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Abstrakt 

 

Titel: Wayne’s Coffee, ”En kund i taget, en kopp i taget”, - Om positionering till 

målsegmentet 

 

Seminariedatum: 3 juni 2008 

  

Kurs: FEK C – kandidatuppsats 

 

Författare: Viktoria Sallander 

 

Handledare: Akmal Hyder 

 

Nyckelord: marknadsföring, positionering, segmentering. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att klargöra hur Wayne’s positionerar sig själva  på kaffe- 

och cafémarknaden, samt hur väl det stämmer överens med modellerna om positionering. 

Vidare undersöker jag om den av Wayne’s presenterade positioneringen stämmer överens 

med målsegmentets uppfattade bild av Wayne’s? 

 

Metod: Jag har samlat in primärdata från en kvalitativ intervju med Wayne’s 

försäljningschef, samt en kvantitativ enkätundersökning. Sekundärdata kommer från litteratur 

samt Internet.  

 

Teori: Jag presenterar begreppen segmentering och positionering med olika modeller. Företag 

begränsar sin marknad genom marknadssegmentering för att urskilja vilka konsumenter de 

skall vända sig till med sin marknadsföring. Genom att i sin kontakt med konsumenterna 

presentera en tydlig bild av företaget, det vill säga den bild företaget vill att konsumenterna 

skall ha av dem, särskiljer företagen sig från varandra på en konkurrenskraftig marknad. Detta 

kallas positionering. Franchise är en affärsmodell där en oberoende näringsidkare betalar en 

avgift till varumärkesägaren för att få använda ett varumärke, ett koncept eller en produkt. 
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Empiri: Det finns idag ca 90 Wayne’s caféer i Skandinavien, och Wayne’s är den ledande 

cafékedjan i Skandinavien. Företaget riktar in sin marknadsföring mot livsnjutande 

storstadsmänniskor mellan åldrarna 20 till 45 år. Positioneringsstrategin fokuserar främst på 

känslan av hemtrevlighet i caféerna, samt hög produktkvalitet.  

 

Slutsats: Företaget Wayne’s riktar sin marknadsföring mot ett relativt stort segment, men 

företagets positioneringsstrategi når ej fram till målsegmentet på ett tillfredsställande sätt. De 

befintliga teorierna om segmentering och positionering är ej till fullo applicerbara på hur 

Wayne’s arbetar med sin positionering på kaffe- och cafémarknaden.  

 

Uppsatsens bidrag: Mitt bidrag till forskningen är att Wayne’s, Skandinaviens ledande 

cafékedja, positioneringsstrategi inte stämmer överens med den rådande teorin om 

positionering. Inte heller har de avgränsat sitt målsegment på ett enligt teorin fördelaktigt sätt. 

Det sätt på vilket Wayne’s vill bli uppfattade av konsumenterna, stämmer inte överens med 

den bild konsumenterna har av företaget och dess produkter. Wayne’s använder sig idag av en 

svag positioneringsstrategi, men trots detta är de ledande på marknaden. 
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Abstract 

 

Title: Wayne’s Coffee, “One customer at a time, one cup at a time”, - About positioning to 

the target segment.  

 

Seminar date: 3
rd
 of june 2008 

 

Course: Business administration C - bachelor thesis 

 

Author: Viktoria Sallander 

 

Advisor: Akmal Hyder 

 

Key words: marketing, positioning, segmentation. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to find out how Wayne’s position itself on the coffee- 

and café market, and how well it is in compliance with the theory about positioning. How 

well does Wayne’s positioning strategy comply with the real position they have amongst their 

target segment? 

 

Methodology: The data for this thesis comes from an interview with Wayne’s salesmanager, 

from a survey, and from litterateur and internet.  

 

Theory: The terms segmentation and positioning are presented with different modells. 

Companies limit their market by dividing it into different segments to distinguish which 

consumers to focus on in their marketing. The companies try to differentiate themselves from 

the competitors by creating a clear image of the company and its products, what is called 

positioning. Franchising is when a person can purchase the rights to use a brand, a concept 

and/or a product. 

 

Empirical data: There are 90 different Wayne’s cafés in Scandinavia. The company directs 

their marketing to people living in the city between 20 and 45 years of age, and who enjoys 

life.  
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Conclusion: Wayne’s have a large target segment which does not fully comply with the 

positioning that the company presents. The theory on segmentation and positioning does not 

agree with how Wayne’s work with their positioning towards their target segment. The 

customers do not agree with the images that the company try to enforce. 

 

Contribution of the thesis: Wayne’s is the leading coffeehouse chain in Scandinavia has a 

positioning strategy which does not concur with the theory about positioning. Nor has the 

company targeted their market in a sufficient way. The way the company wants to be 

perceived by the consumers does not agree with how the consumers view the company and its 

products. Although having a weak positioning strategy, Wayne’s is a market leader regarding 

coffee houses.  
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1. Inledning 

 

I detta kapitel presenterar jag bakgrunden till ämnesvalet samt vilket syfte jag har 

med min uppsats. Jag åskådliggör även mina frågeställningar. 

 

1.1. Bakgrund 

Förra året låg den svenska kaffekonsumtionen på 153 liter per capita och år (Kalkylerat som 1 

liter dryck per 60 gr kaffe). Denna siffra har varit relativ konstant under de senaste 18 åren 

med en marginell ökning under början av 1990-talet.
1
 Det finns mycket pengar att tjäna för de 

företag som lyckas överta en del av svenskens kaffekonsumtion. En kopp bryggkaffe kostar i 

snitt 40 öre att producera i rena produktionskostnader
2
, och avansen som caféerna kan göra är 

presumtivt mycket hög, då kostnaden kunden får betala för en kopp kaffe på ett café överlag 

är ansenligt mycket högre än 40 öre.  

 

Svenskarnas kaffekonsumtion är bland de högsta i världen, och då caféerna tar över en allt 

större del av kaffeförsäljningen
3
, upplever jag att det finns ett allmänt intresse i en studie om 

hur konsumenterna lockas till caféerna med utgångspunkt i Wayne’s Coffee (nedan benämnt 

Wayne’s). 

 

Svenska Wayne’s som öppnade sitt första café 1994 är den största och snabbast växande 

cafékedjan i Skandinavien och utsågs i maj i år till världens fjärde bästa cafékedja av den 

brittiska livsstilstidningen Wallpaper. Från 2002 till 2006 var det en snudd på fyrahundra 

procentig ökning av Wayne´s caféer i Skandinavien (i Sverige, Finland, Estland, Polen och 

Ryssland). Och idag finns det ett åttiotal caféer runt om i Skandinavien.
4
  

 

Jag själv är en inbiten kaffedrickare som inte drar mig för att träffa vännerna över en stor 

kopp kaffe och prata om allt mellan himmel och jord. Och det var min vana att ”fika på stan” 

som gjorde mig intresserad av Wayne’s Coffe som med sina drygt 50 butiker runt om i landet 

har en stor del av den svenska cafémarknaden.
5
   

                                                 
1
 www.kaffeinformation.se 
2
 ibid 
3
 ibid 
4
 www.waynescoffee.cse 
5
 Ibid 
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Wayne’s Coffee är nog bekant för de många svenskar, och Wayne’s skriver på hemsidan att 

de vill att caféerna ska kännas som hemmets tredje rum. Det vill säga hemkänslan skall 

infinna sig på caféerna som alla liknar med varandra.
6
 Hur når då Wayne’s ut till 

konsumenterna med sina produkter och med känslan de vill förmedla?  

 

Företaget Wayne’s är åtminstone hos mig och mina vänner välbekant, och tankarna förs osökt 

till begreppet marknadssegmentering som jag tidigare studerat under mina universitetsstudier. 

Kan det vara så att jag och mina vänner faller inom ramen för Wayne’s marknadssegment, 

och är den bekväma, hemtrevliga känslan jag associerar med Wayne’s caféer resultatet av en 

medveten positioneringsstrategi? Jag undrar hur andra uppfattar Wayne’s. Pannan rynkas då 

jag sjunker ner i den bekväma fåtöljen och tar en stor klunk av min härliga kopp kaffe i 

väntan på att mina vänner ska dyka upp. 

 

Mitt bidrag till forskningen blir att undersöka om dagens positioneringsteori är applicerbar på 

Wayne’s samt om deras positioneringsstrategi är mottaglig av målsegmentet.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att klargöra hur Wayne’s är positionerar sig själva på kaffe- samt 

cafémarknaden, samt hur väl det stämmer överens med modellerna om positionering. 

Stämmer den rådande positioneringsteorin överens med hur Wayne’s arbetar med 

positionering? Och stämmer den av Wayne’s presenterade positioneringen överens med 

målsegmentets uppfattade bild av Wayne’s? 

 

1.3. Frågeställningar 

• Till vilket målsegment riktar sig Wayne’s, och hur positionerar de sig? 

• Hur väl stämmer Wayne’s positionering överens med de befintliga allmänt vedertagna 

modellerna om positionering? 

• Stämmer den positioneringen som Wayne’s presenterar överens med målsegmentets 

uppfattning om företaget och dess produkter? 

 

 

                                                 
6
 www.waynescoffee.se 
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1.4. Avgränsning 

En avgränsning görs till kaffe- och cafémarknaderna, och där kommer jag grundligt att utgå 

ifrån Wayne’s då det är ledande inom den svenska cafémarknaden och därför är av störst 

intresse att studera. Möjligheten att studera fler caféer finns, men då detta är en 

tiopoängsuppsats, och då jag ville gå på djupet med Sveriges ledande cafékedja fann jag att 

det bäst lämpade sig både tidsmässigt och ur forskningssynpunkt att enbart fokusera på 

Wayne’s. Jag väljer också att avgränsa min teori till att endast presentera teori och modeller 

om segmentering och positionering. Vidare avgränsar jag målsegmentet till residerande i 

Uppsala, då det blir för komplext och kostsamt att genomföra enkätundersökningen runt om i 

Skandinavien.  

 

1.5. Disposition 

 

Inledning:  

I detta kapitel presenterar jag bakgrunden till ämnesvalet samt vilket syfte jag har med min 

uppsats. Jag åskådliggör även mina frågeställningar. 

 

Metod:  

Under denna rubrik presenteras på vilket sätt jag gått tillväga för insamlandet av den teori och 

data jag behövt för att lägga grunderna för senare analys och slutsatser.  

 

Teori:  

Här presenterar jag teorierna marknadssegmentering och positionering, samt tydliga modeller 

om dessa. Jag kommer även att tydligare förklara begreppet franchising, då jag senare i 

uppsatsen återkommer till detta.    

 

Företaget Wayne’s:  

I det empiriska kapitlet kommer jag att åskådliggöra företaget Wayne’s för läsaren.  

 

Enkätundersökning och analys:  

I detta kapitel ställs resultatet av enkätundersökningen mot teori och empiri. Jag analyserar 

hur väl Wayne’s har lyckats med sin positionering.  
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Slutsatser: 

De slutsatser som jag kommer fram till med utgångspunkt i mina frågeställningar presenteras i 

detta kapitel. Jag ger även förslag till vad en vidare forskning om ämnet skulle kunna handla 

om. 
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2. Metod 

 

Under denna rubrik presenteras på vilket sätt jag gått tillväga för insamlandet av den 

teori och data jag behövt för att lägga grunderna för senare analys och slutsatser.  

 

2.1. Vetenskapssyn 

Det finns två huvudsakliga vetenskapliga inriktningar: positivism och hermeneutik. 

Hermeneutik är läran om tolkning och förståelse av de infallsvinklar, sätt att resonera, 

frågeställningar och så vidare, som tillämpas inom ett visst område. Det är en 

forskningsmetod där tolkningen är central.
7
 Positivism baseras på antagandet att det finns 

mönster och regler, orsaker och följder i den sociala världen liksom i naturen. Genom att 

använda sig av vetenskapliga metoder kan samhällsforskare upptäcka dessa mönster och 

regler i den sociala världen.
8
 Jag undersöker mitt syfte genom att först se om det som 

teorierna säger stämmer in på ett verkligt företag, samt om företagets uppfattning om hur de 

uppfattas av kunderna stämmer in på kundernas verkliga uppfattning. Därigenom har jag 

använt mig av en hermeneutisk inriktning då jag bearbetat materialet från intervjun, och en 

positivistiskt inriktning vid bearbetning av materialet från enkätundersökningen.  

 

Slutsatserna kan man enligt Eriksson, Wiedersheim-Paul (2001), dra på tre olika sätt. 

Induktion, där slutsatsen grundas på empirisk data, deduktion, slutsatsen resoneras fram 

logiskt och hypotetiskt-deduktivt vilket är en blandning av de två första. Jag har i denna 

uppsats använt mig av ett hypotetiskt deduktivt sätt att dra mina slutsatser. Jag utgår därmed 

ifrån teorier om positionering och segmentering för att genom empirin analysera hur Wayne’s 

använder sig av dessa, samt hur målsegmentet upplever det. Avslutningsvis resonerar jag 

logiskt i analysen för att komma fram till mina slutsatser.
9
   

 

2.2. Tillvägagångssätt 

Hur tillvägagångssättet för att samla in och bearbeta information kommer att se ut, är viktigt 

att klargöra. Jag försöker förhålla mig objektiv vid insamlandet av data, men samtidigt som 

                                                 
7
 www.wikipedia.org 
8
 Denscombe (2000) 
9
 Eriksson, L-T, Wiedersheim-Paul, F (2001) 
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objektiviteten skall stå i centrum bör en självinsikt infinna sig att den egna subjektiviteten 

präglar skrivandet, särskilt i mitt fall då jag tidigare varit i kontakt med Wayne’s.  

 

Jag har använt mig av en kvantitativ innehållsanalys, och med det menas att jag har genomfört 

en undersökning som baserats på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass 

många analysenheter att dessa kan uttryckas i siffror.
10
 Det var mest fördelaktigt att använda 

den kvantitativa metoden då jag skulle besvara frågan om den av Wayne’s presenterade 

positioneringen stämde överens med målsegmentets uppfattade bild av Wayne’s. Detta för att 

jag ville undersöka hur frekvent olika kategorier förekom 

 

Jag har även gjort en kvalitativ intervju. Backman förklarar den kvalitativa metoden som att 

utsagor sker verbalt, och instrumenten består av det traditionella ”ordet”.
11
 Då jag ämnar 

undersöka om den allmänt vedertagna positioneringsteorin stämmer med hur Wayne’s 

positionerar sig, anser jag det fördelaktigt att använda mig av en kvalitativ intervju. Styrkan i 

den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen likar en vardaglig situation och 

ett vanligt samtal, där jag som forskare endast har gett de tematiska ramarna, samtidigt som 

jag måste försäkra mig om att jag får svar på mina frågor. Det innebär att detta är den 

intervjuform där jag utövar den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonen. 
12
 

 

Anledningen till att jag bestämmer mig för att del av datainsamlingen till empiridelen skall 

komma från Wayne’s försäljningschef beror på att det finns vissa luckor i den information 

som jag behöver som jag ej hittar någon annanstans. Holme och Solvang förklarar att man kan 

öka informationsinnehållet genom att använda sig av en intervjuperson som på goda grunder 

kan antas ha rikligt med kunskap om den företeelsen man undersöker, vilket i mitt fall främst 

var positionering. Dessa intervjuer var så kallade informantintervjuer då marknadschefen 

skulle tydliggöra Wayne’s strategier och val av segment och positionering.
13
   

 

2.3. Val av teori 

Segmentering och positionering är de teorier som djupgående presenterar hur ett företag ska 

finna rätt kunder att rikta sin marknadsföring mot. Det var ett ganska självklart val att 

använda dessa teorier efter att jag formulerat syftet och frågeställningarna.  
                                                 
10
 Esaiasson et al (2007) 

11
 Backman (1998) 

12
 Holme, Solvang (1997) 

13
 Ibid 
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2.4. Datainsamling 

Den data som är insamlad av andra, och som jag återberättar, är sekundärdata, och den data 

som jag samlar in själv är primärdata.
14
 Jag kommer i denna uppsats använda mig av både 

primär- och sekundärdata.  

  

Jag började mitt arbete med att söka information om Wayne’s då den första informationen 

inhämtades från hemsidan, vilket är sekundärdata. Efter att jag rett ut vilket syfte och 

frågeställningar som jag ville arbeta efter letade jag efter vidare information genom att söka 

på Internet efter artiklar inom området, för att senare grundligt leta reda på information om 

kaffe och kaffekonsumtionen i Sverige. Sökord: marknadsföring, positionering och 

segmentering.  

 

I bibliotekskatalogen använde jag tidigare nämnda sökord och fann en hel del litteratur inom 

området segmentering och positionering. Jag valde att presentera material från författare som 

jag ansåg tydligast förklarar teorin, samt de vilka ställde upp en del modeller som de anser är 

fördelaktiga att följa. 

 

Genom en telefonintervju med Wayne’s försäljningschef Tiina Ahlgren, 080520, samlade jag 

in primärdata, se bilaga A. Samt genom enkätundersökningen, se bilaga B. 

 

2.5. Intervju  

Jag bestämde mig för att göra en telefonintervju med Tiina Ahlgren, som är försäljningschef 

på Wayne’s huvudkontor i Stockholm. Då jag behövde fylla i en del luckor i mitt 

empiriavsnitt ansåg jag att skulle kunna inhämta denna information från försäljningschefen. 

Då hon vid mitt första samtal ansåg att hon inte hade tid för en personlig intervju, insåg jag att 

det var mest fördelaktigt att konduktera en telefonintervju där jag kunde ställa mina redan 

förberedda frågor. Jag valde att ställa öppna frågor, och då jag genomförde intervjun per 

telefon hade jag även möjligheten att ställa följdfrågor. Jag frågade även Ahlgren om det var 

okej för henne att jag använde mig av hennes namn i min uppsats, vilket hon godkände.  

 

 

 

                                                 
14
 Halvorsen (1992) 
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2.6. Enkätundersökning 

Jag begav mig ner på Uppsala stora torg i centrum av Uppsala med mina hundra utskrivna 

enkäter i högsta hugg för att genomföra min undersökning på de förbipasserande. Då jag 

ämnade undersöka om målsegmentet uppfattar Wayne’s och dess produkter som Wayne’s vill 

att de ska göra, så hade jag min första begränsning i målsegmentet. Detta fick jag förklarat för 

mig av försäljningschefen vid första intervjun att det var alla storstadsmänniskor i åldrarna 20 

till 45 år.
15
 Det var 75 stycken som deltog i enkätundersökningen, och 12 stycken som inte 

ville delta. Anledningen till den höga svarsfrekvensen anser jag beror på att jag hade få frågor, 

det vill säga jag upptog inte alltför mycket av folks tid.  

 

Då Uppsala är en storstad valde jag att begränsa mig till residerande i Uppsala. Det vill säga 

de som svarade annat än Uppsala på enkäten valde jag bort, se fråga 2 i bilaga C. Fem stycken 

av dem som besvarade mina enkäter var icke residerande i Uppsala. Dessa gallrades därför 

bort i slutsammanställningen. Jag försökte urskilja vilka som kunde vara mellan 20 och 45 år 

gamla, men då det ibland kan vara svårt tillfrågades även de som jag upplevde var ett par år 

äldre och ett par år yngre. Det var 7 stycken som låg utanför min åldersram, vilka också 

gallrades bort. Kvar återstod därför 63 personer som genomförde min enkät och som låg inom 

målsegmentets tydliga ramar, det vill säga de som uppfyllde ålderskriteriet samt 

storstadskriteriet, och även min egen avgränsning till Uppsalaresiderande.   

 

Jag ställde mätbara frågor där de tillfrågade ej fick chans att skriva egna meningar, då det ger 

upphov till en sämre reliabilitet, samt att validiteten kan vackla, då det är upp till forskaren att 

urskilja ståndpunkter, vilka kan uppfattas olika enligt Holme och Solvang.
16
  

 

2.7. Reliabilitet  

Esaiasson et al. menar att reliabiliteten visar på om resultatet är pålitligt vid upprepande 

mätningar.
17
 Människors sätt att hantera data är inte statiskt, utan kan snarare beskrivas som 

föränderligt. Slumpmässiga fel är svårt att helt utesluta, då forskarna som skall avläsa data 

kan begå misstag.
 18
 Genom att vara noggrann i min datainsamling kan jag dock anstränga 

mig för att ej begå fel.  

                                                 
15
 Telefonintervju med Tiina Ahlgren, 2008-05-21 

16
 Holme, Solvang (1997) 

17
 Bryman, Bell (2005) 

18
 Esaiasson et al (2007) 
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Jag har varit lugn och saklig under min intervju, vilket jag anser vara främsta anledningen till 

att den insamlade primärdata från den kvalitativa intervjun har hög reliabilitet. Jag har även 

varit tydligt och metodisk vid enkätundersökningsförfarandet. 

 

Då jag hade genomfört den kvantitativa enkätundersökningen sammanfattade jag materialet. 

Efter att sammanfattningen var gjord, gick jag för säkerhets skulle igenom materialet igen och 

sammanställde det. Då jag fick samma resultat båda gångerna kunde jag göra antagandet att 

min sammanställning var korrekt, och att materialet var av hör reliabilitet.
19
 Det var endast sju 

stycken av de tillfrågade respondenterna som ej ville deltaga i min enkätundersökning, vilket 

enligt mig även indikerar en hög nivå av reliabilitet. Jag anser att resultatet jag fått genom min 

studie skulle uppnås vid en upprepad undersökning, och därför anser jag att reliabiliteten är 

tillfredställande.  

 

2.8. Validitet 

Validitet indikerar i vilken utsträckning uppsatsen på ett korrekt sätt speglar verkligheten och 

om det mätbara mäts på ett korrekt sätt samt om resultatet går att använda.
20
 Det jag haft för 

avsikt att mäta anser jag har mätts genom en enkätundersökning vilken 71 stycken deltog i. 

Av dessa passade 63 stycken in på det segment jag hade för avsikt att undersöka. 63 

enkätundersökningar ger en bra grund för en kvantitativ datainsamling och sammanställning. 

Mängden enkäter, samt svarsfrekvensen är anledningen till varför jag anser att 

undersökningen och därmed uppsatsen kan anses spegla verkligheten.  

 

2.9. Självkritik 

Då jag redan innan jag började arbeta med denna uppsats, hade jag en uppfattning om 

Wayne’s. Jag har varit på flera olika Wayne’s caféer runt om i landet, och överlag har det 

varit ett av mina förstahandsval för en fikastund. Det faktum att jag överlag har en positiv bild 

av Wayne’s caféer och produkter tar jag i beaktande vid skrivandet av denna uppsats. Då jag 

sedan innan hade en positiv bild av Wayne’s är jag medveten om risken att min uppsats kunde 

präglas av mina egna tankar och åsikter, men genom att på förhand inse detta har jag en god 

grund att stå på vid det fortsatta skrivandet av denna uppsats. Jag skall i alla avseenden 

försöka förhålla mig objektiv för att undvika en alltför vinklad uppsats. Under intervjun med 

                                                 
19
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20
 Bryman, Bell (2005) 
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försäljningschefen var det även viktigt att jag insåg att hennes åsikter var präglade av att hon 

hade en lojalitet gentemot sin arbetsgivare. 
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3. Teori 

 

I detta kapitel presenterar jag teorier om segmentering och positionering. Jag 

kommer även att tydligare förklara begreppet franchising, då jag senare i uppsatsen 

återkommer till detta.    

 

3.1. Segmentering 

Kotler et al.’s perspektiv på begreppet segmentering innebär att ett företag begränsar 

marknaden, det vill säga potentiella kunder, som det planerar att nå ut till med sin 

marknadsföring. Anledningen till att detta görs är att företaget inser att individerna på 

marknaden alla har olika behov och reagerar på olika sätt på olika marknadsföring.  

Kvantitativ massmarknadsföring innebär inte alltid mer kunder än om företaget fokuserar på 

ett visst marknadssegment.
21
  

 

3.1.1. Marknadssegmentering 

Jobber och Fahy förklarar tydligt begreppet marknadssegmentering som den teknik 

marknadsförare använder sig av för att dela upp marknaden.
22
 Kotler et al. tar begreppet ett 

steg längre då de förklarar att genom att identifiera de olika marknadssegmentet och rikta in 

sig på ett eller flera av dem och producera produkter och marknadsföringsmixer skräddarsytt 

efter varje segment, kan företagen effektivisera sin marknadsföring. Det kan vara fördelaktigt 

att fokusera på de köpare som har ett större intresse av att köpa företagets produkter, än 

andra.
23
  

 

Då en större marknad är uppdelad i mindre segment kan man rikta marknadsföringen på ett 

sätt som gör den potentiella konsumenten mer benägen att köpa, menar Kotler et al. De 

fastställer att den tidigare frekvent använda massmarknadsföringen, vilket innebar en 

massproduktion, massdistribution och massmarknadsföring av samma produkt på samma sätt 

till alla konsumenter, på senare tid alltmer har ersatts av segmentmarknadsföring.
24
 

 

                                                 
21
 Kotler et al (2002) 

22
 Jobber, Fahy (2006) 

23
 Kotler et al (2002) 

24
 Ibid 
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Kotler et al. hävdar att då ett företag använder sig av segmentmarknadsföring har de insett att 

kunderna skiljer sig åt i behov, uppfattningar och köpbeteenden. Företaget försöker således 

isolera ett brett segment som bildar ett marknadssegment och särskiljer sina erbjudanden för 

att bättre matcha behoven hos konsumenterna i ett eller flera marknadssegment. På detta sätt 

blir marknadsföringen mer effektiv då den kan riktas till att bli mer mottaglig av ett visst 

segment. Det kan även vara en konkurrensfördel att rikta marknadsföringsfokuset mot en viss 

grupp människor då företaget genom detta bättre särskiljer sig från andra liknande företag.
25
 

Detta innebär att ett företag delar upp en marknad i distinkta grupper av köpare med olika 

behov, karaktäristika eller beteenden som behöver separata produkter eller 

marknadsföringsmixer. Företaget identifierar olika sätt att segmentera marknaden och 

utvecklar en sammanfattad profil för de olika marknadssegmenten.
26
 

 

Det finns inget enkelt sätt att dela in en marknad i segment. Kotler et al. menar att en 

marknadsförare måste pröva olika segmentationsvariabler, ensamma och i kombination med 

varandra för att finna bästa sättet att överse marknadsstrukturen. Inte alla segment är 

effektiva, och det är viktigt för marknadsföraren för ett företag att denne tydligt avgränsar 

segmentet för att effektivisera marknadsföringen.
27
 

 

3.1.2. Kriterier för framgångsrik segmentering 

För att avgöra om ett företag har segmenterat sin marknad korrekt, beskriver Jobber och Fahy 

(2006) fem kriterier.  

1. Effektivitet: De identifierade segmenten som ett företag väljer att rikta in sig mot bör 

bestå av konsumenter vars behov är relativt homogena inom segmentet.  

2. Mätbarhet: Det måste vara möjligt att identifiera kunder till ett visst segment, samt att 

förstå deras beteendemönster. Det är vanligtvis lättare att använda sig av variabler som 

ålder och yrke, än att använda sig av olika personlighetsdrag som positiv eller 

konservativ.  

3. Tillgänglighet: Företaget bör reda ut vilken form av marknadsföringskampanj som 

fungerar bäst på segmentet samt hur produkterna bäst skall nå kunden.  

4. Handlingskraft: Företaget bör ha resurser för att kunna utnyttja fördelarna man kan 

dra av att ha definierat sitt segment.  

                                                 
25
 Kotler et al (2002) 

26
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5. Förtjänst: De olika segmenten bör vara tillräckligt stora för att företaget skall kunna 

gå med förtjänst genom att nå segmentet. Alltför små segment leder till att företaget 

trots en lyckad positionering inte tjänar tillräckligt mycket pengar.
28
 

 

3.1.3. Vilket/vilka segment? 

Jobber och Fahy ger förslag på hur företagen på ett fördelaktigt sätt bör arbeta efter det att de 

fastställt de olika marknadssegmenten. Då marknadssegmenten är uppställda bör företag 

fokusera på ett eller flera av dessa segment. Målmarknadsföring är då företag väljer ett eller 

flera segment att rikta in sin marknadsföring mot. Företag bör utvärdera de olika segmenten 

och besluta vilka de skall rikta sig mot genom att använda ovanstående fem kriterier.
29
 

 

3.3. Positionering 

Positionering är inte vad du gör med produkten, utan vad du gör med 

konsumentens sinne.
30
 Denna mening sammanfattar vad positionering är ganska bra, men 

för att tydliggöra Ghauri och Cateoras elementära konstaterande kommer jag här att 

presentera positioneringsbegreppet utifrån olika teoretikers perspektiv. 

 

Axelsson och Agndal delar upp positionering i två sidor; en subjektiv, och en objektiv. Med 

objektiva positioneringen menas när ett företag ställer sitt varumärke i relation till andra 

varumärken. Till exempel då ett företag i sin marknadsföring till konsumenten hävdar att de är 

bäst på kaffe, eller att de har störst bullar. Subjektiv positionering är när ett företag aktivt 

arbetar för att kunden skall känna igen varumärket som något unikt och personligt.
31
  

 

Kotler et al. förklarar att genom att presentera en tydlig bild av företaget och dess produkter 

kan ett företag tydligare särskilja sig från konkurrenterna. Med positionering åsyftas sättet 

som ett företag och dess produkter uppfattas av kunderna, och var de står i relation till 

konkurrenterna.
32
 Echeverri och Edvardsson tar detta ett steg längre då de hävdar att det gäller 

                                                 
28
 Jobber, Fahy (2006) 

29
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30
 Ghauri &Cateora (2005) 

31
 Axelsson, Agndal (2005) 

32
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att företaget kan leva upp till förväntningarna som en tydlig positionering hos konsumenterna 

kan ge, annars kan kunderna uppleva förödande besvikelse.
33
  

 

Genom att förknippa sina produkter med att de tillfredställer behov, kan företag påverka 

konsumentens sinne på så sätt att han eller hon nästa gång har ett behov, förknippar ett särskilt 

varumärke med lösningen på behovet, förklarar Jobber och Fahy.
34
 Konsumenterna 

bombarderas dagligen med upp till tusen olika reklammeddelanden. Jobber och Fahy menar 

att det därför är viktigt att ett företag formulerar enkla och direkta meddelanden som går hand 

i hand med konsumentens behov.
35
 

 

3.3.1. Positioneringsstrategi 

Ghauri och Cateora presenterar hur ett företag effektivt skall positionera företaget och sina 

produkter. Genom att tydligt veta vilket kundsegment företaget skall fokusera på, och genom 

att fokusera på att lära känna och förstå sitt målsegment kan företaget förmedla en bild av sig 

själva som matchar målsegmentets behov och önskemål. Marknadsföring är ett sätt att 

kommunicera med konsumenterna, och företag försöker nå sina målsegment även genom 

många andra olika sätt. Positioneringen måste göras vid rätt tidpunkt, och under rätt 

förhållanden, men viktigast av allt är att positioneringen utförs konstant och att den är 

konsekvent.
36
 

 

Jobber och Fahy presenterar tre variabler som ett företag bland annat bör se till då de skall 

bestämma vilken position de skall uppta på marknaden: kunderna, konkurrensen och det egna 

företaget. Vad gäller kunderna måste företaget undersöka vilka attribut som är av betydelse 

för dem. Företaget måste dessutom särskilja sig från konkurrenterna, vilket de gör genom att 

hitta differentieringsfördelar som är svåra att efterlikna. Genom att företaget ser till sig själva 

och utröna vilka unika attribut de har som de kan bygga sin positionering kring, ökar 

sannolikheten att få en positioneringsfördel.
37
 

 

Ett företags positionering kan enligt Jobber och Fahy utvärderas genom vissa kriterier: 
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1. Klarhet: Idén måste vara väldigt tydlig både i termer av målmarknad och 

differentieringsfördelar.  

2. Konsekvens: Då man får höra en slogan om och om igen, sätter den sig till slut.  

3. Trovärdighet: Differentieringsfördelarna måste vara trovärdiga hos målsegmentet, och 

stämma överens med verkligheten.  

4. Konkurrenskraft: De valda differentieringsfördelarna måste skilja sig från vad 

konkurrenterna kan erbjuda.
38
 

 

3.3.2. Ompositionering 

På grund av den konstanta förändringen i teknologi, konsumentens smak och 

konkurrensförhållanden, så ökar hela tiden risken för att företagen ska förlora sin 

positionering. Ghauri och Cateora menar att företagen därför måste arbeta proaktivt för att 

analysera sin positionering och ompositionera sig då det behövs. Om företagen inte 

kontinuerligt analyserar sin positionering och ompositionerar sig då det behövs, förlorar de sin 

marknad menar Ghauri och Cateora.
39
 

 

3.4. Franchising 

Franchise är en affärsmodell där en oberoende näringsidkare betalar en avgift till 

varumärkesägaren för att få använda ett varumärke, ett koncept eller en produkt. Detta är ett 

långsiktigt samarbete mellan två avtalsparter. Franchise är en vanlig företeelse i Sverige och 

många större kedjor som McDonalds och Pressbyrån använder sig av detta. Vid franchising 

upplåts i princip samtliga rättigheter till skillnad från licensiering där man själv har rätt att 

välja omfattning på avtalet.
40
 

 

Svenska Franchiseutredningen som inleddes 1972 ansåg att ordet franchise skulle ersättas av 

ordet säljrätt i Sverige, men franchising var då redan erkänt och accepterat. Franchising 

kommer från latinets franco som betyder rättighet eller privilegium. Ett francotecken är 

beviset på att en avsändare köpt rättigheterna att använda sig av Postens tjänster. Vissa 

normer måste följas vid användandet av franchise till skydd för goodwill och varumärket. 

Konsultfirman Effectum Franchise Consulting som startade i början av 80-talet och fick in 
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begreppet franchising på den svenska och nordiska marknaden och de har till stor del legat 

bakom att Sverige idag är ett av de franchisetätaste länderna i Europa.
41
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4. Företaget Wayne’s 

 

I detta kapitel kommer jag att åskådliggöra företaget Wayne’s för läsaren.  

 

4.1. Wayne’s syn 

Det empiriska materialet i följande kapitel kommer från Wayne’s själva, från hemsidan och 

från en intervju jag kondukterade med marknadschefen Tiina Ahlgren per telefon den 20 maj 

2008. Dessa källor som delvis varit präglade av subjektivitet har gjort att jag har varit väldigt 

kritisk i min insamling av materialet för att som författare i så stor utsträckning som möjligt 

försöka förhålla mig objektiv. Då jag dock endast har sökt ren fakta anser jag att följande 

material är trovärdigt.  

 

4.2. Historia kaffekulturen 

Kaffe är idag en av världens mest viktiga handelsvaror, bara olja har större betydelse för 

handeln, och kaffe har därför stor betydelse för världsekonomin. Större delen av allt kaffe 

produceras i U-länder, vilka är mycket beroende av sin kaffeproduktion.
42
 

 

1685 var första gången man säkert vet att kaffet anlände till Sverige, då det finns upptaget i 

Göteborgstullens papper att någon då tog in ett halvt kilo kaffe genom tullen. Två år senare 

stod kaffe upptaget som medicin i apotekets prislista och på det sättet började svenskens 

kaffedrickande.
43
 Idag dricker varje svensk 3,2 koppar kaffe per dag, vilket är näst mest i hela 

världen efter finnarna, och totalt importeras cirka 75 miljoner kilo kaffe till Sverige varje år.
44
 

 

Förra året låg den svenska kaffekonsumtionen på 153 liter per capita och år (Kalkylerat som 1 

liter dryck per 60 gr kaffe). Denna siffra har varit relativ konstant under de senaste 18 åren 

med en marginell ökning under början av 1990-talet. Produktionskostnaden för en kopp 

bryggkaffe ligger idag på 40 öre.
45
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4.3. Bakgrund Wayne’s 

Det första Wayne’s Coffee öppnades i Sverige 1994 på Kungsgatan 14 i Stockholm. Det var 

då Sveriges första coffeeshop och den bidrog till att introducera en ny cafékultur i landet. Det 

var tre vänner som stod bakom denna nya svenska cafékedja, Anders Stål, Lena Madison och 

Marika Lagerberg. Tanken var att öppna en modern variant av ett konditori med influenser 

från Nordamerika, Italien och Sverige som skulle fungera mer som en mötesplats. Namnet 

Wayne kommer från en kanadensisk släkting till en av grundarna. Fokus låg från start i att 

hålla hög kvalitet på produkter såväl som på servicen, samt att gästen skulle känna en 

samhörighet med caféet. Redan från början förlitade man sig till stor del på att 

kvalitetsstämpeln skulle innebära gott rykte som medförde fler kunder och ökad omsättning. 

Många nya caféer öppnades till stor del tack vare företagets idé om att franchising skulle vara 

en stor del av organisationen.
46
  

 

Konceptet visade sig vara framgångsrikt och idag finns ca 90 Wayne’s Coffee caféer i 

Sverige, Finland, Estland, Polen och Ryssland som tillsammans besöks av mer än 25 000 

gäster dagligen. 64 av dessa caféer finns i Sverige. Som Skandinaviens ledande cafékedja 

drivs och styrs företaget ifrån huvudkontoret i Stockholm.
47
  

 

Wayne’s Coffee är i år Skandinaviens största cafékedja och moderbolaget ägs av grundarna. 

De sista fyra åren har företaget mer än fyrdubblat antalet caféer och en fortsatt expansion på 

en fördubbling de kommande åren är planerad.
48
  

 

4.4. Produktsortiment 

Alla Wayne’s caféer serverar kaffe av eget märke. Vidare består sortimentet på de olika 

caféerna av bakverk, soppor, smörgåsar, wraps, sallader, toaster och amerikanska bagels med 

tillbehör. Kunden väljer själv om denne vill äta på något av caféerna eller om de vill ta med 

take-away.
49
 

 

Wayne’s har egna recept till utbudet av mat och dryck, vilka alla caféer använder sig av. 

Dessa recept utvecklas kontinuerligt för förbättring. De flesta mejeriprodukter till de olika 
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svenska Wayne’s caféerna kommer från Arla Foods och kaffet rostas i samma rosteri på 

samma sätt.
50
  

 

Wayne’s skriver på sin hemsida att det är Skandinavien ledande cafékedja, vilket de själva 

skriver beror på hög kvalitet och vänlig service, där medarbetarna arbetar på ett effektivt och 

tillmötesgående sätt för att behagligt möta kundens behov. För företag finns det möjlighet att 

hyra ett helt café för frukostseminarier, och de levererar även mat till kontoret i vissa städer. 

Det finns även trådlöst bredband på vissa av caféerna. Möjligheten att köpa presentkort och 

muggar med logan på finns. Kunderna kan beställa catering fritt från caféernas menyer i 

Stockholm. Det går att förbeställa ett frukostpaket och gå förbi caféet och hämta upp det eller 

få det levererat om man är fler än tio personer.
51
     

 

  

4.5.Franchising 

Franchising har sedan starten varit en del av Wayne’s Coffees strategi och företaget hävdar att 

deras franchising har varit en bakomliggande faktor till dess framgång. Franchisetagarna 

behandlas enligt Wayne’s Coffee själva likvärdigt med de helägda enheterna, vilket företaget 

anser är anledningen till att största delen av caféerna drivs av entreprenörer som har nappat på 

Wayne’s Coffees franchising. Nio av tio caféer i kedjan drivs och ägs av privata personer, 

vilka har kommit med i företaget först efter att de visat att de besitter kvaliteterna som krävs 

för att öppna och driva en framgångsrik verksamhet. Wayne’s coffee efterfrågar följande hos 

sina franchisetagare: 

• Gott affärssinne 

• Dokumenterad erfarenhet av att leda och engagera medarbetare 

• Ordnad ekonomi och förfogande över ett startkapital 

• Skall vara beredd att arbeta heltid i den dagliga driften
52
 

 

4.6. Marknadsföringen 

Under min telefonintervju med Wayne’s försäljningschef Tiina Ahlgren den 20 maj 2008 

ställde jag frågan hur Wayne’s marknadsföring sköts? Jag fick då förklarat för mig att 

marknadsföringen har 2 nivåer; en central och en lokal. Den centrala nivån är den 

marknadsföringen som sköts från huvudkontoret i Stockholm och som går ut i hela Sverige, 
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samt den markandsföring som huvudkontoret producerar för andra länder där Wayne’s finns. 

Den lokala marknadsföringen är den som varje café står för på egen hand, och bekostar med 

egna medel. Denna lokala marknadsföring måste dock godkännas av huvudkontoret för att få 

användas. Den huvudsakliga marknadsföringen menade Ahlgren är den centrala, då de flesta 

av de lokala caféerna väljer att inte spendera stora summor på marknadsföringen för just deras 

caféer.
53
 

 

Ahlgren förklarar vidare att Wayne’s inte använder sig av stora marknadsföringskampanjer, 

utan att marknadsföringen är ganska konstant och med jämn spridning över året, och det är 

främst reklam i dags- och veckotidningar. Det är ingen signifikant del av Wayne’s budget som 

går till marknadsföringen, utan det är en ganska bantad kostnad, förklarar Ahlgren.
54
  

 

4.7. Målsegmentet 

Ahlgren fick under telefonintevjun frågan vilket Wayne’s målsegment är. Jag fick då svaret 

att målsegmentet är relativt stort. Wayne’s riktar in sig på kunder som är 20 till 45 år gamla 

bor i en storstad, och som är livsnjutare. Med livsnjutare menar Ahlgren att de syftar på dem 

som söker en trevlig atmosfär att umgås med vänner eller familj där kunden skall känna att 

denne varit med om en upplevelse.
55
  

 

4.8. Positionering 

Under min telefonintervju med Tiina Ahlgren frågade jag även på vilket sätt Wayne’s väljer 

att positionera sig på marknaden genom sin marknadsföring. Ahlgren förklarade då att 

företaget inte har mycket marknadsföring, men att det mesta är centralt skött då det är ett 

franchising företag. Ahlgren förklarade även att hon ansåg att vissa av konkurrenterna på 

kaffemarknaden marknadsför sig bättre än Wayne’s. Hon refererar till Seven Eleven, 

McDonalds och Pressbyrån, som alla enligt henne är bättre på att marknadsföra sitt kaffe med 

större budget och vad som tycks vara mer genomtänkta marknadsföringskampanjer.
56
 

 

Wayne’s Coffee har presenterat uttrycket "tredje rummet" i den skandinaviska cafékulturen, 

med vilket de syftar på en mötesplats mellan arbetet och hemmet. De vill att konsumenterna 
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skall uppleva Wayne’s Coffee som en naturlig mötesplats med en avkopplande miljö där man 

träffar vänner, tar en fika eller bläddrar i en tidning.
57
  

 

Wayne’s vill enligt Ahlgren att produkterna skall uppfattas som valda med omsorg då de 

genomgår diverse tester innan de hamnar på hyllorna i caféerna.
58
  

 

Företagets slogan har enligt Ahlgren sedan starten av första caféet 1994 varit: 

”En kund i taget, en kopp i taget””En kund i taget, en kopp i taget””En kund i taget, en kopp i taget””En kund i taget, en kopp i taget”    

Med denna slogan vill de enligt Ahlgren beskriva att det är hög klass på servicen och att varje 

kopp kaffe är tillredd speciellt för varje kund. Men det är dock främst de anställda som får 

höra denna slogan, då den ej används så ofta i marknadsföringssyfte.
59
 

 

Caféerna är centralt placerade på ställen där det finns en genomströmning av målsegmentet, 

enligt Ahlgren.  

 

4.8.1. Konkurrenterna och dess påverkan på positioneringen 

En följdfråga som jag ställde till Ahlgren under telefonintervjun var vilka hon anser är 

Wayne’s största konkurrenter och varför. Hon svarade då att Seven Eleven, McDonalds och 

Pressbyrån är störst konkurrenten gällande kaffeförsäljningen och särskilt då take-away och 

hon tror att det beror på att de marknadsför sina produkter och sitt varumärke mer. Espresso 

House och House by George är enligt Ahlgren de största konkurrenterna gällande 

caféförsäljningen då deras koncept liknar Wayne’s gällande betydelsen av upplevelse och 

atmosfär för kunden.
60
 

 

Intågandet av allt fler konkurrenter på marknaden har enligt Ahlgren inte förändrat deras 

marknadsföring på ett nämnbart sätt mer än att de idag har en ökad budget för sin 

marknadsföring. Wayne’s slogan, och dess positionering ser dock likadan ut, menar 

Ahlgren.
61
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4.8.2. Ompositionering 

Enligt Ahlgren har Wayne’s aldrig ompositionerat sig på marknaden, eller ändrat målsegment, 

de har heller inte förekommit några marknadsundersökningar för att se om positioneringen 

når fram till målsegmentet. Den tidigare beskrivna positioneringen har följt med i företaget 

hela vägen, och det finns idag inte några planer på att förändra den. Dock medger Ahlgren att 

hon kan se att vissa av konkurrenterna har vissa postioneringsfördelar som Wayne’s saknar. 

Exempelvis Pressbyrån som kan rikta sin marknadsföring av kaffe och fika enbart mot kunder 

som vill att det skall vara lättillgängligt, då de finns överallt i Sverige, och ofta är placerade 

där det är mycket trafik av människor. Wayne’s marknadschef Ahlgren anser dock att de 

största differentieringsfördelar Wayne’s har gentemot sina största cafékonkurrenter Espresso 

House och Coffee by George, är att de funnits längre och att deras styrka delvis ligger i det 

stora antalet caféer i Skandinavien.
62
  

 

4.9. Ansvarstagande 

Enligt Ahlgren är det faktum att Wayne’s serverar ansvarsfulla produkter en stor del av 

dagens marknadsföring. Det har dock inte alltid varit så, från start var inte kunderna lika 

medvetna om sin omgivning, men idag är det allt viktigare för kunderna att det finns 

produkter på menyn där miljön och arbetsförhållanden genomgående har tagits hänsyn till vid 

produktionen av produkterna. ”Vi arbetar utefter kundens behov”, förklarar Ahlgren, vilket 

enligt henne innebär att se serverar produkter som kunderna efterfrågar, vilket reflekteras i 

produktsortimentet, som från starten på Kungsgatan, har vuxit sig ganska omfattande (se ovan 

under produktsortiment). Då de anser att det finns en efterfrågan hos kunderna, serverar 

Wayne’s idag ekologiskt kaffe på sina caféer.
63
 

4.9.1. Ekologiskt kaffe 

Wayne’s serverar Rättvisemärkt kaffe i alla sina butiker, vilket innebär att kaffet odlats i 

enlighet med de mänskliga rättigheterna och att kaffeodlarna får bättre betalt. Rättvisemärkt är 

en oberoende produktmärkning, och det är den svenska representanten i Fairtrade Labelling 

Organizations International, FLO, som sätter den.
64 
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5. Enkätundersökning och analys 

I detta kapitel ställs resultatet av enkätundersökningen mot teori och empiri. Jag 

analyserar hur väl Wayne’s har lyckats med sin positionering.  

5.1. Enkäten 

75 stycken personer deltog i enkätundersökningen.  

Frågorna i enkäten är utformade så att det ska gå att översiktligt få en uppfattning om 

kundernas uppfattning av företaget Wayne’s samt dess produkter. Genom intervjuerna med 

Wayne’s försäljningschef fick jag reda på vilket målsegment företaget har, 

storstadsmänniskor mellan 20 och 45 år, och jag vände mig därför till detta målsegment med 

min enkätundersökning. Jag fick föra en avgränsning till dem som bodde i Uppsala, på grund 

av kostnads- och tidsbrist. Då jag ämnade undersöka om bilden av Wayne’s som företaget vill 

förmedla verkligen stämmer överens med den verkliga positioneringen på marknaden, 

formulerade jag frågor om hur målsegmentet uppfattade miljön på caféerna, då det är en 

väldigt stark positioneringsstrategi från Wayne’s sida att caféerna skall vara hemtrevliga. Jag 

frågade även hur produkterna uppfattades i stort då även de var en väldigt central del i 

Wayne’s positioneringsstrategi att produkterna skall uppfattas som kvalitativa.  

Jag ville även undersöka hur viktigt det är för målsegmentet att det finns ansvarsfulla 

produkter såsom ekologiskt kaffe då även ansvarstagandet är en sak som Wayne’s vill bli 

förknippade med.  

Wayne’s jobbar inte så aktivt med sin slogan i marknadsföringen, men de har dock en slogan 

som alla inom företaget känner till. Försäljningschefen förklarade att Wayne’ slogan även var 

en arbetsfilosofi för de anställda, då alla anställda fick höra den. Hur just ”en kund i taget, en 

kopp i taget” nådde ut till målsegmentet ville jag undersöka och därför hade jag en fråga i 

enkäten om just sloganen, för att se om målsegmentet hade uppfattat den.  

Fråga 1 – Vilket år är du född? 

Då jag vände mig till de som jag trodde var inom åldrarna 20 till 45, med lite marginal åt båda 

hållen, så var detta en sakfråga för att jag skulle kunna sålla bort dem som faktisk var utanför 

målsegmentets ålder, vilket var 7 stycken. Genom att ställa åldersfrågan på detta sätt och inte 

fråga efter deras ålder, så fick jag den exakta åldern på personerna. Hade jag istället frågat 
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efter deras ålder kanske vissa hade svarat den åldern de var närmast, vilket hade gett ett 

inkorrekt resultat.  

Svar: 27, 62 år 

Medelåldern på dem som deltog i enkätundersökningen var ca 28 år, vilket visar att jag har 

placerat mig i den nedre delen av målgruppen. Detta är förklarligt, då Uppsala är en 

studentstad, vilket även sänker medelåldern på stadens invånare. Den yngsta som deltog i 

undersökningen var 20 år, och den äldsta var 45 år. 

Fråga 2 – Vilken stad bor du i? 

Då jag på förhand hade avgränsat min undersökning till de som bor i Uppsala, sållade jag bort 

de som inte bodde i Uppsala, vilket var 5 stycken.  

Fråga 3 - Har du varit på ett Wayne’s Coffee café? Om inte, gå 

vidare till fråga 6. 
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För att deltagarna skulle kunna svara på frågorna om miljön på caféet, och vilken kvalitet de 

ansåg att produkterna hade, var det viktigt att de hade besökt åtminstone ett Wayne’s café. De 

som inte hade varit på något av Wayne’s caféer kunde ändå svara på frågorna om hur viktigt 

de ansåg det vara att ett café har ansvarsfulla produkter till försäljning, samt om de hade hört 

Wayne’s slogan förut.  
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Fråga 4 – Upplevde du miljön på caféet som hemtrevlig? 1= ej 

hemtrevlig 5= mycket hemtrevlig 

Kaffe är inte enbart en dryck utan även en social företeelse vilket är något som Wayne’s 

försöker återspegla i sina caféer. Ordet mötesplats är något som frekvent återkommer vid min 

informationsinsamling, och stor vikt läggs vid att Wayne’s kaféer ska uppbringa 

förnimmelsen av en upplevelse som påminner om hemmets trygga och bekväma vrå. 

Då försäljningschefen under intervjun med mig förklarade att miljön på caféerna skall 

uppfattas som hemtrevlig
65
, var det inget nytt för mig, då detta även stod på Wayne’s 

hemsida. Begreppet kan anses vara vida och tolkas på olika sätt av olika människor. 

Anledningen till att jag valt att undersöka hur hemtrevligt målsegmentet uppfattar caféerna är 

att det enligt Wayne’s försäljningschef är ett av Wayne’s starkaste differentieringsfördelar, 

och en så pass stor del av Wayne’s marknadsföring, vilket det dessutom har varit sedan start. 

Med begreppet hemtrevligt åsyftas hur mycket caféet påminner om hemmets lugna vrå. Då 

individerna i målsegmentet har olika hem och därför olika uppfattning om vad hemtrevlighet 

är, kan begreppet anses vara svårt att använda sig av i en enkätundersökning, men just på 

grund av Wayne’s fokusering på detta begrepp i sin positionering och marknadsföring ville 

jag undersöka om målsegmentet överlag uppfattade positioneringen som lyckad, och om 

begreppet hemtrevlighet därav kan anses vara applicerbart på Wayne’s caféer. Det hade dock 

varit fördelaktigt för Wayne’s att omformulera detta begrepp, särskilt i sin marknadsföring, då 

det har ett så vida spann i sin uppfattning bland befolkningen.  

De som hade varit på ett Wayne’s café svarade på denna fråga, vilket var 44 stycken.  
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Hemtrevlig cafémiljö?
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Wayne’s använder sig av subjektiv positionering då de i sin marknadsföringing försöker 

presentera sig själva som unika och aktivt arbetar för att kunden skall känna igen varumärket 

som något unikt och personligt.
66
 Detta gör de då de marknadsför sig som det tredje rummet, 

det vill säga att kunden skall känna sig som hemma på caféerna. 

 

Ahlgren nämnde att huvudkonkurrenterna på cafémarknaden är Espresso House och Coffee 

by George
67
 då dessa även är stora cafékedjor med liknande produkter. Teorin säger att desto 

tydligare bild av företaget och dess produkter i marknadsföringen, desto tydligare särskiljer 

sig ett företag från konkurrenterna.
68
 Då positionering även är var företaget står i relation till 

konkurrenterna, kan jag här påstå att Wayne’s konkurrensfördel är att de presenterar caféerna 

som hemtrevliga i sin marknadsföring.
69
 Kunderna måste dock känna att företaget lever upp 

till de förväntningar som kunderna får genom marknadsföringen, annars kan de bli besvikna 

vilket kan vara förödande för företaget och dess rykte.
 70
 Svaren på enkätfråga 4 visar dock att 

de flesta av de deltagande kunder som har besökt caféerna ställer sig ganska neutrala till hur 

hemtrevlig de upplevt miljön på caféerna. Här visas ganska tydligt att denna 

positioneringsstrategi inte gått fram till målsegmentet, och troligtvis kan jag även dra 
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slutsatsen att de som innan besöket på grund av marknadsföringen förväntade sig en 

hemtrevlig miljö på caféet och inte upplevde miljön som hemtrevlig, blivit besvikna.  

 

Detta visar att en Wayne’s två främsta positioneringsfokus inte har gått hem till 

målsegmentet. Det vill säga, kunderna uppfattar inte produkterna och caféerna som Wayne’s 

vill bli uppfattade.  

 

Fråga 5 – Vilken kvalitet anser du att Wayne’s produkter har? 1= 

mycket dålig kvalitet 5= mycket bra kvalitet 
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Liksom vid frågan om miljön var hemtrevlig hamnade en övervägande del av svaren i frågan 

om kvaliteten på produkterna i mitten av skalan. Den andra av Wayne’s två 

positioneringsfokus
71
 har också gått förlorad hos kunden.   

 

Genom dessa två positioneringsfokus har Wayne’s gjort ett försök för att skilja sig från 

konkurrenterna i sin positionering, men då kunderna inte har uppfattat de mervärden som 

Wayne’s vill förknippa med caféerna och produkterna, så har dessa positioneringsfördelar inte 

gått hem, vilket gör att de inte heller har särskiljt sig från konkurrenterna särskilt bra.
 72
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Enhetlighet är ledordet här. Genom att använda sig av franchising har företaget redan 

säkerställt att alla caféer skall se likadana ut, men då det även finns reglerat vad caféerna skall 

servera, vilka råvaror som skall användas, samt på vilket sätt mat och dryck skall tillagas blir 

likheten mellan de olika caféerna slående. Tanken med detta är att kunderna skall veta vad de 

får när de kommer in i ett Wayne’s café. Samt att de ska känna sig hemma med miljön. Då 

man en gång lockat en kund till ett av caféerna skall denna kund känna sig hemma på andra 

Wayne’s caféer runt om i landet.  

 

Fråga 6 – Av vilken betydelse är det för dig att det caféet du besöker 

erbjuder ansvarsfulla produkter såsom Ekologiskt kaffe? 1= ingen 

betydelse alls 5= stor betydelse 
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Här varierar svaren, vilket indikerar att det är av betydelse för vissa, men ej andra. Det blir 

uppenbart att ansvarstagande i och med det ekologiska kaffet är av betydelse för många, och 

därför har införandet av det ekologiska kaffet inneburit att Wayne’s har arbetat efter kundens 

behov. 
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Fråga 7 – Har du hört sloganen ”En kund i taget, en kopp i taget” 

förut? 
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Konsumenterna bombarderas dagligen med upp till tusen olika reklammeddelanden. Det är 

därför viktigt att ett företag formulerar enkla och direkta meddelanden som går hand i hand 

med konsumentens behov.
73
 Då sloganen är kort och koncis och visar på den trygga miljö 

som Wayne’s vill att kunden skall förknippa med caféerna, presenterar sloganen hur caféerna 

är samt hur servicen är. Det kanske inte riktigt går hand i hand med de som köper take-away 

på grund av att de har bråttom och ej hinner sitta ner och dricka, då sloganen för dem kan visa 

på att caféet inte har fokus på snabbhet. En kopp i taget kan av vissa säkerligen tolkas som att 

varje kopp tillreds speciellt för kunden, och vikten av kvalitet finns då också representerat i 

sloganen.  

 

Då så mycket som 98% inte hade hört talas om sloganen, visar detta dock på att den inte har 

gått hem hos målsegmentet. Positioneringen måste göras på rätt tidpunkt, och under rätt 

förhållanden
74
, och Ahlgren förklarar att sloganen inte används särskilt frekvent, utan mer 

finns intern bland de anställda. Det är dock en slogan som företaget vill ska nå ut till 

målsegmentet.
75
 Då positioneringen inte har utförs konstant och varit konsekvent gentemot 
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kunderna, går Wayne’s marknadsföring till viss del emot vad teorin säger är en fördelaktig 

användning av en slogan.
76
 

 

5.2. Positionering 

Teorin presenterar ett antal kriterier genom vilka ett företags positionering kan utvärderas. 

Med underlag av svaren på enkäten utvärderar jag här hur väl Wayne’s har lyckats med sin 

positionering.  

1. Klarhet, det vill säga hur tydlig idén är i termer av målmarknads och 

differentieringsfördelar. Wayne’s försäljningschef Tiina Ahlgren presenterar 

caféernas hemtrevlighet samt den höga kvaliteten på produkterna som de främsta 

differentieringsfördelarna, i vilket även fokus i den centrala marknadsföringen 

ligger på. Då de flesta kunder dock har ställt sig neutrala till dessa två parametrar, 

finns det tydliga brister i positioneringens klarhet. 

2. Konsekvens: Då man får höra en slogan om och om igen, sätter den sig till slut. 

Här vågar jag påstå att positioneringen har misslyckats vad gäller den enligt teorin 

viktiga sloganen. 2% av enkätdeltagarna hade tidigare hört eller läst sloganen, 

vilket innebär att Wayne’s har misslyckats med att vara konsekvent i avseendet 

marknadsföring av slogan.  

3. Trovärdighet: Differentieringsfördelarna måste vara trovärdiga hos målsegmentet, 

och stämma överens med verkligheten. Då de främsta differentieringsfördelarna 

inte har lämnat ett starkt intryck hos målsegmentet, finns det tydliga brister i dessa.  

4. Konkurrenskraft: De valda differentieringsfördelarna måste skilja sig från vad 

konkurrenterna kan erbjuda, vilket det endast till viss del gör. Hemtrevligheten är 

något som lätt kan efterliknas av andra caféer, särskilt då caféerna vill att deras 

miljö skall vara inbjudande. Det är dock den differentieringsfördel som Wayne’s 

anser särskiljer dem i sammanhanget. Jag anser att en hemtrevlig cafémiljö är en 

ganska omfattande variabel, och då jag själv upplever många andra cafékedjor som 

minst lika hemtrevliga som Wayne’s är jag, liksom målsegmentet, skeptisk till om 

detta faktiskt är ett bra sätt att positionera Wayne’s. Då Wayne’s använder 

hemtrevligheten som en av deras främsta positioneringsfördelar borde det vara en 
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utmärkande skillnad från konkurrenterna, vilket enkätresultatet visar att det inte är. 

Likaså produktkvaliteten var ej utmärkande bra ansåg målsegmentet.
77
 

 

Teorin säger att om inte företaget kontinuerligt analyserar sin positionering och 

ompositionerar sig då det behövs, förlorar de sin marknad
78
. Wayne’s har aldrig 

ompositionerat sig och undersöker heller inte sin marknad.
79
 Men då Wayne’s idag är 

Skandinaviens största cafékedja och en fortsatt expansion på en fördubbling de kommande 

åren är planerad
80
, anser jag att det visar på att teorin inte stämmer överens med verkligheten. 

En stor del av framgången har troligtvis berott på att de varit branschföregångare, och det 

faktum att de ej har ändrat sin marknadsföring från start har inte inneburit en negativ 

försäljningskurva, trots att teorin hävdar kontinuerlig ompositionering som den mest 

fördelaktiga strategin för att behålla marknadsandelar.
81
  

 

Genom att använda sig av ett franchisekoncept där privata entreprenörer köper ett helt 

koncept då de väljer att öppna ett Wayne’s café, har det varit möjligt för Wayne’s att smida 

medan järnet varit varmt, det vill säga de har expanderat mycket då marknaden tillåtit det. 

Idag står Wayne’s inför sin största expansionsfas någonsin då en fördubbling av caféer i 

Skandinavien planeras inom de närmsta åren.
82
 

 

5.3. Segmentering 

Wayne’s har insett fördelen med att vinkla marknadsföringen gentemot de köpare som har ett 

större intresse av att köpa företagets produkter än andra.
83
 Detta går hand i hand med vad 

teoretikerna menar är fördelaktig marknadsföring.
84
 Därmed avgränsar sig Wayne’s till ett 

ganska stort målsegment. Definitionen av segmentet är enligt Ahlgren storstadsmänniskor i 

åldrarna 20 till 45 år som är livsnjutare.
85
 Genom en identifiering av sitt målsegment kan 

Wayne’s rikta marknadsföringen på ett sådant sätt som gör den potentielle kunden mer 

benägen att köpa.
86
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Segmenteringsavgränsningen bidrar till en ökad effektivitet i marknadsföringen så den riktas 

mot att bli mer mottaglig av ett visst segment.
87
 Livsnjutarvariabeln gör att företaget bättre 

särskiljer sig från konkurrenterna. Avgränsningen i Wayne’s målsegment är dock inte 

tillräckligt tydlig för att på ett maximalt effektivt sätt kunna rikta marknadsföringen. Fler 

avgränsningar hade varit fördelaktiga vid arbetet med marknadsföringen av företaget och dess 

produkter. För att besvara frågan om Wayne’s har segmenterat sin marknad på ett korrekt sätt 

kommer jag här att utgå ifrån Jobber och Fahy’s fem segmenteringskriterier:  

 

1. Effektivitet: Konsumenternas behov inom segmentet är relativt homogena då Wayne’s 

har avgränsat dem till livsnjutare.
88
 

2. Mätbarhet: Målsegmentet är inte så tydligt som det hade kunnat vara med fler 

avgränsningar, vilket gör att det är relativt svårt att identifiera kunder till ett visst 

segment. Livsnjutare är ett personlighetsdrag som kan vara svårt att definiera, men 

åldern och det faktum att någon är en storstadsmänniska är däremot variabler som är 

lättare att mäta.  

3. Tillgänglighet: Någon särskilt marknadsföringskampanj använder sig inte Wayne’s 

av.
89
 Men då lokalerna är strategiskt placerade där det cirkulerar många människor ur 

målsegmentet, blir det lättare för kunderna att hitta caféerna.  

4. Handlingskraft: Företaget är ej så handlingskraftiga som det skulle kunna vara. 

Ahlgren medger att företaget lägger lite resurser på marknadsföring av Wayne’s caféer 

och dess produkter.  

5. Förtjänst: Då segmentet är relativt stort, finns det möjlighet för Wayne’s att göra en 

stor förtjänst om de lyckas med sin positionering.  
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6. Slutsatser 

___________________________________________________________________________ 

 

De slutsatser som jag kommer fram till med utgångspunkt i mina frågeställningar 

presenteras i detta kapitel. Jag ger även förslag till vad en vidare forskning om ämnet 

skulle kunna handla om. 

 

6.1. Egna kommentarer 

Wayne’s riktar sin marknadsföring mot de konsumenter som bor i storstaden, och som är 

livsnjutare. Detta är ett relativt brett målsegment, och en snävare avgränsning anser jag hade 

gjort att det hade varit lättare att rikta sin marknadsföring mot potentiella kunder. 

Marknadsföringen är inte fullt så genomtänkt som teoretikerna föreslår att den skall vara. På 

grund av att Wayne’s inte lägger ner några större resurser på sin marknadsföring, och då de 

inte heller använder sig av sin slogan frekvent för att nå ut till konsumenterna genom 

mediebruset, når de inte konsumenterna med marknadsföringen på ett effektivt sätt. 

 

Jag har i empirin fastställt vilket målsegment Wayne’s själva anser sig ha, det vill säga 

storstadsmänniskor i åldrarna 20 till 45 år och som är livsnjutare. De främsta 

differentieringsfördelarna som Wayne’s anser sig ha, det vill säga hemtrevligheten och hög 

produktkvalitet, har inte nått ut till målsegmentet, vilket jag efter en enkätundersökning av 

målsegmentet kunde fastsälla. Wayne’s har ej heller till fullo följt de rådande teorierna om 

positionering och segmentering då de arbetat med sin positioneringsstrategi, utan lade sedan 

start fokus vid de två enligt dem själva huvuddifferentieringsfördelarna, vilka sedan dess har 

följt med företaget i dess positionering. I och med min kvalitativa intervju med Wayne’s 

försäljningschef fick jag den information jag behövde för att kunna jämföra Wayne’s 

målsegment samt positioneringsstrategi med de rådande teorierna i ämnet. Genom den 

kvantitativa enkätundersökningen fick jag den informationen jag behövde för att kunna 

jämföra hur väl Wayne’s positionering stämmer överens med hur målsegmentet uppfattar 

företaget och dess produkter. Och jag har på detta sätt uppfyllt syftet med min uppsats då 

mina frågeställningar tydligt är besvarade. 

 

Jag har avgränsat mig till kaffe- och cafémarknaderna och då riktat fokus på företaget 

Wayne’s då jag ansåg att det var mest intressant att studera. Teorin begränsades till 
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segmentering och positionering, samt en förklaring av begreppet franchising då dessa teorier 

bäst lämpade sig för att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet. Då jag genomförde 

enkätundersökningen fick jag av praktiska skäl avgränsa mig till målsegmentet som 

residerade i Uppsala. Den främsta bristen i min uppsats anser jag vara min subjektivitet vid 

skrivandet, samt att en av mina huvudkällor, Tiina Ahlgren, var präglad av sin arbetsgivare då 

hon svarade på mina frågor. Detta till trots anser jag att min uppsats är trovärdig då jag i 

största mån möjligt försökt hålla mig till fakta, samt förhålla mig så objektiv som jag ansett 

varit möjligt under omständigheterna.   

  

De befintliga teorierna om positionering menar att lyckad positionering innebär att den syn 

som företaget vill att kunderna skall ha på företaget och dess produkter, överensstämmer med 

den verkliga bilden hos konsumenterna. Då de två främsta delarna som Wayne’s fokuserar på 

i sin marknadsföring, det vill säga hemtrevligheten och produktkvaliteten, inte uppfattas av 

kunderna som signifikativa för Wayne’s anser jag att positioneringen har gått förlorad.  

 

Den slogan som företaget sätter i främsta rummet återfinns inte i marknadsföringen, utan 

används enbart internt för att säkerställa hög kvalitet på service och produkter, vilket av 

kunderna uppfattas som medelmåttig. Jag tycker att det blir tydligt att Wayne’s arbete med 

positioneringen inte har gått hem hos målsegmentet, men det faktum att de är 

branschföregångare är något som de alltid kommer att ha kvar som en konkurrensfördel 

gentemot andra cafékedjor, och jag är av uppfattningen att det skulle vara fördelaktigt att 

tydligare framhäva detta faktum i marknadsföringen. Samtidigt som det kan vara lätt att 

föreslå förändringar, är det svårt att förutse vilket resultat en förändrad positioneringsstrategi 

skulle innebära för Wayne’s. Företaget har vuxit sig stora då de har hållit fast vid likadana 

grundvärderingar om kvalitet och hemtrevlighet som funnits med sedan starten 1994, men 

idag uppfattas inte Wayne’s produkter och caféer av kunderna som de vill bli uppfattade 

vilket jag menar är ett tydligt tecken på att positioneringen gått förlorad. 

 

Efter att ha skrivit denna uppsats kan jag konstatera att Wayne’s går emot många av de 

existerande teorierna om positionering och segmentering då de positionerar sig på marknaden. 

Jag anser att företaget har otydliga avgränsningar på målsegmentet, vilket leder till att 

marknadsföringen inte direkt vinklas mot potentiella kunder, vilket teoretikerna menar kan ha 

drastiska påföljder på företagets marknadsandelar. Trots detta är Wayne’s Coffee den ledande 

cafékedjan i Skandinavien, med en stor del av cafémarknadens andelar, samt även en 
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betydande del av kaffemarknadens andelar, vilket jag menar visar på att teoretikernas kritiska 

mössa inte alltid kan förutse framtiden. De förvarningar som finns presenterade i teorin om 

vilka förödande konsekvenser som felaktig positionering och segmentering kan innebära, har 

enligt min mening inte påverkat Wayne’s, som trots den misslyckade positioneringen 

kontinuerligt växer sig allt större och tar över en allt större del av café- och kaffemarknaderna. 

 

6.2. Förslag till vidare forskning 

Att göra en undersökning för att se hur mycket Wayne’s har att vinna på att göra de 

förändringar i sin marknadsföring som teorierna föreslår. Till vilken gräns är det ekonomiskt 

försvarbart att följa teoretikernas råd? 
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Bilaga A 

Telefonintervju med Wayne’s Coffee försäljningschef Tiina Ahlgren 20 maj 

2008. 

Frågor: 

1. Vilket är Wayne’s målsegment? 

2. Hur sköts marknadsföringen? 

3. Vilket sätt väljer Wayne’s att positionera sig på marknaden genom sin 

marknadsföring? 

4. Följdfråga till fråga 2: Vilka anser ni är era största konkurrenter och varför? 

5. Har ni någonsin ompositionerat er gällande er marknadsföring? 

6. Inkluderar ni de ansvarsfulla produkterna i er marknadsföring? 
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Bilaga B 

 

Enkätundersökning – Wayne’s Coffee 

 

1. Vilket år är du född?............................. 

 

2. Vilken stad bor du i?............................... 

 

3. Har du varit på ett Wayne’s Coffee café?          

JA   NEJ 

Om nej, gå vidare till fråga 6 

 

4. Upplevde du miljön på caféet som hemtrevlig? 1=ej hemtrevlig 

5=mycket hemtrevlig 

1 2 3 4 5 

 

5. Vilken kvalitet anser du att Wayne’s produkter har? 1= mycket dålig 

kvalitet 5= mycket bra kvalitet 

1 2 3 4 5 

 

6. Av vilken betydelse är det för dig att det caféet du besöker erbjuder 

ansvarsfulla produkter såsom Ekologiskt kaffe?  

1=ingen betydelse alls  5=stor betydelse 

1 2 3 4 5 

 

7. Har du hört sloganen ”En kund i taget, en kopp i taget” förut?

 JA   NEJ 

 

Tack för din medverkan! 


