer lik en galleria än en 

saluhall.”This is a popular culture which is not necessarily linked to the present day social, 

cultural, or economic structure of the neighborhood. The iconic status av Söder as a more 

bohemian, a more open, a less formal area, still lingers”(Lee, 2009:250).  Det är så nära och 

bekvämt att komma hit för alla som bor på Söder eller folk som kommer från Stockholms 

förorter. Ett stort utbud av varor i en modern byggnad matchar folkets identitet på 

Södermalm. Hallarna äger en annorlunda atmosfär som J. Lee kallar ”celebration of a 

working-class culture”(2009:250). En modern, avslappnad och populär kultur som inte följer 

normerna samlas på Söder och det sätter sin prägel på handeln i stadsdelen. Målgrupper är 

en mix av kändisar, konstnärer, bohemer och arbetarklass, en målgrupp som enligt J. Lee 

”enjoy paying taxes”(2009:249). 

Besökarna, deras identitet och livsstil präglar en plats och platsen ändrar sin image enligt 

målgrupperna som dominerar där. Lee förklarar i sin bok att stämningen i saluhallar” is part  

of the construction of the place, and the identity of the place” (2009:250). Varje saluhall har 

sina stammisar som ger en image till saluhallen. Alla saluhallar har olika byggnader, en egen 

design eller som J. Lee utrycker, egen ”sociability” eller egen ”etiquette”. Detta uttrycks både 
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i det fysiska och kulturella särdraget (Lee, 2009:250). Relationen mellan handlarna och 

kunderna (besökarna) är en del av stämningen samtidigt hur kunderna samverkar med 

varandra är också en av de sociala egenskaperna, typiska för en saluhall. Jenny Lee förklarar 

att kunderna i Östermalms Saluhall har ”ikonstatus” för att handlarna betraktar dem som 

ikoner. 

Att kungligheter handlar choklad i Östermalms Saluhall och att Prins Bertil och Prinsessan 

Lilian handlade sin egen mat i Östermalmshallen i över 20 år är förstås en omständighet som 

höjer saluhallens värde. Prins Bertil var ledamot av Gastronomiska Akademin och satt på sin 

stol där i 17 år och var djupt medveten om råvarornas betydelse i matlagningskonsten. Som 

sådan var han en välkänd gestalt under hallens höga valv (Severin, 1988:19).  

”Lokalproducerad” eller ”närodlad” är begrepp som är knutna till saluhallar. Stockholms 

Östermalmshall fokuserar enbart på färska, närproducerade varor och tar stor hänsyn till 

miljö. Detta var en stor anledning att Östermalmshallen tilldelades pris av Bon Apétit som 

världens 7-e bästa saluhall (Östermalms Saluhall.se) Lokalproducerat kan definieras som 

”den mat vars produktion och förädling sker inom avgränsat område ”(Livsmedelssverige, 

2009). Varför är det viktigt med lokalproducerat? Kunderna har större kontroll över 

matprodukterna de handlar och de är medvetna om att maten inte transporteras långa 

sträckor tills den kommer i saluhallen. Eftersom kunder i saluhallar är ofta stamkunder då de 

känner småskaliga företag och deras ägare ganska väl och med detta finns trygghet hos 

konsumenten. Genom att känna till matens ursprung får konsumenten en känsla av att han 

eller hon köpte den bästa varan. Kunderna lockas av tradition men också av ett faktum att 

de stödjer den lokala ekonomin just genom att köpa lokalt producerade varor. I Stockholms 

saluhallar finns många aktörer som i kombination med restauranger skapar en specifik miljö. 

Kunden kan själv välja en köttbit och be producenten att tillaga den på plats. Den här nära 

relationen mellan producenterna och konsumenterna är av oerhört stort värde för 

saluhallar.  Detta är viktigt för en lokal resp. regional ekonomi eftersom alla kunder med sitt 

intresse för matens ursprung bidrar till en bättre miljö. Lokalproducerat är en stor del av 

saluhallens strategi kring miljöhänsyn.  

Saluhallens aktörer strävar efter att ett besök i en saluhall ska vara en upplevelse. Här 

uppfylls alla önskemål för att kunden ska vara nöjd. Ingenting är omöjligt. Att göra en kund 

glad är platsens kraft. Färska grönsaker och andra högkvalitativa produkter i kombination av 

en personlig service lockar besökare och skapar en mötesplats med gastronomisk upplevelse 

i världsklass. Mossberg (2003) påstår att upplevelsen skapas ”genom kundens interaktion 

och engagemang” och det sker i hallen genom en hög personlig service. Kunden måste vara 

aktiv och engagerad för att upplevelsen ska vara positiv. 

Faktorerna som påverkar kundens engagemang är matintresse och intresse för ”det lilla 

extra” (Mossberg, 2003: 49-51). I saluhallen är allt utöver det vanliga: miljö, utbud, varor och 

kvalitet. En plats som lever upp för att tillfredsställa kundernas behov. Handlarna är måna 

om att lyssna på kundernas åsikter. Det som är gemensamt för alla saluhallar är att det 
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handlar om vad Mossberg kallar för ”en transformering och en förflyttning i tid och rum. 

Kunden vill gärna uppleva något utöver det vardagliga”(Mossberg, 2003:53). Kundens 

engagemang uppstår, påstår Mossberg, när han eller hon själv upplever stimulans och har 

behov av njutning eller upplevelse. 

Känslan att få ”det lilla extra” är uppenbarligen något kunden starkt värdesätter. Mossberg 

kallar denna känsla för en ”extraordinär upplevelse” eller ”peak experience”. ”Peak 

experience” i saluhallar är en helhetsupplevelse som påverkas av många faktorer, som till 

exempel andra kunder, personal, miljö, etc. Hela saluhallens utrymme är ett upplevelserum 

där många aspekter står i förhållande till varandra, såsom ljus, temparatur, folkvimmel, 

trevliga leenden, ljud, design, uppläggning av varor och allt detta ger stimuli för samtliga 

sinnen. 

Stockholms saluhallar är en berättelse om en enkel och hållbar matkultur som samtidigt 

anpassar sig till nya influenser och kulturer. Svensk kultur, historia och tradition blandar sig i 

saluhallar med det innovativa som finns i allt från design, möte mellan människor och sättet 

att servera maten. Allt detta är en bild av det moderna Sverige idag. Den moderna och den 

traditionella biten samspelar i saluhallar.  Det pratas om svensk ”tapas” och ”afterwork” i 

saluhallar.  Det finns aktiviteter, evenemang och kvällsbjudningar i saluhallar idag. Lisa 

Elmqvist, det äldsta företaget i Östermalmshallen, hängde upp en annons på sin Face Books 

tidslinje häromdagen.  Det stod skrivet: ”Läckra fisk och skaldjurstapas finns som alltid på 

fredagar hos Lisa Elmqvist. Champagne ligger på kylning. Välkommen in på after work i 

hallen!” Detta innebär att konkurrensen är hård och att en modern trend som ”after work” 

måste inkluderas även i ett gammalt koncept som saluhallen är. Det är mycket som talar för 

att det inte räcker att ge en god service över disken utan begreppet upplevelse ter sig ha en 

central roll.  

 

2.2. Matens betydelse för turism 

Sveriges regering beskriver turism som basnäring och har stora förhoppningar att den ska 

fördubblas i den närmsta framtiden. Turister har alltid uppskattad sol, bad, shopping och 

många andra spännande upplevelser men maten har inte lyfts fram tillräckligt. Senaste 

decenniet har det dock skett förändringar och det har pratats mycket om att bra mat kan 

förstärka en upplevelse. Med bra mat menas en lokalproducerad mat av hög kvalité som blir 

en viktig del av en total upplevelse. Slow Food-rörelsen har en filosofi att maten som vi äter 

ska smaka gott, den ska produceras på ett rent sätt så att miljön inte bli störd, djuren ska må 

bra och vår hälsa ska vara god. Matproducenterna ska få en rättvis kompensation för sitt 

arbete (slowfoodwest.se/filosofi). 

Jordbruksminister Eskil Erlandsson lanserade en vision om matlandet i oktober 2010 och 

argumenterade för hur viktigt det är att lyfta upp matturism i Sverige. Det handlade inte 

bara om att sätta Sverige på den gastronomiska kartan utan också om att skaffa flera 
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arbetstillfällen inom besöksnäringen (matlandet.se). Maten har fått en av de centrala 

platserna i diskussioner kring turism. Om Sverige ska utvecklas till Europas nya matland 

återstår dock att se. Sveriges rena miljö, fribetande djur, frånvaro av kosjuka, vildmark med 

vilda djur och stora kompetenser inom gastronomi är bara några förutsättningar för denna 

vision. Samtidigt har intresset för matens genuitet, ursprung och historiska bakgrund har 

ökat mycket det senaste decenniet (Jordbruksverket.se/matlandet). 

”För dagens turist är mat och måltider ganska viktiga och alla turister måste äta. Möts man 

inte av bra måltider är risken stor att man inte kommer tillbaka. Många turister har som ett 

av sina viktigaste mål att söka måltidsupplevelse av olika slag. Dagens turist är inte lockad 

bara av bra restauranger utan av mat utomhus under vandringen eller fisketuren, besök hos 

småskaliga producenter och att delta i olika matlagningskurser” (Laurin, 2010:7) – Laurin 

beskriver i sin rapport ”Den svenska turistmåltiden” att måltiden inte bara är mat. Turisten i 

allmänheten förväntar sig en måltidsupplevelse där även andra sinnen än smak och doft 

stimuleras. Hon påstår att ”måltiden består inte bara av maten man äter och dricker utan 

den estetiska gestaltningen ger många gånger den största behållningen, bordets dukning, 

lokalens inredning och personalens agerande utformar upplevelse”(Laurin, 2010:12). 

Tillväxtverket beskriver i sin rapport att turisterna reser allt mer med magen. De är inte bara 

ute efter lyxkrogar på sina resor utan är intresserade av att finna bra livsmedelsbutiker, 

intressanta livsmedelsproducenter, spännande marknader och bra ställen att köpa” street 

food”. Turisterna vill uppleva maten ute i naturen när de cyklar, vandrar eller paddlar kajak. 

(Laurin, 2010:21) ”Maten har idag stor betydelse för hur platser och regioner bygger sin 

identitet för att stärka sin roll i en globaliserad ekonomi. Inom EU lyfts mat och måltid fram 

som medel i detta arbete”(Laurin, 2010:16). 

Att bo, äta och göra är tre ben som turism står på. Det går inte att bo på en plats och utföra 

en aktivitet utan att smaka på maten. När regeringen 2008 presenterade projektet ”Sverige, 

det nya matlandet” då fick samtidigt Visit Sweden, Exportrådet och Jordbruksverket i 

uppdrag att tillsammans kartlägga en strategi hur bilden ska förmedlas av Sverige – det nya 

matlandet. Jordbruksminister Erlandsson menade att i Sverige finns goda förutsättningar att 

skapa en upplevelse genom mat. Regeringen konstaterade att kombinationen mellan måltid 

och turism växer snabbt.  

God mat är för många en betydelsefull del av semestern. Maten kan också bli ett 

semestermål i sig, särskilt i kombination med andra upplevelse som till exempel natur eller 

shopping. Det är inte bara restauranger som höjer matens betydelse för turism utan många 

andra ställen där vi möter maten. Maten presenteras på gator, torg, saluhallar, matfestivaler 

och mässor. Sådana platser kryllar av folk som är lockade av olika smaker, dofter och genom 

detta får de en upplevelse.  

Det finns många forskningsarbeten kring matens roll i olika sammanhang, som exempelvis 

utifrån ekologiska, kulturgeografiska, företagsekonomiska och sociologiska perspektiv, och 
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idag skrivs mer och mer om matens betydelse för destinationer, resande och upplevelse. I 

alla världens länder och även hemma i Sverige används ordet mat som en kultur och en 

symbolisk resurs vid profilering av platser, destinationer, regioner och länder. I en sådan 

profilering används särskild lokalmat. Vad är viktigt att tänka på när en plats ska profileras 

med lokal prägel i turismnäringen? Det gäller att lyfta upp ett geografiskt område och alla 

livsmedel eller råvaror som är karakteristiska och speciella just för det området.  Forskare S. 

Heldt-Cassel berättade i sin föreläsning på ett seminarium om lokala mat och turism i 

Stockholm 2004 hur viktig maten är för en skärgård (Etour.se/P: 2004:22). Hon berättade på 

vilket sätt man kan uppleva skärgården genom den lokala maten. ”Skärgårdens profil har två 

kännetecken; den traditionella landsbygdsidyllen kombinerad med den goda smakens 

skärgård” - påstod Heldt-Cassel.  

Vi kan därför konstatera att maten är en utvecklingskraft för turism, särskild maten som står 

i kontrast till vardagslivets mat. Turister har blivit mer kräsna än någonsin och de söker det 

äkta och ärliga där även möjlighet till personliga möten finns som mer kan förstärka känslan 

av att uppleva något nytt. Saluhallar är också platser där det ”äkta och ärliga” möts i 

kombination med personliga möten. Maten är en del av kulturarvet som har många positiva 

sidor och är värd att vårda. Dagens kund söker en upplevelse – både en gastronomisk och en 

känslomässig (Mossberg & Johansen, 2006:79).  

Matturism är som en ny trend och ny nisch inom näringen. Maten, den trendiga turistiska 

symbolen är viktig för platser, städer, regioner, länder i deras ständiga kamp att profilera sig 

bättre och klara stark konkurrens. 

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar jag några studier som har undersökt omständigheter relevanta för 

saluhallar ur olika perspektiv. Tidigare forskning kring saluhallar ur ett turistiskt perspektiv är 

inte omfattande. Det har skrivits en del om detaljhandel, produkter, priser och 

marknadsföring där begreppet saluhall nämndes. Eftersom saluhallar, mat och turism har 

starkt samband vill jag i det här kapitlet nämna några forskningsarbeten som har behandlat 

maten i samband med turism för att bättre kunna förstå saluhallskonceptet. Några av 

tidigare forskningsarbeten har inget samband med det turistiska fältet men relaterar till de 

centrala begreppen, uppsatsens empiri och analys. Det finns en hel del forskning som 

handlar om mat i termer av kulturell identitet, autenticitet och platstillhörighet som rör 

matupplevelse. Jag ska nämna några forskningsarbeten som relaterar till saluhallsfenomen 

och ska samtidigt förklara hur nämnda tidigare forskningsarbeten kan anses relevant för denna 

uppsats.  

Jenny Lee, filosofie doktor vid Linköpings universitet har i sin avhandling ”The market hall 

revisited”(2009) beskrivit en historisk utveckling av saluhallar som konsumtionskulturer i 

detaljhandeln med mat under 1900-talet. Lee har beskrivit hur profilen av Stockholms 
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saluhallar har ändrat sig genom olika tider, från 1900-talet till idag. Sedan 1875 när 

Stockholms första saluhall invigdes har det här konceptet blivit en plats för lyx och 

autenticitet gällande matkultur. Saluhallar har alltid främjat medborgerlig stolthet i 

Stockholm och drivit vidare staden till den urbana moderna kulturen inom matområdet. 

Jenny Lee har förklarat hur detaljhandeln har ändrats och organiserats i tid och rum under 

de senaste 150 åren. Hon har beskrivit saluhallar som”old dinosaurs, waiting to be swept 

away by the river of time” (2009:2). Lee menar att saluhallarna genomgick en fas där de 

kunde betraktas som gamla dinosaurier men vitaliserade sig och är idag Stockholms stolthet 

för dagligvaruhandel och matkonsumtion eller som Lee beskriver ”market halls as 

generators of modernity and urban prestige” (Lee, 2009:88). 

Lee har klassificerat skillnaderna i en plats atmosfär och karaktär i Stockholms city genom att 

studera Stockholms populära saluhallar: Östermalmshallen, Hötorgshallen och 

Söderhallarna. Saluhallarna är i sina olikheter och i sina målgrupper ett bra exempel på olika 

atmosfärer man möter i Stockholm. Genom att studera den geografiska placeringen av 

saluhallar i Stockholm, kundklientel i saluhallarna och deras matutbud kunde Lee klassificera 

olika profiler på hallarna, karaktär och livsstilar.  

Lees forskning arbete rör inte det turistiska fältet men är relevant för den här uppsatsen 

eftersom delar i hennes avhandling sammankopplas med min analys av identitet som ett av 

de centrala begreppen. (Rubriken 7.1 under analysen) ”By shopping in a market hall, you 

may also enact who you are” (Lee, 2009:227). Lees analyser ledde till ett resultat att 

Stockholms saluhallar är olika I sin karaktär och med detta lockar olika målgrupper med olika 

identiteter. 

Lees analys av målgruper i Stockholms saluhallar har likheter med respondenternas 

resonemang om saluhallar och dess målgrupper.  Lees citat i uppsatsen används som ett 

stöd för att förklara tydligare vad en saluhall egentligen är och hur saluhallar som 

mötesplatser har påverkat och deltagit i identitetens processer hos befolkningen i olika 

stadsdelar av Stockholm. Det visade sig att geografisk placering av platser (i detta fall 

saluhallar) har inverkan på lokala identitetsprocesser hos befolkningen. Detta är relevant för 

den här uppsatsen eftersom den empiriska analysen framhäver samma resultat och delvis 

besvarar den första frågeställningen. 

År 2012 publicerades ett forskningsarbete av Elias Åfors och Malin Larsdotter från 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Arbetet har fått titeln ”Saluhalls komplexitet” och 

handlar om en utvecklad marknadsföringsstrategi innehållande marknadsföringsmix, en 

relationsmarknadsföring och hållbar utveckling. De har forskat på hållbar utveckling 

avseende miljö, samhälle och ekonomi och har kommit fram till att lokalproducerade varor 

blir allt mer efterfrågade. Saluhallar har presenterats som en plats för komplexitet och de är 

en kombination av marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföringen och hållbar 

utveckling. Saluhallar har enligt det här forskningsarbetet skapat framgång i termer av nöjda 

kunder och starka kundrelationer. I den här studien lyfts frågan upp om hållbar utveckling 
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som en trend idag som är intimt sammankopplad med lokalproducerade varor. Saluhallar 

med fokus på lokalproducerad mat och på miljöhänsyn har fått starka fördelar som har lett 

till att Östermalmshallen tilldelades pris som Världens 7-e bästa saluhall, påstår författarna.  

Åfors och Larsdotter beskriver att saluhallens koncept ”går hand i hand med hållbar 

utveckling och hållbar konsumtion” och att ”vi som konsumenter har möjligheter att sätta ett 

avtryck i vår hemregion med vårt sätt att konsumera” (Åfors & Larsdotter, 2012:3)  

Forskarna påstår att saluhallar är en komplexitet som består av marknadsföringsmixen i 

samband med hållbar utveckling. Skillnaden är att jag presenterar saluhallarnas komplexitet 

ur turistiskt perspektiv. Saluhallarnas komplexitet i den här uppsatsen är en kombination av 

attraktion, upplevelse, identitet, kulturarv och hållbarhet.  

Hållbarhet är ett begrepp i det här forskningsarbetet som har stark relevans till min uppsats. 

Jag använder hållbar turism som ett av de centrala begreppen i uppsatsen samtidigt 

beskriver jag hur hållbar matkultur är viktig för turism. Åfors och Larsdotters resonemang att 

lokalproducerad mat tar hänsyn för miljön ger starkt stöd till respondenternas resonemang 

om hållbarhetens betydelse för turism (se rubriken 6.2 och 7.4). 

Marie Wasserman och Frida Källgren är två forskare från Södertörns högskola som år 2005 

publicerade ”En studie om upplevelse i livsmedelsbutik – ett sätt att överleva i den tuffa 

konkurrensen”. Det är en studie som handlar om hur maten kan erbjuda upplevelse i en 

livsmedelsbutik. Matupplevelse enligt författarna är ofta kopplad till småskalighet och därför 

gjorde de sin undersökning på NK Saluhall och butiken Cajsa Warg som båda ligger i 

Stockholms innerstad.  

Författarna påstår att båda butikerna har saluhallskänsla.  De förklarar att både Cajsa Warg 

och NK Saluhall har en speciell kundkrets just på grund av sin geografiska placering och de 

skiljer sig stort från den kundkrets som stora matkedjor som ligger i utkanten av staden har.  

Båda ställena presenterar mat i världsklass som omfattar trend, hälsa, kvalitet och ekologi.  

De har cirka 3000 besökare per vecka, både lokala invånare och turister som reser till 

Stockholm. De handlar mat i de butikerna för att de tycker att handla mat ska vara kul 

(Wasserman & Källgren, 2005:21). 

Forskarna behandlar upplevelsen som begrepp och har påstått att upplevelsen i saluhallen 

kan skapas genom besökarnas engagemang och interaktion och deras resonemang relaterar 

till min analys av upplevelse som ett av de centrala begrepp som jag utgår ifrån. Kundens 

engagemang och kundens deltagande är två begrepp som författarna använder och som är 

berikande kring diskussioner och analyser om upplevelse även i min uppsats.  

Deras resonemang om platser med saluhallskänsla är applicerbart på uppsatsens analys, 

särskild under rubriken 7.2. där beskrivs hur andra matställen marknadsför sig med Cajsa 

Warg och NK-Saluhall, två matställen som utges vara saluhallar och då utnyttjar saluhallarnas 

profil i marknadsförings syfte. Forskarnas resonemang relaterar även till respondenternas 
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uttalande om saluhallarnas framtid. Cajsa Warg och NK-Saluhall nämndes även i empirin av 

intervjuade personer som påstår att de inte är saluhallar. 

De inser att det finns faktorer som är avgörande för att saluhallen ska överleva på en 

konkurrensutsatt marknad och det är en hög personlig service, en hög kvalitet på 

produkterna, unikt sortiment, inspirerande atmosfär och till och med en inredning som 

bidrar till profileringen av saluhallen. Forskarna förklarar att en rik uppläggning av maten i 

saluhallar och deras inredning påverkar besökare och deras upplevelse positivt. Med 

inredning menas exempelvis de stiliga ekhyllor man finner i Cajsa Warg där det ligger alla 

tänkbara delikatesser. En stiligt klädd personal och låg musik som hörs bidrar till 

upplevelsen. Närhet mellan konsument och producent tillsammans med prisvärda produkter 

höjer ytterligare värdet på upplevelsen, påstår forskarna. ”Handel utvecklas allt mer mot 

upplevelse och gränserna mellan handel och underhållning sammanflyter i allt större 

grad”(2005:20). I sina resultat har de kommit fram till att ”besökare måste vara involverade 

och delta i köpprocessen för att upplevelse ska skapas”. Besökarens engagemang är 

nyckelord i upplevelserummet (2005:21). Med besökarens engagemang menas deltagande i 

olika aktiviteter som utannonseras av ett sådant matställe, som till exempel, fransk vecka, 

italiensk helg med vin- eller chokladprovning. Det förväntas att många matälskare kommer 

på sådana kvällar där det skapats en tematisk mötesplats där ett rofyllt vimmel uppstår och 

där du kan handla det som erbjuds den kvällen. 

Deras resonemang att besökare måste vara involverad i köpprocessen för att upplevelse ska 

skapas relaterar till respondenternas tänkande om att inkludera så många aktörer som 

möjligt i saluhallarnas koncept och samtidigt locka ännu mer besökare med olika 

tematiserade aktiviteter. 

En mycket intressant forskningsstudie publicerades 2012 på Södertörns Högskola av Martina 

Skowronska. Arbetet heter ”En studie om tio expediters kroppspråk i två saluhallar i 

Stockholm”. Hon har forskat på kroppsspråket hos handlarna och besökarna i både 

Östermalmshallen och Hötorgshallen. Genom att granska deras kroppsspråk, mimik, gester 

och utseende har hon tydligare beskrivit målgruppernas identitet. Arbetet har inget 

samband med saluhallar ur turistiskt perspektiv men kan fungera som stöd till att bättre 

förstå målgrupper och saluhallarnas profil i Stockholm och detta kan vara relevant för min 

uppsats. Hon har också konstaterat att ”den nära kontakt mellan besökare och handlare är 

viktigt för serviceyrket” (2012:5) och att den här närkontakten ser ganska annorlunda ut i 

Östermalmshallen jämfört med i Hötorgshallen som har likheter med uppsatsens empiri och 

analys. 

Begrepp som närodlad, ekologisk, miljöproducerad och högkvalitativ knyts ofta till saluhallar. 

Ett projekt som byggs efter dessa värderingar som är viktiga för måltidsupplevelse och 

turism är ”Den goda resan” som genomfördes av en grupp forskare från Mittuniversitetet 

(Berg, Danius, Åstrand, Öberg, 2001).  Den här vetenskapliga publikationen förklarar ett 
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begrepp som kallas för ”turismåltidsupplevelse”. Arbetet syftar till att ge nya idéer och 

perspektiv till dem som vill utveckla turistmåltiden som ett fenomen. 

Forskningsarbetet behandlar frågan hur viktig maten och lokala råvaror är för regional 

identitet och påstår att ”maten som en del av turistupplevelse är integrerad i turistmål.” 

Närproducerad mat är ”ett uttrycksmedel” för en region eller destination ungefär på samma 

sätt som det talade eller skrivna språket är det. Att använda lokalproducerat i maträtter kan 

göra att turisten minns detta som en del av sin resa(2001:15). Här behandlas frågan varför 

begreppet ”närproducerad” är viktigt för turisten. Forskare har kommit fram till att genom 

att veta varifrån varorna kommer så skapar man ett samband mellan den plats där måltiden 

produceras och konsumeras (2001:18–19). I saluhallarna erbjuds mat vars producenter och 

leverantörer finns i närheten och råvarorna ska inte lida av ”åksjuka”. Med ”åksjuka” menar 

forskarna att maten inte har transportars långa vägar och den ska kännas ”genuin” d.v.s. 

höra hemma i regionen (2001:19). De understryker att ”det inte är maten som turisterna 

betalar för utan hela måltidsupplevelsen. (2001: 66-67). Detta resonemang kan också 

appliceras i relation till saluhallar. Det kan konstateras att den nära kopplingen mellan alla 

dessa intryck är viktiga ingredienser som ingår i en måltid som helhet och som turisten 

betalar för. I uppsatsens empiriska presentation finns kopplingar till det här 

forskningsarbetet gällande lokalproducerad mat som intar en särskild viktig roll för hållbar 

turism och konkret saluhallarnas strategi. Respondenterna framhäver korta mattransporter 

som skapar känsla av trygghet och med detta lockas ännu mer besökare. 

Forskaren och turismvetaren Urban Laurin undersökte under många år matupplevelse av 

olika slag. Hans studie ”Den svenska turistmåltiden”(2010) baseras på intervjuer med 

måltidskunniga personer. Hans empiri visar att vikten av kombinationen mellan turism och 

måltid växer oerhört snabbt. 

Eftersom alla måste äta bidrar måltidsproducenterna till stärkandet av en destinations 

samlade utbud, givetvis under förutsättning att man erbjuder lokala råvaror i 

måltidsupplevelser som har hög kvalitet (2010:9). I sin studie förklarar Laurin att det 

autentiska blir allt viktigare och dit hör även autentiska måltider. Många turister ser den 

lokala måltiden som en väsentlig del i turistupplevelsen (2010:10). En stor del av hans 

forsknings arbete kan även relateras till saluhallar.  Han fokuserar på den traditionella 

svenska maten och beskriver hur mycket den tilltalar dagens turist. Laurin förklarar att 

måltidsturism och matupplevelse inte bara är mat utan även smak, doft, bild och ljud. Allt 

som vi känner, ser och hör under måltiden tillhör matupplevelsen. Laurin förklarar vidare att 

turisten även vill inkludera en del av kulturen och landskapet där produkterna framställs i 

maten (2010:13). Att kunna äta mat med lokal prägel och besöka lokala producenter för 

provsmakning är en viktig faktor för turisterna i allmänhet. Laurins resonemang relaterar till 

uppsatsens del om matens betydelse för turism där beskrivs vad innebär måltidsupplevelse 

för turism idag.  
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”Den verkliga staden” är Mats Brusmans doktorsexamen vid Linköpings universitet. I sin 

avhandling forskade Brusman på stadsmiljöer i Norrköpings innerstad under 1990-talet och i 

början av 2000-talet. Hans arbete fokuserar på hur de fysiska stadsmiljöerna präglas av 

trender, innovationer och olika föreställningar om stadens begrepp samt olika uppfattningar 

om lokala miljöers särarter och värden. Genom en stor empiri forskar Brusman på begreppet 

plats och hur aktörerna ser på platsernas utveckling under 1990-talet och i början av 2000-

talet. I den här avhandlingen finns bland andra två nyckelord som relaterar till min uppsats. 

Det handlar om plats och lokal identitet. Han förklarar plats som ”en kulturell representation, 

en manifestation av kulturella uttryck i tid och rum. Platsen är också en process, en arena för 

en ständig förhandling om dess mening, dess kultur”(2008:32). Brusman menar att en plats 

blir identifierad genom meningsskapande processer. 

Genom min analys har jag kommit fram till att platsens geografiska position samt 

människornas roll på platsen är en av de faktorerna som avgör platsens mening, 

saluhallarnas i detta fall. Detta relaterar till Brusmans resonemang att ”en plats blir till först 

då den känns igen som sådan av människor” (2008:34) Brusman menar att det är sociala 

interaktioner som utmärker en plats och detta framhävs även av de flesta intervjuade i min 

empiri.  

I diskussioner om staden och dess platser lyfter Brusman ett begrepp om lokal identitet. Den 

här identiteten byggs av sociala interaktioner av människor på platser, symbolvärden och 

lokal historia. Det är komponenter som formar och bygger platsknuten identitet hos 

människor. Detta har kopplingar till Stockholm och dess saluhallar som jag har studerat. Det 

har också de tre kriterier som Brusman uppställt i Syssner (2011:154) att en plats bidrar till 

identitetsprocessen genom att för det första vara en knutpunkt i ett geografiskt nätverk, för 

det andra ge en hemkänsla samt för det tredje tillhandahålla en miljö där de sociala koderna 

är kända och behärskas av besökaren. Brusman konstaterar också (2011:155) att bofasthet 

inte behöver vara en grund för platsanknutna identiteter, vilket i högsta grad är relevant för 

det turistiska perspektivet på saluhallar. Olika målgrupper i Stockholms saluhallar har 

platsknuten identitet som innebär att saluhallarnas symbolvärden har en roll i 

identitetsskapandet hos lokalbefolkningen i vissa stadsdelar. Saluhallarnas historia har också 

deltagit i identitetsprocesser hos människor. Om begrepp ”plats” och ”identitet” 

återkommer jag till i uppsatsens senare skede. 

Ett forskningsarbete som relaterar till kulturarv som ett av de centrala begreppen i den här 

uppsatsen är ”Kulturarv, turism och regional utveckling” av Jonas Grundberg. Vissa delar av 

Grundbergs rapport har koppling till respondenternas resonemang av begreppet kulturarv. 

Grundberg påstår att kulturarv knappast är bara en viss bevarad mängd av objekt i form av 

historiska föremål, monument och miljöer som vi har ärvt utan det är en produktion som 

forskare kallar ”kulturarvsproduktion” som pågår hela tiden omkring oss – i samtiden 

(2002:14). Grundberg menar att vårt minne, traditioner och associationer ur historien blir 

också ett urval ur historien som kallas ”kulturarv”. Detta relaterar till empirisk presentation i 
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den här uppsatsen om begreppet kulturarv då respondenterna är eniga om att det inte är 

bara saluhallsbyggnad som är kulturarv utan den matkulturen och traditioner kring maten 

som finns inne i byggnaden och som står också för vårt kulturarv. Respondenterna i 

uppsatsen berättade att det gamla bevarade kulturarvet i saluhallarna blandas med nya 

trender idag och det tyder att arvet fortsätter att leva eller som Grundberg påstår att arvet 

”produceras” hela tiden. 

Grundberg förklarar i sin rapport om möjligheten att sälja kulturarv som produkt (2002:38). 

Forskare menar att kulturella och historiska resurser fungerar som råvaror för 

attraktionsutveckling och detta sker genom kommodifieringsprocess. Detta har relevans till 

respondenternas ambition att använda kulturarvet genom att göra levande på olika sätt och 

med detta locka ännu mer besökare. Detta sker enligt dem via gestaltningen av kulturarvet i 

form av olika evenemang och bjudningar. 

Alla av de här presenterade forskningsarbetena har vissa delar som starkt relaterar till 

saluhallar ur olika aspekter. Forsningen har belyst många begrepp som till exempel identitet, 

kulturarv, lokalproducerad och måltidsupplevelse som är knutna till Stockholms saluhallar. I 

följande kapitel utgår jag från några centrala begrepp som relaterar till saluhallar och har 

samband till delar av det presenterade forskningsarbetet. 

 

4. Centrala begrepp 

I det här kapitlet ska jag presentera begrepp som är centrala inom forskning om turism.  Jag 

har valt begreppen plats och identitet, kulturarv, attraktion, hållbarhet och upplevelse. Det 

är i ljuset av dessa centrala begrepp som jag kommer att undersöka och diskutera 

saluhallarna. Dessa begrepp har respondenterna själva använt när de beskriver saluhallarna. 

Jag använder de definierade centrala begreppen genom att jämföra dem med en 

sammanställning av de empiriska resultaten. Genom denna jämförelse har slutsatser dragits 

om saluhallarnas turistiska värde 

Att undersöka saluhallar utifrån dessa begrepp ger en rättvis bild av saluhallarnas värde som 

turismagneter, kulinariska och kulturella centra. Hållbarheten tillför en extra dimension i 

undersökningen som i detta fall framförallt riktar sig mot marknadsföringen och därmed 

ökar attraktionskraften. Den totala upplevelse man får i en saluhall, rummet, möte med folk, 

bemötandet från personal mm, är också en faktor man bör ha i undersökningen eftersom 

denna upplevelse är vitt skild från den man får i ett vanligt köpcentrum. Upplevelsen kan 

därmed också ses som ett centralt begrepp som även den riktar sig mot marknadsföringen 

av saluhallar. 

 

4.1. Identitet 
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Identitet är ett komplext begrepp och många forskare har studerat identitet ur olika 

perspektiv. Det finns stora möjligheter att studera begreppet identitet i samband med plats.  

Brusman säger att det inte finns något naturgivet som gör platsens rumslighet ”unik” eller 

”särskild” utan det är människor som ger platsen värde (Brusman, 2011:152). Brusman 

förklarar vidare att ett rum blir en plats genom mänskliga interaktionen dvs. att 

platsskapandet är en process där människor har en stor roll. Det är människor som ger 

platsen mening eller med andra ord platser är kopplade till människors identiteter. 

Ett sätt att beskriva platsens betydelse för identiteten är i termer av ”hembygdskänsla” 

Brusman förklarar att detta begrepp bygger på lokal historisk förankring, människors 

aktiviteter och hur människor behärskar sociala koder och symboliska värden på platsen. 

Brusman menar med detta att många människor bygger sin identitet kring ett antal olika 

platser dvs. att människor har platsbundna identiteter. Delar i den här platsbundna 

identiteten kan till exempel vara staden där man bor, kvarteret där man växte upp eller en 

plats som man har besökt flera gånger. En plats kan alltså, enligt Brusman, ha en stor 

betydelse för både individers och gruppers identiteter. Platser kan bidra till att forma våra 

bilder av oss själva (Brusman 2011:153). 

Brusman hävdar att människor agerar på en plats som en grupp där identiteter bekräftas 

ömsesidigt genom en gemensam uppsättning av sociala koder och accepterade beteende, 

vilka signalerar tillhörighet och gemenskap (Brusman, 2011:154) Utifrån detta förklarar 

Brusman att en plats kan bidra till identitetsskapandet på tre sätt som han se som länkar i 

varandra. För det första platsen kan ses som en knutpunkt i ett geografiskt nätverk som är 

betydelsefullt för den enskilda individen. För det andra ger platsen en hemkänsla som inte 

behöver sammanblandas med rotfast förhållande till platsen. Hemkänslan kan bygga, enligt 

Brusman, på ett återvändandets igenkännande. ”Men hemkänslan kan också bygga på 

likhet: att platsen identifieras utifrån igenkända karakteristiska mönster som signalerar att 

det handlar om en viss typ av plats” (Brusman, 2011:154). Brusman kopplar detta vidare till 

en tredje aspekt av platsens roll i identitetsskapandet och den ställer till förfogande en miljö 

där sociala koderna är kända och behärskas av besökaren. Platsens betydelse för identitet 

handlar alltså, enligt Brusman, om kopplingen mellan fysiska och sociala rum dvs. att en plats 

har en roll att länka samman individer i en gemenskap. Med detta stärks tillhörighet till en 

viss social grupp. ”Att ha kunskap om platserna och förbindelselinjerna mellan dem innebär 

tillhörighet till en avgränsad intresse-och kunskapsbaserad grupp med unik men gemensam 

relation till de enskilda platserna”(Brusman, 2011:155).  

Brusman förklarar att platsen kan relatera till identitetsskapandet genom att den tillskrivs 

viss karakteristisk relation till andra platser. Platsen kan uppfattas, enligt Brusman, som en 

social arena som bekräftar individer och grupper i termer av sociala koder, livsstil och 

handlingsmönster (Brusman, 2011:155). 

Identiteter är rationella och det betyder att identiteter kan formas i relation till andra 

identiteter (Syssner, 2011:65). Syssner förklarar att i ett samhälle formas två grupper som 
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individer sorterar och placerar sig själva i. De kallas ingrupper och utgrupper, d.v.s. ingrupper 

är de grupper som en individ ansluter sig till och utgrupper är grupper som en individ inte 

har tillhörighet till.  Genom att skapa en bild om ”de andra” då blir det lättare att definiera 

sin egen identitet. Syssner påstår att genom att ”definiera vad vi inte tillhör, definierar vi 

också vår egen tillhörighet”. Syssner hävdar vidare att det inte räcker med den här 

gränsdragningen utan det måste finnas en gemenskap, enighet och gemensamma 

referensramar för att en kollektiv identitet ska kunna uppstå (2011:66). 

Josefina Syssner påstår att identiteter är processuella (2011:62). En identitet är något som är 

i en ständig process och rörlighet. Med detta menas att en identitet är något som aldrig blir 

”färdigt” utan något som skapas och står under ständig förändring (Syssner, 2011:63). 

Forskaren hävdar även att identiteter är kontextuella, d.v.s. att de förändras med sitt 

sammanhang och att det råder en stor enighet om att identiteter dessutom är multipla, det 

vill säga att människor kan vara involverade i flera identitetsprocesser samtidigt (2011:70). 

Det finns väletablerade föreställningar om att kultur är en viktig komponent i 

marknadsföringen av platser som ger identitetsmarkeringar med hjälp av kultur (Jonsson, 

2009:5). Jonsson menar att kulturen kan bidra till skapandet av en platsidentitet och ”ge 

fördelar i konkurrenshänseende mellan platser, kommuner, städer och dylikt” (Jonsson, 

2009:6). Jonsson påstår att olika kulturella verksamheter skapar mötesplatser och förstärker 

relationer mellan människor, vilket kan stärka det sociala kapitalet (Jonsson, 2009:6).   

Om vi tillämpar detta inom turism kan man konstatera att satsningar inom kulturturismen 

gör man inte bara för turisterna utan för invånarna i området och detta kan spela en stor roll 

i skapandet av den kulturella identiteten (Westin, 2000:91). Westins resonemang är att ”en 

kulturell identitet är en stor eller liten grupp gemensamma kulturella nämnare, värderingar 

och uttrycksformer”(Westin, 2000:91). Hon påstår att självklara delar i denna identitet är 

språk, etnisk tillhörighet och religion. I den här typen av identitet ingår också 

medvetenheten om vilken historia man har gemensamt, vilka människor som levt här 

tidigare och vilka spår de har lämnat efter sig (Westin, 2000:92) 

 

4.2. Kulturarv 

 

Begreppet kulturarv kan har oerhört många betydelser och saker som det står för. ”Vad 

kulturarv uttrycker beror på vem som använder det, i vilket sammanhang och för vilket syfte” 

(Grundberg, 2002:13). 

Grundberg förklarar att begreppet kulturarv och begreppet historia inte är lika. Historia 

omfattar allt som har hänt i förfluten tid medan kulturarv uttrycker det som samtiden 

bevarar och använder sig av ur historien (2002:13). Om vi försöker svara på frågan vem 

kulturarvet tillhör då kan vi prata om kulturarv i samband med ideologi och politik, påstår 
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Grundberg. Han förklarar att kulturarv uppstår i en ständigt pågående process där människor 

eller samhällen genom metaforer materialiserar minnen till kulturyttringar av olika slag 

(2002:14). Grundberg menar att kulturarvet inte bara är en samling av olika föremål, 

monument eller miljöer ur historien utan det handlar om en produktion som ständigt pågår 

omkring oss – i samtiden. Detta leder vidare till att vi kan prata om materiellt och 

immateriellt kulturarv. Immateriellt kulturarv handlar snarare om meningsskapande och 

kommunikation kring kulturarvet än om fysiska föremål, byggnader eller miljöer. Att uppleva 

olika aktiviteter kring kulturarv uppfattas som ett värdefullt kulturarv.” Att utveckla synen på 

det kulturella och historiska kapitalet på en plats, som en strategisk tillgång för 

marknadsföring och attraktionsutveckling verkar också vara en angelägen del av 

utvecklingen av en kvalitetsinriktad turism” (Grundberg, 2002:41). 

Grundberg påstår att kulturarv uppstår i en process som ständig pågår. Människor eller 

samhällen genom metaforer materialiserar minnen till kulturyttringar av olika slag. ”Det är 

alltså knappast bara en viss bevarad mängd av objekt i form av historiska föremål, 

monument och miljöer vi har ärvt, något i princip avslutad i tid”(Grundberg, 2002:14). 

Forskaren menar att kulturarv skapas hela tiden omkring oss i samtiden och att den ständigt 

pågående processen kan kallas kulturarvsproduktion.  

”Kultur och kulturarv är idag en strategisk och avgörande faktor i den regionala 

konkurrensen mellan länder, städer och regioner…”(Grundberg, 2002:39–40) Grundberg 

påpekar i sin rapport att kulturarv har en stor ekonomisk betydelse som resurs för att 

utveckla platsers image och varumärke och för att utveckla besöksmål och attraktioner på 

grund av turismens växande roll (2002:11). Kulturarv växer som turistresurs och detta kan 

bero på två orsaker: Den ena, enligt Grundberg, är att kultur och kulturarv används som 

”kulturellt kapital” i marknadsföringssyfte och den andra orsaken är att dagens ekonomi är 

styrd av konsumtion (2002:38). Grundberg förklarar vidare att en sådan ekonomi gör att 

kulturarv blir en upplevelseprodukt som kan säljas vidare. Det här synsättet på kulturarvet är 

annorlunda än det som var aktuellt under 70-och 80-talen då kulturarvet definierades som 

”kostnadspost” och som en ”dekorationsdetalj av samhället” och inte alls som en 

utvecklingsresurs av någon vidare ekonomisk betydelse (Grundberg, 2002:38–39). Att 

förvandla kulturarv till upplevelseprodukt kallas kommodifieringsprocess som innebär att 

det är möjligt att sälja kulturarv som produkt (2002:38). Det är viktigt att fördjupa synen på 

vad turister vill se och uppleva för att vilja komma till en plats. Grundberg menar att 

kulturella och historiska resurser fungerar som råvaror för attraktionsutveckling och 

kommunikation.  

4.3. Attraktion 

 

Attraktion är kärnan i vad turisterna efterfrågar eller det som utgör dragningskraften till en 

specifik destination (Bohlin & Elbe, 2007:13). Attraktionen uppfattas olika av olika 

människor. Attraktion är ofta en av de faktorerna som lyfts fram som grundförutsättning för 
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att någon form av turism ska uppstå (Blom & Nilsson, 2007:31). Blom och Nilsson menar att 

människor söker platser som attraherar dem vilket är grundförutsättningen för att det 

uppstår ett behov av att resa någonstans. ”Vi söker dock inte alltid en särskild definierad 

attraktion som sådan, utan mer den känsla och den identitet platsen skapar för oss”(Blom & 

Nilsson, 2007: 31). Författarna menar att vi attraherar oss av platser med en mening och 

identitet som tillfredsställer oss. 

För att attraktionerna ska konsumeras krävs ett utbud av stödjande tjänster som till exempel 

boende, infrastruktur, shopping, livsmedelsbutiker och restauranger. Bohlin och Elbe 

förklarar att stödjande tjänster fungerar som stödfunktioner åt attraktioner men de kan 

ibland fungera som motiverande d.v.s. som själva attraktionen (2007:14).   

De platser som sticker ut ur mängden där en unik attraktion eller miljö som inte finns på 

andra ställen lyfts fram har därmed ett försteg i jakten på turisten. För att en plats ska 

upplevas som en attraktion krävs starka attribut som ska finnas med. Heldt-Cassel förklarar 

att lokala och regionala images som bygger på marknadsföring av en specifik attraktion eller 

en unik lokal karaktär kan ur ett perspektiv anses lyckade. Turister kan lockas till ett område 

av en unik image men det är också lokalbefolkning och lokala företag som bidrar till att 

attraktionen blir lyckad och med detta riskerar ett område inte att bli ytligt, påstår Heldt-

Cassel. Med detta menas att företagare som skapar och säljer uppleveser av en plats själva 

är delaktiga i att lyfta fram platsens image (S. Heldt-Cassel, 2007:151).  

 

4.4. Upplevelse 

Upplevelse inom turism syftar ofta på positiva upplevelser som skapar tillfredställelse, 

njutning och allmänt välmående. Alla människor har ett behov att uppleva något nytt som 

inte är likt det som upplevs i vardagen.  Känslan av att uppleva ”det lilla extra” är ganska 

spännande och alla är vi nyfikna på det. Ett begrepp som kallas ”extraordinär upplevelse” är 

en känsla av nyhet (Mossberg, 2003:23). Mossberg menar att vi alla är ute efter något nytt 

och annorlunda, en variation som ger avbrott i rutinerna. Enligt Mossberg kan en 

extraordinär upplevelse tolkas som en njutning utan att anstränga sig. Interaktioner mellan 

människor är dock en viktig utlösare för det här tillståndet (2003:23). 

Upplevelserummet är ett annat begrepp som Mossberg använder för att beskriva den plats 

där kunden (besökare) befinner sig under sin vistelse. Kunden kommer i kontakt med en 

mängd företag under sin vistelse på upplevelseområdet. Mossberg påstår att kunden inte 

bryr sig om vare sig vilka som äger de olika företagen eller aktörernas roll i olika 

verksamheter. Det viktigaste är att få sitt behov tillfredställt i upplevelserummet. Det första 

som kunden möter under sin vistelse är upplevelserummet generellt. Nästa steg är kundens 

kontakt med de olika verksamheterna i upplevelserummet. Författaren pratar vidare om 

permanenta och icke-permanenta upplevelserum. Permanenta är till exempel teatrar, 

biografer, museer, sportarenor och folkparker. Icke-permanenta är de tillfälliga 
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upplevelseområdena som till exempel festivaltält, utställningshallar, sportanläggningar och 

liknande (Mossberg, 2003:118–119). 

Upplevelserummet har olika roller som är viktiga inom marknadsföringen. Mossberg påstår 

att ett upplevelserum är som ”en visuell metafor för att kommunicera vad företaget 

erbjuder”(Mossberg, 2003:120). Med detta menas att en visuell effekt är viktig i 

upplevelserummet både före och efter besöket. Att attrahera rätt kundsegment med bilder, 

annonser, prislistor, bra parkering, design och teknisk utrustning är en annan viktig roll som 

upplevelserummet har (Mossberg, 2003:121). Mossberg påstår att kunden använder allt 

detta som en indikation på att avgöra vad tjänsten är värd. Upplevelserummet kan 

positionera organisationen och differentiera företaget från konkurrenterna genom att bygga 

sin affärsidé på något extra eller spännande som inte finns hos konkurrenterna. Det påverkar 

både kunders och anställdas beteende och känslor i upplevelserummet. Vissa företag lägger 

vikten på kunderna för att de ska uppleva så mycket som möjligt av själva kvaliteten som 

erbjuds medan andra satsar på en bekväm arbetsmiljö för anställda(Mossberg, 2003:122). 

Det är upplevelserummet som avgör varför vi prioriterar att besöka ett ställe framför ett 

annat. Mossberg ger ett exempel på en livsmedelsbutik som vi väljer att handla i och att vårt 

val kan påverkas av butiken i sig d.v.s. upplevelserummet. Det kan vara en bra parkering runt 

om butiken, bra utbud, närhet och liknande. Kunder eller besökare påverkas av en mängd 

andra faktorer i upplevelserummet som färger, ljud, musik, lukt och mycket annat som vi 

inte är medvetna om. En trevlig inredning av själva miljön i upplevelserummet kan ge mer 

köp och impulsköp (2003:129). 

Vad menas med begreppet deltagande och kundengagemang? 

Vad en upplevelse är och vad som påverkar kundens upplevelse beror i hög grad på kundens 

deltagande och engagemang om det blir en positiv upplevelse. (Mossberg, 2003:49) Kundens 

deltagande är en typ av anknytning eller relation till omgivningen som förenar kunden med 

händelsen (Mossberg, 2003:49–50). Deltagandet påverkas bland annat av hur standariserat 

erbjudandet är och i vilken grad kunden måste vara fysiskt närvarande och 

medproducera(Mossberg, 2003:50). Pine och Gilmore beskriver det som ”absorbering” som 

kan ha två dimensioner. Den ena är att ”upplevelsen går in kunden” (goes into the customer) 

och den andra är att ”kunden går in i upplevelsen”(goes into the experience). Detta skulle 

innebära att kunderna absorberar allt som sker ”på scenen” eller upplevelserummet och allt 

som sker i kundens medvetande påverkar upplevelserummet. Den här interaktionen mellan 

kunder och upplevelserummet skapar ett upplevelsefält vars viktigaste komponenter är 

underhållning och utbildning (Pine & Gilmore i Mossberg, 2003:51). Mossberg förklarar fyra 

typer av upplevelser. Den upplevelsen som vi ofta tänker på är underhållning när vi genom 

våra sinnen passivt absorberar upplevelsen och blir underhållna. Utbildningen är den andra 

typ av upplevelse och skillnad mellan underhållning och utbildning är att den senare 

innefattar ett aktivt deltagande dvs. när vi deltar i undervisningen och lär oss. Tredje typ av 

upplevelse är estetisk upplevelse som handlar när personen fördjupar sig i händelse eller i 
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omgivningen och får en estetisk tillfredställelse. Estetisk upplevelse kan omfatta till exempel 

både möte med andra tider, andra platser och med sig själva. På sådant sätt platsen blir ett 

mångdimensionellt socialt rum och inte bara en plats, som är historisk intressant. Den fjärde 

typ av upplevelse är eskapismupplevelse som innebär mycket större fördjupning eller 

uppslukande än underhållning och utbildning.(Mossberg, 2003:52) Mosberg sammanfattar 

diskussionen kring upplevelse i fyra ord ”känna”(underhållningsupplevelse), ”lära” 

(utbildningsupplevelse), ”Vara”(estetiskupplevelse) och ”göra” handlar om 

eskapismupplevelse. Det som är gemensamt för dessa är att det handlar om en 

transformering och en förflyttning i tid och rum. Vi vill gärna uppleva något utanför det 

vardagliga (2003:53). 

När kunden blir involverad i upplevelserummet kan detta förklaras som ”engagemanget”. 

Engagemang (involvement) är ”nivån på den uppfattade personliga betydelsen och/eller 

intresset som har uppstått genom stimuli i en specifik situation” (Antil,  i Mossberg, 2003:60). 

Om kunden eller besökaren inte känner lust eller behov att delta i upplevelsen uppstår inget 

engagemang. Engagemang kan förklaras som en stark motivation i en specifik kontext. 

Vad är ett upplevelsekoncept i turistmiljöer? 

”… kortfattat kan man säga att en upplevelse omfattar psykologiska och kulturella processer, 

men att upplevelsen också är materiellt förankrad”(Strömberg, 2007:163). Strömberg 

förklarar att upplevelse handlar om att skapa produkter som stimulerar till starka 

upplevelser som påverkar våra sinnen och känslor. Fantasi och kreativitet bidrar till det här 

konceptet. 

Förutsättningen att skapa upplevelse inom turism bygger alltså på det rumsliga 

arrangemanget och iscensättningar. ”Inom destinationsutveckling blir det allt viktigare att 

knyta en turistmiljö till ett övergripande koncept”, förklarar Strömberg och hävdar att ett 

starkt upplevelsekoncept skapas i turistmiljöer med hjälp av arkitektur, inredning och 

stadsplanering (2007:163). Intentionen är att skapa emotionella band mellan konsument och 

produkt och man kan därför tala om ett nytt begrepp som heter marknadsestetik 

(Strömberg, 2007:163). Det innebär att det viktiga är att göra varor och tjänster attraktiva på 

en marknad genom att tillföra synliga, emotionella och estetiska mervärden. 

 

4.5. Hållbar turism 

För att på något sätt bromsa den stora exploateringen av alla resurser och minska negativa 

konsekvenser av turism skrev världens stater under ett dokument i Rio de Janeiro 1992. 

Genom detta blev de bundna till att anpassa sin politik till allt som en hållbar utveckling 

kräver. Dokumentet kallades Brundtlandkommisionens rapport som definierade hållbar 

utveckling som en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att kompromissa 

med kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att kunna uppnå 
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livskvalitet i framtiden och en hållbar turismutveckling så måste alla ständigt göra framsteg 

inom de tre viktigaste dimensionerna i ett samhälle: ekonomisk, social/kulturell och 

miljömässig hållbarhet. Alla tre dimensionerna ska vara inkluderade i varandra och kan ses 

ur olika perspektiv som lokalt, nationellt och globalt (Bohlin & Böhn, 2007:74). Ansvaret för 

en bättre miljö flyttades över från individen till företag och näringsliv. ”Begreppet ”eko” blev 

ett prefix att användas i produktutveckling och marknadsföring” (Bohlin & Böhn, 2007:74). I 

Sverige har vi på nationell nivå fastställt miljömål (miljömal.se) och en nationell strategi har 

tagits fram som presenterades vid FN:s miljötoppmöte i Johannesburg 2002. Idag arbetar 

alla kommuner i landet med hållbarhetsplaner. 

Turism innebär konsekvenser på det ekologiska, ekonomiska och sociala planet för det 

samhälle och den fysiska miljö som besöks. Hållbar turism handlar om att uppnå ett hållbart 

samhälle. De viktigaste punkterna som måste behandlas för att uppnå hållbar turism är att 

upprätthålla biologiska processer och mångfald, öka människors kontroll över sina liv, 

upprätthålla/stärka samhällets identitet och hantera alla resurser vettigt. Bohlin & Böhn 

enligt Bohlin & Elbe menar att punkterna som är mest konkretiserade för turism fokuserar 

på avfall (kretsloppstänkande), transporter, spara och effektivisera energi, planera/vårda 

markanvändning, spara vattenresurser, utveckla partnerskap i det lokala samhället, byta ut 

miljöfarliga substanser och producera miljövänligt (Bohlin & Böhn, 2007:77). 

Den delen som kallas socialt hållbar turism lyfter upp frågor angående mötet mellan gäst och 

värd. Både turister och lokalbefolkning kan vinna på en hållbar turismutveckling om båda har 

sin roll i hållbarhetsarbetet. Det innebär att alla aktörer måste vara medvetna om sociala, 

ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av turism. Social hållbarhet skyddar sociala 

strukturer och mångfald genom att jobba för rättvisa och etik. Varje samhälle måste förstå 

vad det är som är bra och hälsosamt och vilka faktorer som påverkar miljön (Bohlin & Böhn, 

2007:81). 

Kulturell hållbarhet är beroende av sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhets 

alternativ. Kulturell hållbarhet handlar om att skaffa en aktiv destination med många 

aktiviteter och evenemang som kan bevara samhällets traditioner och värderingar. De 

viktigaste kategorierna av hållbarhet överlappar varandra och de tillsammans skapar en 

attraktion som turisten betalar för(Bohlin & Böhn, 2007: 78-82). 

 

5. Tillvägagångssätt och metodval 

I början av arbetet (oktober 2012) tog jag kontakt via mail med Lina Bielsten.  Lina är 

utbildad civilekonom vid Linköpings universitet och jobbar som chefredaktör för Östermalms 

saluhalls magasin. Jag önskade att hon kunde föreslå några namn som hade ansvar för 

saluhallsfrågor i Stockholm stad. Hon hänvisade till några personer på Fastighetskontoret i 

Stockholm Stad som äger saluhallarna. Jag fick några mailadresser och telefonnummer till de 

viktigaste personerna som Lina samarbetar med och som ansvarar för saluhallsfrågor ur olika 
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aspekter.  Jag kontaktade de föreslagna individerna via mail, skickade en intervjumanual och 

blev nöjd med svaren som kom tillbaka. 

Saluhallskultur är Linas stora intresse och hon har täta kontakter med alla handlare.  Hon 

rekommenderade att jag genomför mina intervjuer med handlarna på deras arbetsplatser 

för att det var det bästa sättet att få höra utförliga resonemang kring saluhallar. Enligt 

hennes rekommendation var den bästa tiden från kl. 14.30 till 17.30 när det var lite lugnare i 

hallen.  De klarade inte av ”tajta deadlines”, som Lina uttryckte det, men annars var de 

tillmötesgående att delta i bokade intervjuer. Jag lyckades boka intervjuer med två 

småföretagare i Östermalmshallen respektive Hötorgshallen. 

 

5.1. Urval av respondenter 

Lina Bielsten, ansvarig utgivare, projektledare och initiativtagare till Saluhallsmagasin 

Marie Dowald, Stockholms Stad, Fastighetskontoret, projektledare för Östermalms Saluhall 

Sonya Stark, Stockholms Stad, Utvecklingsavdelningen, Fastighetsutvecklare, ansvarig för 

Söderhallarna 

Tanja Arapovic, ansvarig för marknadsföringen av Hötorgshallen och ägarinna till Prima 

Delikatesser i Hötorgshallen 

Paula Pohjakallio, styrelseledamot för Östermalms Saluhall, ägarinna till Robert`s coffee i 

Östermalms Saluhall. 

Ann-Charlotte Jönsson, Stockholm Visitors Board, ansvarig för marknadsföringen av 

Östermalms Saluhall som destination gentemot turister. 

 

 

5.2. Intervjuer 

Det bästa metodvalet ansåg jag vara semistrukturerade intervjuer samt en genomgång av all 

litteratur som rör ämnet. Det karakteristiska för semi-strukturerade intervjuer är just att 

ställa enkla och direkta frågor och på så vis ofta få komplexa och innehållsrika svar. Efter alla 

utförda intervjuer har man ett rikt material med många intressanta skeenden, åsikter, 

mönster och mycket annat. (Trost, 2005:7) Intervjuerna gav mig en bra empirisk kontakt 

med platsen och relevant fakta. Det typiska för semi-strukturerade intervjuer är att 

ämnesområdena är strukturerade eller bestämda, frågorna formuleras efterhand och tas 

upp när intervjuaren anser det vara lämpligt med tanke på exempelvis respondentens svar 

eller reaktion på tidigare ställda frågor (Björklund & Paulsson, 2010:68).  
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Intervjumanualen har anknytning till studiens syfte och frågeställningar (Se bilaga 1).  

Frågorna var lätt formulerade och började med vad deras ansvarsområde omfattar gällande 

saluhallar och turism. Intressanta frågor har rört matens betydelse för turism, upplevelse, 

attraktion, hållbarhet, kulturarv och hur mycket saluhallar bidrar till en positiv ökning av 

turism. Samma intervjumanual ställdes till alla för att kunna jämföra deras svar och 

presentera den i den empiriska analysen. Jag lät de intervjuade utforma sina egna åsikter, 

resonemang och tankar på ett naturligt sätt utan att försöka avbryta dem.  

För att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har jag valt att intervjua några 

viktiga personer som brinner för saluhallsfrågor.  De jobbar inom näringen respektive 

saluhallsledningen på Fastighetskontoret i Stockholm stad. Stockholm Stads Fastighetskontor 

är hyresvärd och arbetar med olika sätt på att förbättra verksamheten. Anställda ansvarar 

för miljöfrågor, utbyggnader, marknadsföringen, marknadsplaner osv. 

Fastighetskontoret förvaltar, vårdar och utvecklar omkring 1700 byggnader som bidrar till 

nytta och nöje för Stockholms invånare, företagare och turister. I deras unika 

fastighetsägande ingår stora kontor, slott, torp, bergrum, konstnärsateljéer, brandstationer, 

salutorg, saluhallar, herrgårdar och idrottsanläggningar. De bedriver skogsbruk och bevarar 

naturmiljö till rekreation. Med detta skapar de attraktion och värde för turismnäringen. De 

har en ambition att Stockholm ska bli en stad i världsklass (Fastighetskontoret.se). 

Respondenterna föredrog för det mesta mail-intervjuer på grund av de många möten och 

besök som de brukade få under de här veckorna i slutet av året. Deras almanacka var 

fullspäckad och det fanns inte tid för intervjuer på plats. De tyckte att det skulle vara 

fördelaktigt för båda parter om vi inte kände oss stressade och de fick tid att svara successivt 

på frågorna varje dag efter arbetet så länge jag hade något att fråga. Eftersom de ville känna 

sig flexibla då var jag också tvungen att anpassa mig efter omständigheterna.  

I själva saluhallarna intervjuade jag två handlare och småföretagare, en i Östermalmshallen, 

och en i Hötorgshallen.  De ville att jag skulle komma till hallen och genomföra intervjuer på 

deras arbetsplatser. De intervjuade handlarna berättade för mig att de inte var snabba att ge 

svar varken på mail eller i telefon om det inte gällde någon bordsbokning eller beställning.   

De tyckte att det var obehagligt med bandspelare och ville inte bli bandade under intervjun.  

De berättade för mig att saluhallar är livliga och aktiva platser som ibland kan vara ganska 

kaotiska. Att banda intervjuer på sådana platser kan dessutom vara ganska svårt och 

tidskrävande. De berättade att intervjun skulle kunna bli avbruten många gånger och störd 

av allt mingel och ljud runt om. Intervjuerna präglades av en ömsesidig dialog mellan mig 

och dem i strävan efter en djupare förståelse av saluhallen. Deras resonemang antecknades 

med hjälp av papper och penna. Respondenternas citat i empiridelen blev ganska 

detaljerade trots att jag inte har spelat in intervjuerna.  Eftersom jag använde papper och 

penna för att överföra deras tal till skrift så tog respondenterna hänsyn till detta och talade 

sakta och tog korta pauser tills jag hann transkribera allt de hade att säga. (Transkriptionen 

är sparad) 
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Jag valde även att intervjua Ann-Charlotte Jönsson som är anställd på Visitors Board i 

Stockholm eftersom hon marknadsför saluhallar i staden och har kontakter med turister. 

Hon håller koll på allt som händer i staden gällande evenemang.  Intervjun med Jönsson 

genomfördes både via mail och via telefonsamtal. 

 

6. Empirisk presentation 

Det är många människor som arbetar med saluhallsfrågor och alla har samma intresse i att 

saluhallar ska överleva många år framöver för att de anser att saluhallar är turistkapital som 

lockar ett stort antal besökare. Respondenternas ansvarsområde är kopplade till de tre 

viktigaste och mest kända saluhallarna i Stockholm, d.v.s. Östermalmshall, Hötorgshallen och 

Söderhallarna. 

I min presentation av genomförda intervjuer har jag format rubriker enligt respondenternas 

resonemang som samtidigt relaterar till syfte, frågeställningar och centrala begrepp. Kapitlet 

syftar till att besvara frågeställningarna genom att redogöra för respondenternas 

resonemang och reflektioner kring saluhallarna. 

 

6.1. Begreppet saluhall ur respondenternas reflektion 

Marie Dowald är anställd på fastighetskontoret, Stockholm Stad och har en roll som 

projektledare på Utvecklingsavdelningen som äger och förvaltar Östermalms saluhall. 

Hennes ansvarsområde är att i ett tidigt skede utreda förutsättningarna för en utveckling 

och upprustning av saluhallen. Hon har stora kunskaper om saluhallar och berättade att de 

är ett sekelskiftesfenomen som sedan dess alltid har funnits och att saluhallarna är en het 

potatis idag i näringens diskussioner. 

Dowald berättade att en saluhall är som själva ordet säger en hall där det finns mat till 

försäljning. Den första byggnaden tillkom av praktiska orsaker och säljarna kunde på så 

sättplacera sina första permanenta salustånd inne under ett tak i motsats till tidigare då de 

har plockat ned sina stånd för natten men skälen för uppkomsten av saluhallar var främst 

hygieniska och administrativa. Hon fortsatte vidare: 

”Östermalms saluhall öppnades på grund av samma orsak som alla andra på den tiden och 

invigdes 1888 med en avsikt att vara en marknadsplats för allmänheten inom livsmedel och 

delikatesser. När saluhallen öppnade sina portar fick Stockholm sitt eget tempel över den 

goda matens kultur och bevarande. Alla som satte värde på god mat och fina varor var 

tvungna att komma dit som till exempel kökschefer, hovtraktörer och alldeles vanliga 

människor som köade framför portarna” (Dowald, 20121112). På min fråga hur bilden ser ut 

av saluhallen idag förklarade Dowald att en saluhall är fortfarande ett mattempel för många 

europeiska städer, även Stockholm. 
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”En saluhall idag är en matdestination med betydande roll för turism i många städer i 

Europa. Det är en hall som fortfarande erbjuder en exklusiv matupplevelse som står för 

inspiration, kvalitet och kulinarisk expertkunnande”(Dowald, 20121112). 

Jag frågade om det fanns en exklusiv matupplevelse på Ica Maxi eftersom man där inne kan 

hitta lika god mat som i en saluhall. En saluhall är för henne en stor öppen hall som säljer det 

mesta och det bästa av en viss vara. Här handlar det om mat. Hon förväntar sig att man ska 

kunna finna nästan vad som helst i en saluhall. Dowald tyckte att en vanlig livsmedelsbutik 

aldrig kan jämföras med en saluhall och argumenterade så här: 

 ”Jag förväntar mig att handlarna har en stor kunskap om råvarorna och kan hjälpa en med 

tips och recept. Jag tror att saluhallsfenomenet handlar om en nostalgi från svunna tider där 

man gick till kötthandlaren och sen till brödhandlaren. Man vill ha kontakt med den man 

handlar av, det känns mer äkta och man tror sig få en bättre kvalitet. Det är en personlig 

service och det personliga mötet mellan handlaren och besökaren som skapar en upplevelse. 

Att gå till saluhallen står i kontrast mot ens vardag när man är så stressad och springer in 

och handlar efter jobbet, bara tar något och inte hinner hälsa på någon. En saluhall är en 

mötesplats där man förväntar sig rörelse och liv. En besökare förväntar sig ta hem en del av 

detta efter besöket i en saluhall!”  (Dowald, 20121112) 

Att en saluhall är en särskild livlig mötesplats menar även Dowalds kollega Sonya Stark som 

säger: 

”Atmosfären här är den som är typisk för saluhallen. Den är unik och präglas av småskaliga 

företag som är specialiserade på god kvalitet och personlig service. Det här är inte bara en 

matdestination utan en mötesplats för lokalbefolkning och turister. Handlarna är stolta över 

att arbeta i hallen och är stolta över sin kunskap och högkvalitativa produkter, vilket 

besökare uppskattar.”(Stark, 20121115) 

Stark berättade vidare att det inte bara var maten som saluhallen förmedlade utan även 

mycket annat. ”Maten är inbakad i ett koncept som består av atmosfär och en upplevelse i 

en inspirerad miljö. Alla aktörer säljer sina varor personligen över disken och har nära 

kontakt med kunderna och detta är unikt just för saluhallar.” (Stark, 20121115). 

Stark berättade att saluhallen är ett matställe som skiljer sig från en restaurang eller en 

livsmedelsbutik. ”Som restaurang skiljer den sig genom sin omgivande miljö som är 

stimmigare, livligare och mer inspirerande. Som livsmedelsaktör skiljer den sig 

genomatmosfären, sin högre kvalitet, personliga service och exponeringen av varor. Dessa 

egenskaper är unika för saluhallar”(Stark, 20121115) 

Saluhallens fenomen är förknippat med torghandel och nästan alla gamla saluhallar som är 

kulturarv idag är byggda i närheten av stora torg. 
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”Torget och saluhallen har alltid levt i en symbios det vill säga de har alltid varit 

sammankopplade genom dess handel ute och inne. Till exempel Östermalmstorg har en 

viktig koppling till Östermalmshallen.”(Dowald, 20121112) 

Stark instämmer i kollegans resonemang och påpekar att ”saluhallar är vårt kulturarv i så 

motto att det alltid funnits salutorg. Salutorg är en plats starkt bunden vid saluhallen, en 

tradition som lever vidare. Alla saluhallar är ett turistkapital oavsett land och geografisk 

placering. De lockar med en inspirerande miljö, atmosfär och matupplevelse”(Stark, 

20121115) 

Tanja Arapovic är andra generationen handlare i Hötorgshallen och äger en delikatessbutik 

som heter ”Prima delikatesser”. Hon berättade så stolt om att vara handlare just i 

Hötorgshallen eftersom det är en tradition som hon ärvde av sina föräldrar och idag är det 

hennes barn som står bakom och säljer matdelikatesser. Arapovic berättade att det är ett 

typiskt fenomen att flera generationer inom en och samma familj för traditionen vidare som 

handlare i saluhallarna. Så här beskriver hon en saluhall: 

 ”En saluhall är en marknadsplats där ett stort antal enskilda handlare hyr sina 

marknadsplatser för att sälja den varugrupp som just de är specialister på. Oftast är 

butikerna små familjeföretag som har utvecklat och förädlat sitt sortiment under flera 

decennier. Några av de viktigaste specialisterna i Hötorgshallen är köttspecialister, 

osthandlare, grönsakshandlare och fisk-och skaldjurshandlare. Genom samverkan av alla 

enskilda handlare skapas ett stort urval inom varje varugrupp och ett brett sortiment av 

speciellt utvalda färskvaror som säljs över manuella diskar. En saluhalls funktion är att 

tillgodose kundens behov av färsk genuin mat i alla dess former och av högsta kvalité i 

kombination med personlig service”(Arapovic, 20121119) 

Att en saluhall inte bara är en matdestination utan en mötesplats som har sin unikhet 

framhölls av alla intervjuade. Det är ett sekelskiftesfenomen där handlarna förädlade sina 

sortiment och utvecklade kunskaper under flera decennier. Detta medför att kunden erbjuds 

att handla det bästa som har med maten att göra. Alla respondenter är eniga i sin 

uppfattning att saluhallens viktigaste funktion är länken mellan producenter och 

konsumenter som skapar närhet, gör att kunden mår bra och att den återkommer. Det 

personliga mötet och den personlig service som erbjuds är typiskt för småskalighet som 

skiljer sig från stora livsmedelsbutiker. I respondenternas svar dominerar attributer som är 

karakteristiska för saluhallar: liv, rörelse, atmosfär, inspirerande miljö, hög kvalitet, tradition 

och kulturarv. Allt detta skapar en upplevelse som kunden eller besökaren tar med sig när 

han/hon lämnar saluhallen.  Den här unikheten är det ”lilla extra” eller den ”extraordinär 

upplevelse” som Mossberg beskriver(2002:22). ”Det lilla extra” står i stark kontrast till 

vardagen när man handlar maten snabbt i vanliga livsmedelsbutiken.  

 

6.2.   En hållbar matkultur är viktigt för turism 
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Näringsrepresentanter menar att hållbar utveckling kring saluhallar innebär att fortsätta 

arbeta miljöriktigt och på ett kvalitetsmässigt sätt. Miljö och besökare står i fokus av 

hållbarhet. Hållbarhet tar mest hänsyn till närodlad mat och Arapovic beskriver det så här: 

”Fina råvaror är ofta de som kommer från enskilda handlare som har sina gårdar och sina 

djur i närheten. Det talas mycket om ekologiska trender gällande mat dvs. råvaror som 

kommer direkt från bönder till marknader. Inga mellanhänder, inga tillsatser och inga långa 

transporter. Det ska vara färskt och gott. Det är något vi alla strävar efter, både 

konsumenter och producenter”(Arapovic, 20121119).  

Hon fortsatte förklara att begreppen ”ekologisk mat” är ganska viktigt för besökare men 

också för miljön. För att kunna uppnå hållbarhet i relation till maten är det viktigt att alla är 

inkluderade i det, påstod Arapovic och fortsatte förklara. 

”Vi har respekt mot vara lagar gällande mat och Sverige är ett känt land ute i Europa 

gällande sina lagar som hjälper oss att uppnå den hållbara utvecklingen”(Arapovic, 

20121119). 

På min fråga vad det är vi måste göra i framtiden svarade Arapovic att ”vi måste alla ha 

kontroll över naturliga resurser som jord och vatten och inte förstöra vår miljö på något sätt 

för att det kan ha stora konsekvenser på maten som vi handlar och äter. Saluhallens mat 

kommer från en bra miljö. En bra och frisk miljö är något som vi äger tillsammans och vi har 

syfte att behålla den många år framöver”(Arapovic, 20121119). 

Att handla över disk ger möjlighet att fråga producenten direkt om hans råvaror och få en 

direkt information medan man handlar. Paula Pohjakaillo påstår att det är en stor skillnad att 

handla Linas matkasse på internet och att komma till saluhallen och provsmaka över disken. 

Hon menar att vi kunder kan vara dålig upplysta om maten som handlas via internet 

(Pohjakaillo,  20121203).  

”Många svenskar köper thailändska tigerräkor för att de är billiga. Det är sällan någon 

tänker på långa transportvägar som gör att inte räkorna smakar så gott som våra svenska 

som kommer direkt från västkusten. Vi vet inte mycket om varorna som kommer från olika 

länder. Vi vet inte hur de tillverkas eller vilka som gör det. Jag förstår att en ekologisk vara är 

dyrare men det är hög kvalitet på den. Ju mer vi alla handlar ekologisk mat desto billigare blir 

den. Det är något som har samband med hållbarhet! (Pohjakaillo, 20121203)  

Ann-Charlotte Jönsson från Stockholm Visitors Board är medveten när Stockholm 

marknadsför sig med maten att begreppet hållbarhet ska poängteras. Så beskriver hon: 

”Turisterna känner till våra färdiga rätter som skapas av egna råvaror, hemkokta fonder och 

klassiskt köksarbete utan genvägar. Vi svenskar kan göra så att en vanlig enkel potatis med 

lite smör och salt blir en riktig matupplevelse som turisterna pratar länge om. Saluhallar har 

fokus på lokalproducerade råvaror och tar miljöhänsyn och saluhallar bidrar till landets 

hållbara profil via sin mat” (Jönson, 20121205).  
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Samtliga respondenter är medvetna om att saluhallar representerar god mat och att den 

goda maten är färsk, ekologisk, närproducerad, utan mellanhänder och tillsatser. Den 

kommer från enskilda gårdar i närheten och transporteras en kort väg till marknaden. En 

kort transport bidrar till miljövänlighet och maten behåller den friskhet som gör att den 

smakar bra, påstår Pohjakaillo. Respondenterna har uppfattningen att alla måste bidra och 

vara inkluderade för att bygga en hållbar profil i framtiden som är viktig för besöksnäringen. 

Detta är möjligt eftersom det finns goda förutsättningar i vårt land att uppnå hållbarhet som 

tillexempel fungerande lagar gällande mat, kunskaper om miljö och de faktorer som 

påverkar miljön – framhölls av Arapovic. De intervjuades reflektioner bidrar till en redan 

befintlig uppfattning att i fokus av hållbar matkultur står miljö, kvalitet, råvaror, inga mellan 

händer och inga tillsatser i maten.  

 

6.3. Attraktion skapar upplevelse 

Bohlin och Elbe beskriver att vi människor är attraherade av olika saker och besöker olika 

platser av en mängd olika anledningar och olika motiv.  De påstår att attraktion är en kärna 

eller en dragningskraft till en plats (2007:13). 

Dowald i sin intervju påpekade att Östermalmshallens byggnad är en attraktion i sig själv. 

Inne i byggnaden finns det utbud av ”stödjande tjänster” som möjliggör att vistas på platsen. 

I det här fallet handlar det om det breda matutbudet, tradition och kvalitet, menade 

Dowald. 

”Östermalmshallen är Stockholms äldst bevarade saluhall och en kulturklassad byggnad. Det 

är ett kulturarv som är en attraktion i sig. Den attraktion som saluhallen förmedlar upplevs 

främst utifrån den gamla och klassiska byggnaden. Utöver byggnaden, bygger saluhallen sin 

attraktion på en stark saluhalls tradition från 1800-talet där vissa av butikerna finns kvar än 

idag med andra ägare. Det är en upplevelse att bara komma in i hallen och uppleva den 

vackra byggnaden med dessa höga tak och de gamla försäljningsdiskarna. Byggnaden är 

fylld med dofter och smaker som kommer från delikatesser och skapar upplevelser som inte 

är lik de man får i en vanlig livsmedelsbutik”(M. Dowald, 20121112) 

Byggnaden som kulturarv tillsammans med tradition och kvalitet är de begrepp som Dowald 

menar att saluhallens attraktion vilar på. En besökare förväntar sig bli bemött av stora 

kunskaper om råvaror och produkter oavsett om dessa kan ha relativt hög kostnad. Dowald 

menar att priserna är också något som bidrar till attraktionen. Höga priser talar ofta om det 

som menas med det ”lilla extra” och som är attraktivt för många. Dowald fortsatte: 

”Tradition och kvalitet skapar priserna och de är beroende av varandra. Östermalmshallen 

har sin tradition att sälja just nordisk mat och vi vet alla att nordisk mat är lokalt producerat, 

har en hög kvalitet och med detta är lite dyrare” (Dowald, 20121112). 
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I sin intervju var Sonya Stark övertygad om att attraktionen skapar en upplevese. Besökare 

upplever inte bara maten inne i hallen utan ett vimmel på en plats där folk möts. Ju fler 

besökare desto livligare plats, menade Stark och beskrev följande: 

”Attraktion är framförallt upplevelsen av alla råvaror exponerade på ett aptitligt sätt 

kombinerat med doft, smak och ljudupplevelsen. Möjligheterna att sitta och äta i den 

dynamiska miljön lockar oerhört. Hallen fungerar som mötesplats för både lunch och 

middagsgäster men även för kunder som handlar livsmedel. Mötesplats och kvalitet kan 

betraktas som det största värde som en saluhall förmedlar. Alla sinnen är inblandade och 

påverkar en upplevelse. Doft, smak, ljudintryck, trevliga möten med kunniga handlare och 

andra kunder i en inspirerande miljö är viktiga komponenter för en saluhalls atmosfär. Det 

gör att besökare återkommer”(S. Stark, 20121115). 

Kundens deltagande eller kundens engagemang i skapandet av upplevelsen är viktigt i 

saluhallar. I intervjun med Arapovic nämndes ofta den där länken mellan besökare och 

handlare i saluhallen som lockar och skapar upplevelse. Arapovic poängterade i intervjun att 

det personliga mötet mellan kunden på den ena och handlaren på den andra sidan av disken 

upplevs som en attraktion och är ett viktigt värde för alla saluhallar.   

”Detta är särskilt viktigt i Hötorgshallen där maten är internationell och kunderna får all 

information om utländsk mat och inte behöver gissa och undra över något som man inte är 

van vid. Det gäller bara att sträcka ut handen och smaka själv. En trevlig dialog och leende 

engagerar, stimulerar och lockar besökare att återkomma”(Arapovic, 20121119).  

Hon fortsatte förklara att ”saluhallar är ett koncept som fortfarande vårdar den nära 

kontakten med kunden. Många besökare strävar nostalgiskt efter de personliga mötena i den 

här digitaliserade världen”(Arapovic, 20121119). 

Här sker ett möte med möjlighet till kunskapsutbyte där kunden kan få svar på alla frågor om 

varan vid köptillfället från en specialist på just den varan. Det personliga mötet mellan kund 

och handlare i saluhallen lockar folk att komma till saluhallen och handla menade Arapovic 

och fortsatte: ”Kundens engagemang på en plats skapar attraktion och stimulerar återbesök. 

Det fyller en viktig social funktion som i förlängningen skapar en känsla av trygghet och 

upplevelse”(Arapovic 20121119). 

Arapovic var övertygad om att attraktionen är ett huvudbegrepp som saluhallskonceptet 

vilar på. En attraktion har alltid existerat i inspirerande miljöer som saluhallar kännetecknas 

av och handlarna gör sitt yttersta för att exponera sitt utbud på ett vackert och tilltalande 

sätt, menade Arapovic och fortsatte:  

”Konceptens attraktion bygger på att alla handlare tillsammans erbjuder kunden(besökaren) 

en rik valmöjlighet att botanisera i ett stort matvaruutbud. Kunskap, tradition, stort 

varuutbud och personlig service är varje saluhalls attraktion… Om vi tar till exempel 

Hötorgshallen, så är det en saluhall med en stark internationell prägel där man kan handla 
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mat från nästan hela världen och från handlare som bär på flera generationers kunskap om 

sitt utbud”(Arapovic, 20121119). 

De som uppskattar god mat och vin är saluhallens viktigaste målgrupp. De är attraherade av 

sådana matdestinationer och Arapovic reflekterade över saluhallens målgrupper med en 

sådan beskrivning:  

”Hit kommer man inte snabbt för att köpa en köttbit för en snabb stekning hemma efter 

jobbet på fredagseftermiddagen. En besökare befinner sig här längre. Här finns till och med 

ett ganska stort vinutbud. Upplevelsen håller längre och stimulerar kunder att komma 

tillbaka. På sådant sätt skaffar vi våra stammisar som återkommer varje vecka”(Arapovic, 

20121119). 

”Det är inte bara lockande att kunna välja vin till maten på samma plats utan även 

möjligheten att välja dessert och kaffe”- påstod Pohjakaillo i sin intervju (20121203). Paula 

Pohjakaillo är ägarinna till Robert`s coffee som säljer 85 teblandningar och 35 kaffesorter. 

Hon berättade att matälskare kan strosa runt i timmar i saluhallen och plocka idéer och 

inspiration inför helgen. I sin intervju var hon noga med att påpeka hur saluhallen blir särskilt 

attraktiv när en fredag närmar sig och arbetsveckan tar slut. Hon beskrev detta så här: 

”En helg med vänner och familjen är något alldeles speciellt för oss i urbana miljöer. 

Arbetsveckan tar slut och alla vill ha det lilla extra att erbjuda. Här får du allt i högsta klass. 

Om en kund inte kan laga hummer då lär den sig det på fem minuter i saluhallen. Kunder får 

tips om allt. Kunnig personal hjälper med att sticka köttet, bena ut, färsera, och krydda allt 

från älg, gås till spädgris”(Pohjakaillo, 20121203). 

Stockholm Visitors Board marknadsför saluhallarnas attraktion gentemot lokala besökare 

och turister. Ann Charlotte Jönsson är ansvarig för marknadsföringen på Visitors Board i 

Stockholm och berättade för mig att saluhallar i Stockholm är bland de finaste attraktionerna 

i city. Här är hennes resonemang om begreppet attraktion och upplevelse i saluhallar: 

”Maten är en attraktion och varje enskilt land har sin egen matkultur. Europa och världen 

uppfattar oss som ett kallt men exotiskt land med en modern kultur. Vår mat är en stor del 

av vår kultur. För att kunna uppleva Sverige genom maten då är saluhallar ett av de bästa 

allternativen. Turisterna är lockade av våra råvaror, och klassiskt köksarbete utan genvägar. 

Saluhallar är bra utflyktsmål där turisterna är attraherade av att se alla exotiska djur som 

älg, dov-och kronvilt, ren, hare och rådjur som är igenkännande just för Skandinavien” 

(Jönsson, 20121205). 

Dowald poängterade att Östermalms saluhall är en av de äldsta bevarade byggnaderna i 

staden och att komma in och uppleva lokalens höga tak och gamla försäljningsstånd är en 

upplevelse i sig. Byggnaden är fylld med dofter och smaker som inte kan upplevas i vanliga 

matbutiker. Tradition och kvalitet är förknippade med närproducerade råvaror och det är en 

attraktion som är typisk för stadens saluhallar, framhölls av de intervjuade. Stark påpekade 
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att en upplevelse är att människor möter varandra i en dynamisk och inspirerande miljö. Det 

är lockande att alla handlare bär på flera generationers kunskap om sitt utbud och alla 

samarbetar i sin strävan att erbjuda bara det bästa, påstod Arapovic. Hon nämnde kundens 

deltagande och engagemang som skapar upplevelsen. Det är viktigt att möta kunden med 

ett leende och inkludera den i en dialog. Den närheten mellan kunden och producenten 

anses vara en stor dragningskraft som stimulerar till återbesök. Det innebär att kunden eller 

besökaren inte bara plockar ihop maten i saluhallar utan söker även inspiration och idéer via 

en personlig service. Saluhallens personal gör allt för att tillfredsställa kunder och det visar 

sig att många av dem blir ”stammisar”. Saluhallar erbjuder ”det lilla extra” som vi flesta 

fokuserar på inför helger och det är en tid när saluhallar är extra livliga. 

Ur respondenternas reflektion kan hävdas att vår matkultur är en attraktion som Europa och 

världen är väldigt nyfikna på. Turister är lockade av en matkultur som är både exotisk och 

modern. Näringen har en ambition att framhäva detta än mer och det förefaller som att 

saluhallar är ett av de bästa alternativen för det.  

 

6.4. Kulturarv 

När mina respondenter i sina intervjuer kom fram till begreppet kulturarv i samband med 

saluhallar då var de eniga om att själva saluhallsbyggnaden är ett kulturarv. Både 

Östermalmshallen och Hötorgshallen är gamla byggnader som har en historia. Marie Dowald 

berättade att det var två kända arkitekter, Isak Gustaf och Kasper Salin som stod bakom den 

pampiga saluhallens byggnad på Östermalm. Hon tycker att det är tyngden i byggnaden som 

först upplevdes när man kliver in i saluhallen. 

”Arkitekterna är ansvariga för den komplicerade inre gjutjärnkonstruktionen. 

Östermalmshallen är idag en av de finaste exempel av kulturarv i Sverige. Den är en 

tegelbyggnad från sent 1800-tal. Fastigheten Riddaren 3 har det högsta värdet (blå) i 

Stockholms stads kulturhistoriska klassificering” (Dowald, 20121112). 

Dowald förklarade att detta innebär att fastigheten motsvarar fordringar för ett 

byggnadsminne och hanteras inom ramen för Plan-och Bygglagen (PBL) 8:13 

(verksamhetskrav) och 8;17 (förvanskningsförbud). Utveckling och förnyelse av det här 

kulturarvet ska därför ske utifrån de stora kulturhistoriska värden som finns i byggnaden. 

Dowald poängterade att även Hötorgshallen är stadens stolthet. Den är en gammal 

sekelskiftes byggnad från 1884 och den har restaurerats, förnyats och ommöblerats några 

gånger. Dowald förklarade att båda hallarna är kulturarv inte bara på grund av sina gamla 

byggnader utan på allt annat som finns inne. Så berättade hon: 

”Hallarna har alltid erbjudit en exklusiv matupplevelse som har stått för inspiration, kvalitet 

och kulinariskt expertkunnande. Kulturarv är en matkultur som finns inne och som vi alla 

vårdar och uppskattar. Matkulturen är en blandning av den bästa svenska matkulturen och 
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den internationella. I saluhallar blandas klassisk kokkonst och trendiga influenser. Det har 

alltid varit så. Det är en tradition som lever vidare” (Dowald, 20121112). 

När Tanja Arapovic ville uttala sig om begreppet kulturarv i sin intervju då förklarade hon att 

maten är ett kulturarv och vårt sätt att förmedla kultur. Hon förklarade vidare: 

”De manuella diskarna med personal som känner sina stamkunder är en tradition och ett 

kulturarv som inte går att uppleva på stora marknader. Sättet att handla med manuell 

betjäning har varit på utdöende. Även de stora matkedjorna inser nu vikten av en god 

kundrelation och återgår därför till manuella diskar”(Arapovic, 20121119). 

Arapovic fortsatte att förklara att saluhallar är absolut ett kulturarv som är viktigt för den 

lokala näringen. ”I saluhallar finns maten som bygger på gamla värden. Fina råvaror från 

enskilda handlare kan spåras långt tillbaka till bondesamhället där bonde sålde sina grödor 

eller kött från sina djur till marknader” (Arapovic, 20121119).  

Hon påstod att det kulturarvet upplever lite förändringar idag genom att handlarna inte 

odlar eller slaktar själva men har en nära anknytning till producenterna, d.v.s. att handlarna 

förädlar bondens råvaror på bästa möjliga sätt. ”Det är något som vi vill förmedla till 

kommande generationer”, påstod Arapovic. 

Paula Pohjakaillo berättade stolt att Östermalmshallen är ett 120 år gammalt kulturarv. Inne 

i saluhallen vårdas fortfarande det arvet som speglas genom det gamla sättet att erbjuda 

och handla maten. Pohjakaillo beskriver det så här: ”Betjäning, provsmaka, välja själv, får 

råd, njuta av stämningen och bli en del av östermalmsmingel är en gammal tradition. Nästan 

alla betalar räkningar via internet idag och många beställer även sin mat på nätet. Vi i 

saluhallarna är stolta för att vi lyckades bevara den gamla känslan att kunna betala över 

disken. Vi kommer att bevara det många år framöver. I vårt kulturarv ingår också gamla 

recept på tillverkning av bröd, choklad, laxrökeri, tryffelsmör och mycket annat”(Pohjakaillo, 

20121203). 

Pohjakaillo har poängterat att de i saluhallar använder arvet genom att göra det levande på 

olika sätt. Att göra kulturarvet levande innebär att ge en mening åt de gamla traditionerna. 

Så beskriver hon användningen av kulturarvet: 

”Vår högsta ambition är att använda de gamla traditionerna även idag. Vi i saluhallar 

använder ett gammalt sätt att betjäna kunderna. Vi använder gamla recept vid 

mattillverkning genom att erbjuda våra tjänster till befolkningen och turister. Vi ställer upp 

och hjälper till vid olika evenemang i staden, vi hjälper till med fester, middagar, julbord och 

alla tänkbara arrangemang. Östermalmshallen står för en genuin nordisk matkultur och vi 

vill inte ha kvällar som har grekisk eller italiensk tema. Vi tar inte i bilden andras kultur inom 

maten och matkultur. Det är vårt sätt att bevara det genuina. I vår källare finns kvar gamla 

korvrökeri, slakteri, bageri och fiskeri” (Pohjakaillo, 20121203). 
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Alla respondenter framhöll sin uppfattning om kulturarvet med attributen ”gammalt” som 

de förknippade med byggnaden, gamla saluhallsdiskar, gamla verksamheter som 

korvrökeriet, slakteriet, bageriet och fiskeriet som är ett materiellt kulturarv. I gamla 

byggnaden finns historia som avspeglar en gammal tradition, en gammal betjäning av kunder 

och ett gammalt sätt att handla mat genom att provsmaka och välja själv.  Det är ett 

immateriellt kulturarv som är lika viktigt som materiellt och alla intervjuade är ganska 

fokuserade på den typen av arv.  

Enligt de intervjuades yttrande blir det tydligt att vår mat har sin kultur och att den är ett 

kulturarv. Genom maten ges mening åt en gammal tradition och historia. Saluhallar är ett av 

de bästa sätt att bevara den genuina nordiska matkulturen. Här blandas kokkonst med 

trendiga influenser. Det tyder på att det här kulturarvet fortsätter att leva i samtiden med 

hjälp av olika evenemang och arrangemang. 

 

6.5. Varje saluhall tillskrivs en särskild målgruppsidentitet 

Stockholms saluhallar förmedlar olika karaktär som besökare kan identifiera sig med i 

samma stad. De finns i olika stadsdelar och har olika målgrupper. Samtliga tre saluhallar har 

den lokala kultur som är typisk för den stadsdel där de är geografiskt placerade. De har sina 

specifika drag som skapar en genuin platskänsla. Handlarna och kunderna identifierar sig 

med platsen och den specifika karaktär som saluhallen utstrålar och som tilltalar kundernas 

livsstil. Handlarna menar att saluhallarna har en specifik identitet. Identitet i detta avseende 

menas att karaktären, utstrålningen och saluhallens prägel är anpassad så att den specifika 

målgruppen kan identifieras med platsen.  

Marie Dowald berättade att hon hade ingen annan direkt relation till Östermalmshallen 

förutom att hon tyckte att Östermalms saluhall alltid var fin. Kanske alldeles för fin för 

vanligt folk - som hon utryckte det. Östermalms saluhall har alltid lockat folk som ville har 

det ästa av matvaror. Hon berättade nostalgisk om sitt barndomsminne: 

”Jag kommer från Södermalm, en annan del av staden och för oss uppfattades nog 

Östermalmshallen som lite finare. Vi vågade oss inte dit. Vi åkte till Hötorgshallen istället” 

(Dowald, 20121112). 

På min fråga vad det var som var speciellt med Östermalmshallen som gjorde att vanligt folk 

inte vågade handla i den utan gick till Hötorgshallen i stället, förklarade Dowald att det 

handlade om själva identiteten som saluhallen hade och fortfarande har. Hon fortsatte: 

”Östermalmshallen är hjärtat av Östermalm, den finaste stadsdelen i Stockholm. Saluhallens 

målgrupper är folk som bor där och byggnaden är en av citys vackraste byggnader. Det är en 

autentisk saluhall från 1800-talet som har sin identitet. Den magnifika byggnaden, 
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målgrupper och den finaste föda som finns där inne har format platsens identitet” (Dowald, 

20121112). 

Dowald förklarade att genom att handla i Östermalmshallen visar kunderna respekt för det 

gamla och äkta och på sådant sätt blir kunder trogna till den gemensamma historien. Att 

handla i saluhallen är en del av en livsstil som bidrar till skapandet av en särskild identitet 

hos besökarna på Östermalm och som inte är lik identiteten hos de besökare som handlar i 

de andra saluhallarna i Stockholm.  Alla saluhallar i Stockholm har olika prägel och med detta 

erbjuder de olika typer av upplevelse - påstod Dowald. Hon är övertygad om att atmosfären i 

saluhallen bidrar till byggandet av en identitet. Hon beskrev så här: 

”En lugn atmosfär finner vi i Östermalmshallen. Här finns inget buller kanske för att 

kunderna inte är många och ofta betraktas som överklass. Den där etiketten hos målgruppen 

har format hallens profil och många vanliga människor undviker att komma hit kanske på 

grund av det. De förväntar sig dyrare priser på maten och många väljer därför att handla 

antingen i Hötorgshallen eller i Söderhallarna. Det är något vi vill ändra på”(Dowald, 

20121112). 

Jenny Lee kallade Hötorgshallen”in the sense of multicultural or ethno-chic” (2009:249). 

Dowald beskriver Hötorget och Hötorgshallen som en plats som ligger lite närmare vanligt 

folk och profileras genom puls, hög ljudvolym och mycket liv. Hon utryckte att Hötorghallen 

säljer ”hela världens mat” och Östermalm säljer bara den ”nordiska”. Om Söderhallarna har 

hon sagt:  

”Söderhallarna marknadsför sig med begreppet saluhall men det är egentligen en galleria 

som är byggd på 1990-talet med många försäljningsstånd inne.  Söderhallarna säljer mycket 

utländsk mat och kan inte stå för en stark svensk tradition som Östermalm. De andra 

saluhallarna i staden har andra typer av kundklientel som har format andra typer av 

identiteter” (Dowald, 20121112). 

Arapovic berättade också att Hötorgshallen är ”hela världens saluhall” för att den har både 

svensk och utländsk mat. Arapovic beskriver Hötorgshallen som ”identitets-mix” och 

fortsätter: 

”Båda hallarna är centrala platser för mat och genom maten, kunder och atmosfären där 

inne förmedlas olika identiteter. I Hötorgshallen finns en blandning av både svensk och 

internationell mat.  Är inte vår svenska identitet just den mixen av de olika kulturer som 

existerar i samhället?- undrade Arapovic (20121203). 

Paula Pohjakaillo var osäker om hon ville flytta sin verksamhet från Söder till Öster när 

förvaltningen ringde och frågade om detta. Hon är själv invandrare från Finland och hade 

svårt att identifiera sig med Östermalmsidentiteten. Hon hade svårt med att etablera sitt 

företag i Östermalmshallen och beskrev den känslan så här: 
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”Jag var van vid den etniska företagsprofilen och van att arbeta i Hötorgshallen med de 

etniska produkterna. Östermalmshallen var alldeles för fin för mig och hade dessutom ett 

besvärligt rykte som jag inte var van vid. Det talades om att det var bara snobbar och 

överklass som handlade här och varorna var dyra. Det var en annan identitet kring detta och 

jag var lite ängslig att lämna folkhemmets saluhall på Söder”(Pohjakaillo, 20121203). 

När Stockholm Visit Board förmedlar Stockholms identitet via maten då använder de bara 

Östermalms hall för att den är som A-C Jönssonberättade: 

”… en attraktion och kulturarv som framförallt inkluderar svensk identitet, tradition och 

kultur. Hötorgshallen använder vi bland annat att förmedla lågbudget-matalternativ” 

(Jönsson, 20121205).  

Sonya Stark som ansvarar för Söderhallarna berättade också om hotet mot handeln i hallen 

som kan göra att saluhallens profil ändras och detta kan påverka målgrupper. Varorna i 

hallen kan upplevas som dyra för konsumenten och konkurrensen mellan handlarna är svår. 

Med detta förlorar saluhallen sin profil och Stark förklarar detta så här: 

”Idag är det svårare för handlarna ekonomiskt att bara sälja sin särskilda produkt. Många av 

dem har börjat sälja mer och mer färdig lagad mat och även sådant som traditionellt 

gårutanför deras egen produkt. Det är ju inte typiskt för saluhallens koncept. Egna 

närproducerade råvaror måste kombineras med annat för att verksamheten ska överleva.” 

(S. Stark, 20121115). 

Hur ser saluhallarnas profiler ut i framtiden och hur mycket kommer deras framtida bild att 

påverka eller förändra besökarnas identitet är svårt att förutse men Arapovic tror inte att 

det är möjligt att skaffa några till saluhallar i staden eftersom det krävs mycket för att bygga 

upp en äkta saluhallsprofil.  

”Jag tror att det är svårt att etablera helt nya saluhallar idag. En saluhall är en komplex 

handelsplats som i grund och botten bygger på kompetenta och motiverade småhandlare. 

Att driva ett marknadsstånd i saluhallen är mer en livsstil än bara ett arbete. En hel livsstil är 

svår att lära sig och därför är ofta marknadsstånd i saluhallar familjeföretag där kunskap, 

motivation och uthållighet står för naturliga vardagskomponenter”(Arapovic, 20121119). 

Paula Pohjakaillo nämnde i intervjun några kända Stockholmskrogar som marknadsför sig 

som saluhallar, som till exempel Urban Deli och Kajsa Varg. Det finns många krogar som 

profilerar sig själva som saluhallar men de är ju inte det, fortsatte Pohjakaillo kritiskt. I 

varuhuset NK finns en matbutik som kallas NK Saluhall och räknar 13000 besökare per vecka 

för att den bjuder på matupplevelser i världsklass. Pohjakillo påstår att det är mer butiker 

idag som handlar mat som skapar en upplevelse och det verkar alla matföretag utnyttja. Det 

är därför svårt att behålla kvalitet i den höga konkurrensen där kunderna har stora 

valmöjligheter. Hon är ganska kritisk mot en sådan marknadsföring och påstår: 
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”De här krogarna är bara restauranger och har ingeting med saluhallensidentitet att göra. 

De profilerar sig med råvaror och är inspirerade av saluhallar. Utbud av enbart kravmärkta 

produkter säljs bara i saluhallar. Begreppen hållbar utveckling och lokalproducerad har blivit 

en ökad trend. Gäster på sådana krogar kan röra sig fritt mellan hyllorna och titta på maten i 

disken och sedan beställa något som lagas på plats. Det är ju rörlighet och kundens 

engagemang som skapar upplevelse i sådana krogar. Cajsa Wargs affärsidé grundar sig på 

ekologiska trender, hälsa och kvalitet. Det bygger på ett sätt utöver det vanliga där man är 

extra lyhörd när kunderna frågar. Inget av de företagen är dock en saluhall!” (Pohjakaillo, 

20121203)  

Respondenterna berättar om de olika profiler som Stockholms saluhallar förmedlar. De 

flesta är övertygade att Östermalmshallen har en särskild ”etikett” och den skulle kallas en 

”snobbarnas saluhall”. Respondenterna påstår att det fanns många faktorer som spelade sin 

roll i byggandet av hallens profil. En av dem är själva den geografiska placeringen eftersom 

saluhallen ligger i hjärtat av Östermalm, den fina och mest fashionabla delen av Stockholm. 

Maten är dyrare i Östermalmshallen än i andra saluhallar och med detta formades ett 

kundklientel som respondenterna kallade ”överklass”. Det här kundklientelet har en 

identitet som inte är lik kundernas identitet i andra saluhallar. Kundklientelet och handlarna i 

Östermalmshallen skapade en atmosfär som var lugn och ”för fin för vanligt folk” - som 

Dowald och Pohjakaillo uttryckte det. På grund av sin geografiska placering och sina 

målgrupper, kallades Hötorgshallen och Söderhallarna för ”folkhemmets saluhallar” eller 

saluhallar för ”låg budgetmatalternativ”. Många stockholmare och turister prioriterar 

Hötorgshallen och Söderhallarna för att de känner igen sig i sådana hallar och identifierar sig 

med andra besökare.  

Det är uppenbart att en känsla av tillhörighet är viktig för de som besöker saluhallar. Det 

tycks att varje målgrupp har sin ”egen saluhall”. Varje saluhall tillskrivs en särskild 

målgruppsidentitet som är typisk just för den målgruppen som besöker den valda saluhallen.  

I mitt arbete har jag gjort reflektionen att detta stämmer väl med Brusmans tre kriterier om 

knutpunkt, hemkänsla och sociala koder (Syssner sid 154) . Arapovic tyckte annorlunda och 

beskrev Hötorgshallen som en ”identitets-mix” eller ”hela världens saluhall”. Hon uttryckte 

att i Hötorgshallen speglar sig hela det svenska samhället, olika målgrupper och både nordisk 

och internationell mat.  

Respondenterna är medvetna om hotet som saluhallarnas särställningar är utsatta för. De är 

medvetna om att hallarnas profiler kommer att förändras eftersom konkurrensen är stor. 

Förändringar på platsen kan påverka förändringar hos kunder och deras attityd. 

 

 6.6. Saluhallarnas framtid 

Respondenterna minns hur saluhallarnas profil har ändrats under historiens gång. Dowald 

berättade nostalgiskt för mig att det fanns en gång 108 köpmän i saluhallen och idag finns 
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det bara ett tjugotal. Det är en svår konkurrens mellan saluhallarna i city.  Idag är det svårare 

för handlarna ekonomiskt att överleva genom att bara sälja en särskild produkt. Dowald 

förklarade så här. 

”Många handlare har börjat sälja mer och mer färdiglagad mat och även sådan som 

traditionellt går utanför deras produkt, till exempel om man har som verksamhet att sälja 

kött börjar man komplettera med andra varor såsom oljor, bröd etc.”(Dowald, 20121112). 

Dowald har många ambitioner angående saluhallar. Hon poängterade att Östermalmshallen 

är utsedd till den sjunde bästa saluhallen i Europa och bara detta faktum räcker att bygga ett 

turistkapital på. Det är viktigt för Dowald att kunna återställa så mycket som möjligt av det 

ursprungliga skicket inne i hallen. Hon vill återställa kulörer på väggarna, de gamla stånden 

med ursprunglig panel samtidigt bevara den ursprungliga planlösningen. Dowald är 

projektledare och måste ta hand om fastighetens fysiska status och se till att hallen uppfyller 

alla myndigheters krav såsom brandskydd och tillgänglighet för besökare. 

”Mina ambitioner för framtiden är att utrusta saluhallen med en modern belysning, moderna 

glas i kupolen och möjliggöra aktiviteter i det stora luftrummet under taket som till exempel 

vepor, cirkus Cirkör och ljusshower. Aktiviteter kräver utannonsering och marknadsföring 

föratt locka besökare och pengarna, för att förverkliga detta, räcker aldrig” (Dowald, 

20121112). Dowald fortsatte med att hon och hennes kollegor ville ha möjlighet att starta 

upp ett arbete med att se över möjligheterna till utvecklingen av hallen. De kommer att 

jobba med detta under hela år 2013 och de ska komma med ett förslag till en modernare 

utveckling som kan vara klar sommaren 2013. 

”Vi vill stärka handeln i hallen genom att förstärka det kommersiella konceptet och genom 

att återställa den till ett mer ursprungligt skick och samtidigt utöka kundvänligheten i form 

av toaletter. Vi vill att Östermalmshallen ska se ut enligt ursprungliga planskissen från 1888. 

Detta ger oss mer kommersiell yta där vi kan styra konceptet genom att återställa 

antikvariska värden. På sådant sätt så tror vi att vi kan dra in mer lokala kunder och turister, 

öka både det kommersiella men också att höja upplevelsen att vara i hallen”(Dowald, 

20121112). 

Stockholm Fastighetskontor arbetar aktivt just nu med att utveckla och rusta upp 

Hötorgshallen med en våning till. Syfte med detta är att stärka Hötorgshallens position som 

en av de främsta handelsplatserna för mat i Stockholm och Skandinavien. Det krävs 

betydande marknadsföringsresurser för att sätta saluhallar på kartan för turister. Arapovic 

resonerade så här: 

Stockholms saluhallar är av de finaste sevärdheterna i staden men alla inkluderade i 

konceptet behöver vara mer aktiva och har flera innovativa idéer för framtida utveckling. 

Pohjakaillo hade förslag om evenemang som kallas ”Happy days i Östermalm”, ”Skördfest” 

eller ”Höstkvällar” som är mycket mer upplevelseinriktade för kunder. Hon fortsatte 

förklara: 
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”Vi vill inte ha evenemang som har grekisk eller italiensk tema. Vi tar inte i bilden andras 

kultur inom matlagningen. Turisterna som kommer hit vill se den nordiska matkulturen. Vi 

alla som jobbar här uppfattar saluhallen som en diamant som måste slippas ännu 

mer”(Pohjakaillo, 20121203). Respondenterna framhåller tydligt att saluhallarna i Stockholm 

upplever en svår tid på grund av den starka konkurrensen i staden. Saluhallarna är tvungna 

att ändra på matutbudet och börjar sälja mer lunchlådor och komplettera med andra 

produkter för att de ska överleva många år framöver. De vill stärka både handeln och det 

kommersiella konceptet. De är medvetna om att detta bara möjligt är om det blir flera 

innovativa idéer för framtiden. Det innebär att alla aktörer som är inkluderade i konceptet 

tillsammans med besökare måste kämpa för saluhallarnas överlevnad. 

 

7. Analys 

Syftet med denna uppsats var att undersöka konceptet saluhall i Stockholm med fokus på 

egenskaper som är knutna till denna och har betydelse för turism. Jag utgick från fyra 

frågeställningar: Hur saluhallarna relaterar till begrepp identitet? Vad skapar attraktion och 

upplevelse i saluhallar? Är saluhallen ett kulturarv och hur förhåller man sig i sådana fall till 

det? Hur arbetar saluhallarna för att utvecklas turistiskt? 

I det här kapitlet ska jag jämföra respondenternas resonemang med definitioner som jag har 

analyserat under rubriken centrala begrepp. För att få en fylligare analys av 

saluhallskonceptet ska jag även inkludera några resonemang ur tidigare forskning. De 

intervjuades reflektioner gav stöd till den redan befintliga forskningen kring saluhallar, deras 

attraktion, identitet och upplevelse som de skapar kring detta. 

 

7.1. Hur kopplas saluhallen till besökarens identitetsskapande? 

Att kultur som begrepp är en viktig komponent i identitetsskapandet framhölls av många 

forskare. Jonsson påpekade att med hjälp av kultur skapas identitet och olika kulturella 

verksamheter kan skapa mötesplatser (2009:5).  Westin (2000:91–92) beskrev identitet som 

en stor eller liten grupp gemensamma kulturella nämnare, värderingar och utrycksformer. 

Med gemenssamma kulturella nämnare menas språk, religion, etnisk tillhörighet, gemensam 

historia och de spår som historien lämnat efter sig. Detta synsätt skulle kunna tillämpas på 

Stockholms saluhallar. Stockholms saluhallar har sina olika profiler samtidigt som de har 

gemensamma kulturella nämnare och värderingar.  Dowald pratade i sin intervju om olika 

kulturer som tillhörde Stockholms saluhallar och berättade att hon var uppvuxen på Söder 

och vågade inte alls gå till Östermalmshallen och handla utan valde Hötorgshallen istället. 

Det visar att i Hötorgshallen fanns en kultur som hon kände igen sig i. Hon ansåg att 

Östermalmshallen var ”alldeles för fin” för vanliga människor. Enligt hennes yttrande att 

”alldeles för fin” betyder något som är alldeles långt borta från vanliga människor d.v.s. den 
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magnifika byggnaden, den finaste föda och det fina folket som handlade i hallen. Det är ett 

särskilt kundklientel som handlade och fortfarande handlar i Östermalmshallen och den 

består av samhälles överklass, kändisar och kungligheter. Vanliga människor känner inte 

tillhörighet med Östermalmshallen, vilket med Brusmans kriterier(2011:154) beror på 

avsaknad av såväl platsen som en naturlig knutpunkt, hemkänsla och kunskap om de sociala 

koderna i hallen.  De väljer i stället Hötorgshallen att handla i eftersom den står närmare 

deras identitet. Dowalds resonemang har likheter med Syssners resonemang som påstår att 

genom att skapa en bild om de andra då blir det lättare att definiera sin egen 

identitet(2011:66). Även här kan Brusmans resonemang tillämpas om att en grupp bekräftar 

sin identitet genom en gemensam uppsättning av sociala koder och accepterade beteenden, 

vilka signalerar tillhörighet och gemenskap (2011:154). 

Östermalmshallen jämförs med katedralen och kallas Stockholm ”kronjuvel”. Lee beskrev att   

”it is more feeling here and food is awfully expensive” (2009:235).  Lee menade att 

nostalgikänslor och höga priser i Östermalmshallen skapade en atmosfär och karaktär som 

inte är detsamma som finns i andra saluhallar. En reflektion som jag gjorde kring detta är 

den speciella karaktären på Östermalmshallen har bidragit till att vanliga invånare har tagit 

distans ifrån hallen. Med detta formades olika kundgrupper och kundidentiteter som 

formade platsens image och profil. I Östermalmshallen stärktes gruppidentiteten genom att 

den markerade distans genom priser, geografisk placering och den speciella kundkretsen. 

Dowald poängterade i intervjun att kunderna inte är många i Östermalmshallen för att de 

formade en grupp som betraktas som överklass. Den andra gruppen är kundklientel som 

består av vanliga människor.  Den här gruppen undviker att handla i Östermalmshallen just 

på grund av den snobbiga identiteten som bärs av Östermalms besökare. Grupperna som 

nämndes av Dowald har samband med dem som Syssner beskriver som ”ingrupp och 

utgrupp” vilket betyder att en ingrupp är den som en individ ansluter sig till och en utgrupp 

som en individ inte har tillhörighet till (2011:65). 

Det resultat som jag har kommit fram till är att det här begreppen ”ingrupp och utgrupp” är 

tydligt i Stockholm när det gäller besök och handel i saluhallar.  Genom sitt val av saluhall 

visar människorna sin tillhörighet och identitet. Kunder är trogna den gemensamma 

historien och att handla i saluhallar är en särskild livsstil som är knuten till kulturen, historien 

och identiteten. Att välja vilken saluhall man ska handla i handlar om vilken livsstil man har 

och vilken identitet man tillhör. En fin kundkrets på Östermalm skapade en ”egen saluhall” 

med en ”fin etikett”. De ville identifiera sig med sin saluhall genom maten och detta gjorde 

att en lokalidentitet skaffades som Lee beskriver som ”snobbish identity”. Kunderna i 

Östermalmshallen betraktas som ikoner för att de är ”stammisar” i hallen och för att just de 

har format den här identiteten. 

Östermalmshallen har ett rykte om att vara snobbig och för att locka en stilig och snobbig 

kundkrets. Den här kundkretsen består av kändisar och kungligheter som har, enligt Lee, en 

identitet som är ”more stylish and more swedish” (2009:218). Den här identiteten är mycket 
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tydligare i Östermalmshallen än i de andra hallarna i staden. Jag kan reflektera att det finns 

en tydlig svensk profil på Östermalmshallen i form av svensk tradition, svensk kultur och 

målgruppens vilja att tillhöra den här profilen. Detta framhölls också av de flesta intervjuade 

personerna. Deras resonemang har likheter med Brusmans påstående att en plats har 

betydelse för identitetsskapandet dvs. att det finns koppling mellan sociala och fysiska rum. 

Platser, i det här fallet saluhallarna, länkar samman individer i en gemenskap. 

Det finns alltså många faktorer som bidragit till skapandet av en kollektiv identitet. Det här 

begreppet tolkades av Syssner som hävdade att om en kollektividentitet skulle uppstå måste 

det finnas en vilja att tillhöra eller förknippas med en viss grupp eller samhällsposition 

(2011:67). Detta resonemang är uppenbart i alla Stockholms saluhallar men särskilt i 

Östermalmshallen. Vad är det konkret som förmedlar den svenska profilen i 

Östermalmshallen?  Den förmedlas kanske via gamla traditionella maträtter som till exempel 

en stekt Wallenbergare som serveras med vinbärsås och finns att köpa varje dag i 

Östermalmshallen. Det tycks som att både kunderna och handlarna känner stolthet över 

lagar gällande djurskyddet och mathanteringen. Den här stoltheten, och gamla recept på 

tillverkning av bröd, lax och choklad, upplevs tillsammans med sättet att handla maten över 

disk vara svenskt av nästan alla intervjuade.  

Hötorgshallen har också markerat sitt rykte och sin profil med geografisk placering, priser, 

val av maten och kundkretsen. “It is more a question of shopping for exoticism and 

authenticity” (Lee, 2009:228). Lee menar att besökare I Hötorgshallen köper mer äktheten 

och exotismen än maten. Arapovic i intervjun kallade Hötorgshallen för ”hela världens 

saluhall med en identitetsmix”.  

Jag kan konstatera att Hötorgshallen har definitivt inte en ”kronjuvelprofil” som 

Östermalmshallen har utan en profil med en multikulturell och internationell karaktär. I båda 

hallarna finns det något immateriellt som kallas ”atmosfär” som en viktig faktor i 

identitetsskapandet.  Stämningen i Hötorgshallen kan beskrivas som bullrig och Östermalms 

som nostalgisk. Både bullrig och nostalgisk atmosfär uppfattas just som anledningar till att 

vissa grupper drar sig till vissa saluhallar.  Atmosfären kan uppfattas som något där livsstilar 

avspeglas. Detta kan bekräftas med Brusmans resonemang att vissa platser tillskrivs viss 

karakteristik i relation till andra platser och att den uppfattas som en social arena som 

bekräftar individer och grupper i termer av sociala koder, livsstil och 

handlingsmönster(2011:155). Arapovic är övertygad om att en livsstil är svår att lära sig och 

hon tror att det är svårt att etablera nya saluhallar idag. Det krävs mycket av en plats för att 

den ska bli en saluhall, försökte Arapovic förklara i intervjun. I samband med hennes 

yttrande kan jag forma en uppfattning att en saluhalls profil inte är given utan skapas genom 

många år och långsamma processer.  

Det fysiska rummet i alla saluhallar erbjuder specifika koder och inställningar som talar om 

hur saluhallsplatser kan uppfattas, upplevas eller föreställas. Genom att handla i saluhallar 

kan kunden anta vem han/hon är eller som Lee uttrycker på engelska ”by shopping in a 
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market hall, you may also enact who you are” (Lee, 2009:227). Det tyder om en uppenbar 

interaktion mellan platser och kunder. Det är kundklientelet som påverkar atmosfär och 

stämning i saluhallar. Något att reflektera över är att även platsens geografiska placering 

bidrar stort till identitetsskapandet. Hötorgshallen ligger i centrala Stockholm mellan 

Hötorget och Sergels torg i närheten av T-bana och Centralstationen. En sådan placering 

gjorde att många turister och lokalinvånare prioriterade den här hallen som besöks - och 

handelsplats just på grund av tillgängligheten. En sådan geografisk placering har inte 

Östermalmshallen som ligger isolerad i den fashionabla stadsdelen Östermalm. Östermalms 

geografiska distans har bidragit till att målgruppen mest har blivit de som bor och jobbar i 

närheten. Antal besökare är därför mindre i Östermalmshallen än i Hötorgshallen. 

Geografisk placering har bidragit till att målgrupperna valde sina saluhallar att handla i, vilket 

stämmer väl med Brusmans första kriterium för att bidra till identitetsprocessen (2011:154). 

Detta har påverkat även småföretagare som ofta väljer att driva företag i andra hallar än 

Östermalm. Pohjakailo påpekade i intervju att hon var en av dem. Hon framhäver den 

känslan som skapades kring begreppen ”ingrupp och utgrupp” i saluhallarnas handel i 

Stockholm. Pohjakaillo är invandrare från Finland och Hötorgshallen för henne är 

”folkhemmets saluhall” eftersom det finns många invandrare som driver sina företag inne.  

Hon kände sig som hemma genom att driva företag i Hötorgshallen men inte i 

Östermalmshallen. Hon gillade inte det besvärliga ryktet om snobbar i Östermalmshallen då 

insåg då att detta inte skulle vara något för henne. Det här resonemanget instämmer med 

Syssners resonemang som påstod ”att definiera vad vi inte tillhör, definierar vi också vår 

egen tillhörighet”(2011:66). Här kan jag konstatera att begreppet vi och dem har påverkat 

även företagande i saluhallarnas koncept. 

Söderhallarna finns på Södermalm och är det senaste tillskottet bland saluhallarna i 

Stockholm. Den byggdes 1992. Den är ganska centralt lokaliserad och är mest framgångsrik 

(Lee, 2009:219). Detta ledde till att medelklassen formade sin identitet på Söder som 

beskrevs av Lee som ”traditional working class area of Stockholm”.  Medelklassen på Söder 

speglade sig även i den gastronomiska biten som märks i saluhallarna på Söder. 

Söderhallarna är ytterligare en bekräftelse att geografisk placering skapade en kundklientel 

genom att locka just de som bor på Södermalm. Invånare på Södermalm har en livsstil som 

är modern och är typisk för den här delen av Stockholm. Den livstilen präglas även på 

Söderhallarna. Den livsstilen avslöjar deras identitet som varken är ”snobbish” eller ”noisy” 

som Lee uttryckte. Det är en salig blandning av de två, skulle jag påstå. Målgrupper är 

kändisar, bohemer och grupper som tillhör arbetarklass. Här formades en annan identitet 

som också var beroende av den geografiska placeringen och den populära kulturen som inte 

är kopplat till särskilda sociala respektive ekonomiska strukturer i staden.   Den här 

identiteten är mindre specifik och är lättare att beskriva än den identitet som bärs av 

besökarna i Östermalms- eller Hötorgshallen. En modern och öppen kultur skapade en 

modern identitet hos målgruppen här och som speglar sig även i stadsdelens saluhall. 

Invånare visar sin solidaritetkänsla genom att handla i saluhallen på Söder. Kulturen är en 
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viktig faktor som spelade en stor roll även i skapandet av den här identiteten. Även här i 

Söderhallarna finns en folkgrupp som har sina ”gemensamma nämnare” som Westin 

uttryckte i sin definition av identitet. Söders befolkning har samma värderingar och 

utrycksformer som format en identitet som är modern och öppen. 

I sina resonemang om identiteten uttryckte respondenterna att identitetsförändring är 

mycket viktigt för överlevnad av saluhallar i Stockholm. Det rykte som tillskrivs 

Östermalmshallen idag är något som både producentera och hallens styrelse vill ändra på. 

De strävar att inrikta den här hallen mot alla invånare, förklarade Pohjakaillo.  Hon 

poängterade i intervjun att ”alla är välkomna” att handla i Östermalmshallen och hon påstod 

att priserna inte skiljer sig mycket från priserna i andra saluhallar. Detta tyder på att 

identiteten hos målgruppen i Östermalmshallen kommer att uppleva förändring. 

Identitetsförändring kan vara nödvändig för överlevnad av saluhallen i framtiden. Syssners 

påstående var att identiteter är processuella och de är något man skapar i interaktion med 

olika delar av sin omvärld.  Att Identiteter hos människor är något som aldrig blir färdigt. Att 

det är något som skapas och står under ständig förändring stämmer med saluhallarnas 

profiler som är beroende av omvärlden. Saluhallarnas profiler är tvungna att gå genom 

processer och förändringar för att kunna överleva. Saluhallarnas profil påverkar och 

förändrar kundens identitet Vilken identitet ska saluhallarnas besökare äga i nästa sekel 

återstår att se. 

 

7.2. Hur andra matställen marknadsför sig med saluhallarnas profil?  

Livsmedelsbutiker som säljer delikatesser, färsk och god mat och som till och med har sina 

stamkunder är ändå inga saluhallar, påstod de intervjuade. Saluhallar är inte bara ett 

matställe utan även mötesplatser för lokalbefolkning och turister. En slutsats av  

intervjuerna är att en typisk egenskap för saluhallar är att flera generationer inom en och 

samma familj arbetar i saluhallar och är experter på just den vara de säljer. 

Livsmedelsbutiker som utges att vara ”saluhallar” har inte en sådan kompetens och 

erfarenhet.  Att alla handlare samarbetar i syfte att utveckla en matupplevelse till något 

annat är unikt för saluhallar. 

Åfors och Larsdotter beskriver i sitt forskningsarbete att internt samarbete mellan aktörerna 

i saluhallar leder till förbättring av konceptet och kontinuerliga möten mellan handlarna 

skapar en riktlinje som genomsyrar hela konceptet (2012:52). Empirin visade att det finns 

flera egenskaper som gör att saluhallar skiljer sig från sina konkurrenter som marknadsför sig 

som saluhallar. De viktigaste är bemötande av kunder, personlig service och saluhallarnas 

unika och gamla lokaler är också en styrka som ingen av konkurrenterna har. Utbud av 

enbart ekologiska produkter gäller bara i saluhallar och är en stor konkurrensfördel. 

I intervjuerna nämndes Cajsa Warg, Urban Deli och NK-Saluhall som tre av de mest kända 

matställena som utges vara saluhallar i marknadsföringen av sig själva. Jag har kommit fram 
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till att de här restaurangerna respektive livsmedelsbutikerna utnyttjar de äkta saluhallarnas 

profil för deras egna marknadsförings syften. Ingen av dessa eller liknande ställen har en 

tydlig saluhalls attraktion och profil. Inte heller har de samma starka inverkan på kundernas 

identitetsprocesser. De här restaurangbutikerna är inspirerade av saluhallar och de säljer 

kravmärkta produkter och råvaror. De är lyhörda när det gäller kundens önskemål men de är 

inga saluhallar. 

 

7.3. Hur skapas upplevelsen i saluhallar? 

Känslan av att uppleva ”det lilla extra” är ganska dominerande i saluhallar och nämndes av 

alla intervjuade respondenter. ”Det lilla extra” skapar en upplevelse som Mossberg kallar 

”extraordinär”. Interaktionerna mellan människor utlöser det här tillståndet förklarades av 

Mossberg (2003:23). Dowald tycker att det räcker bara att komma in i en gammal 

saluhallslokal där finns höga tak och gamla försäljningsdiskar för att känna att man upplever 

något extra. 

De resultat som jag har fått fram från den empiriska undersökningen är att saluhallarnas 

gamla lokaler kan uppfattas som ”upplevelserum”, ett begrepp som Mossberg använder sig 

av. Ett upplevelserum är en plats där kunder befinner sig under sin vistelse och i det här 

upplevelserummet kommer kunden i kontakt med olika företag samt med andra kunder. Det 

viktigaste är att kundens behov blir tillfredställt i upplevelserummet. Det är viktigt med en 

visuell effekt i ett upplevelserum och detta innebär att allt som kunden observerar påverkar 

upplevelsen. I fallet saluhallar kan det handla om lokalens inredning, priser, en fin 

uppläggning av den finaste födan, folkvimlet och mycket annat.  Dowald pratade om den här 

visuella effekten när hon beskrev den gamla interiören i Östermalms saluhall. Stark nämnde i 

intervjun att råvarorna som är exponerade på ett aptitligt sätt i kombination med dofter och 

smaker skapar en upplevelse i en inspirerande miljö. Det hon kallar ”en inspirerande miljö” 

kan förknippas med Mossbergs begrepp upplevelserum. Det finns många faktorer i 

upplevelserummet som påverkar upplevelsen som till exempel dofter, dekor, ljud, musik 

mm. som skapar en upplevelse och inbjuder till återbesök. Detta resonemang, i olika 

variationer, förs av samtliga intervjuade personer. De framförde att dofter, smaker, 

ljudintryck och andra sinnen är inblandade och skapar upplevelsen i saluhallar. Det kan 

konstateras att när alla sinnen blir attraherade i ett upplevelserum då skapas en upplevelse 

som är ”extraordinär” och gör att kunden återkommer. Det här relaterar till 

underhållningsupplevelse eller den typen av upplevelse som för Mossberg handlar om ”att 

känna” och underhålla sig. 

Aktiviteter i upplevelserummet är också en viktig iakttagelse i saluhallar.  ”Kundens 

engagemang” och ”kundens deltagande”, vilka är Mossbergs begrepp, används också av 

saluhallarnas respondenter som viktiga i upplevelseskapandet. När kunden blir involverad i 

ett upplevelserum kallas detta ”kundens engagemang”.  Arapovic förde ett resonemang om 
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begreppet ”kundens engagemang”. Hon menar att en dialog och ett leende mellan kunder 

(besökare) och handlare är viktiga faktorer som påverkar stimulans. Här kan inkluderas 

Mossbergs resonemang om att en större fördjupning i händelse och aktivt deltagande skapar 

en typ av upplevelse som hon kallar eskapismupplevelse (att göra). Provsmakning över disk 

är ett exempel på aktivt deltagande liksom att diskutera varorna med handlarna. Skapande 

av temakvällar är ett annat sätt att skapa aktivt deltagande. 

En trevlig dialog engagerar, lockar och stimulerar till återbesök. Dialog skapar 

kunskapsutbyte och detta överensstämmer med Mossbergs förklaring om en typ upplevelse 

som hon kallar utbildningsupplevelse som handlar om ”att lära”. 

En reflektion jag gjorde kring upplevelsen i saluhallar är att det är särskilt attraktivt att 

komma dit en fredageftermiddag. Helger är oerhört viktiga för oss i urbana miljöer och ökar 

antal besök i saluhallarna. Med detta skapas vimmel och en mötesplats i upplevelserummet. 

Ju fler människor som finns på en plats desto livligare blir platsen. Kundens deltagande är 

särskilt tydligt under sådana tillfällen, då sker en anknytning eller en relation till omgivningen 

som förenar kunder med händelsen. Från detta kan jag dra slutsatsen att en besökare 

absorberar upplevelserummet på liknande som upplevelserummet absorberar besökaren. 

Tanja Arapovic förklarade att alla handlare har en ambition att inkludera kunden i 

transaktionen. Det innebär att kunden får något extra vid inköpstillfället. Mossberg beskriver 

detta att det handlar inte bara om att överträffa kundens förväntningar utan att ge kunden 

något som han/hon inte ens har tänkt på. Det finns olika delar i en saluhallsupplevelse, 

förutom en föredömlig mat och dryck i smakharmoni, är personlig service, miljö 

(upplevelserum), kundens deltagande och engagemang viktiga för helheten. Matutbud, 

tradition, kvalitet, vimmel, dofter och smaker framstår som huvudattraktioner som 

saluhallarnas upplevelse vilar på. Att engagera kunder betyder att stimulera till återbesök.  

 

7.4. Närproducerat bidrar till hållbar turism 

Empirin visar att saluhallar präglas av miljöhänsyn och ett hållbarhetstänkande. 

Lokalproducerad mat intar en särskild viktig roll i konceptets strategi.  De intervjuade visar 

att de är medvetna om miljön, miljövänliga produkter och produkternas ursprung. Det är lätt 

att veta allt om varornas ursprung i saluhallar eftersom handeln sker över disk och kunden 

kan direkt fråga producenten allt om varan. Råvaror som kommer från enskilda gårdar i 

närheten har inga mellanhänder, påstod Arapovic i intervjun. Maten har korta transporter 

mellan bonden och kunden. Hon påpekade också att våra lagar gällande mat bidrar till att 

uppnå hållbarhet. Kunderna idag är särskild intresserade av att konsumera en frisk ekologisk 

mat. 

Enligt de intervjuades yttranden blir det tydligt att maten som transporteras längre inte kan 

ha samma kvalitet som närproducerad mat. En sådan strategi skapar trygghet och en känsla 
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av kvalitet. Turisterna är medvetna om att våra saluhallar presenterar en god och ekologisk 

mat som kommer från friska miljöer och detta bidrar till att antalet besök växer. 

 

7.5. Saluhallar är ett kulturarv 

Dowald förklarade att Stockholms saluhallar är gamla skyddade byggnader som är kulturarv i 

sig.  Vår matkultur är ett immateriellt kulturarv som står för kulinarska kunskaper, inspiration 

och kvalitet. I det här immateriella kulturarvet ingår vårt sätt att förmedla, handla och 

erbjuda mat. Pohjakaillo och Arapovic förklarade att betjäning, provsmak, möjligheten att 

välja själv, få råd och njuta av stämningen är en tradition som vårdats under många år i 

saluhallar. Det innebär att även detta borde omfattas av begreppet kulturarv. Att handla 

bröd, kött, choklad och fisk som har egen tillverkning och bearbetning på platsen ger en 

känsla av att man har köpt något extra. Att bevara gamla traditioner och använda 

kulturarvet innebär att göra det levande. Respondenterna har ambition att kulturarvet ska 

användas, konsumeras och distribueras. Respondenterna framhäver att det är viktigt med 

evenemang och aktiviteter att fortsätta bevara kulturarvet och detta relaterar till 

Grundbergs påstående att arvet befinner sig i en ständig pågående process som han kallade 

kulturarvsproduktion. 

Saluhallarnas representanter vill gestalta det här kulturarvet genom olika evenemang och 

bjudningar. Det är ett sätt att utveckla saluhallar ur ett turisperspektiv. Det är en 

kommodifieringsprocess som ännu inte kommit till sitt slutförande. Min uppfattning är att 

näringen vill än mer förstärka det kommersiella konceptet genom att återställa så mycket 

som möjligt av det ursprungliga skicket och på sådant sätt locka flera besökare. 

I undersökningen kunde jag konstatera att en saluhall är ett komplext fenomen. Centrala 

begrepp som jag utgick ifrån är knutna till och beroende av varandra.  Kulturarv är en 

attraktion och skapar upplevelse. Upplevelsen är knuten till tradition och identitet. I 

identiteten är vår kultur, tradition och kulturarv inkluderad. Saluhallar med sin hållbara profil 

bidrar till utvecklingen av en hållbar turism. Det är alltså många begrepp som är inkluderade 

i det här konceptet. Ingen av de begreppen kan beskrivas separat utan att nämna de andra 

och därför kan slutsatsen dras att saluhallar är en komplexitet. De inkluderade begreppen är 

oerhört viktiga för turism och det blir uppenbart att saluhallar har en betydande roll för 

turism. Saluhallarna i Stockholm används som ett verktyg när Sverige marknadsför sin 

matkultur. 
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Bilaga 1 

Intervjumanual 

1. Vad är din roll (funktion) i relation till Stockholms saluhallar/saluhallen? 

2. Hur skulle du beskriva en saluhall? Vad är en saluhall? 

3. Vilka är positiva egenskaper och värden kopplar du till saluhallar eller en särskild 

saluhall? Vilka är de viktigaste eller centrala värdena som saluhallar förmedlar? 

4. På vilket sätt upplever man saluhallen som en attraktion? 

5. Är det bara maten som saluhallen förmedlar eller maten är inbakad i ett store 

koncept? 

6. Hur saluhallar relaterar till begrepp identitet? 

7. Vad skapar upplevelse i en saluhall? 

8. Är saluhallen ett kulturarv och varför? 

9. Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan Östermalmssaluhallen, Söderhallarna och  

Hötorgshallen?     

      10. Hur skulle du utveckla saluhallar till en turistisk resurs för ökad turism? 

 Hur ser du på framtida utveckling av saluhallar? 

 Vad är det som görs att de ska överleva många år framöver? 
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