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ABSTRAKT 

Titel: Att likna sina konkurrenter, ett medvetet val eller ett säkert kort? - En studie av fyra 

caféer i en mellansvensk stad. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. 

 

Författare: Sofie Forsberg och Emilia Ohlsson. 

 

Handledare: Per-Arne Wikström. 

 

Datum: 2012-05-20. 

 

Syfte: Runt torget i en mellansvensk stad finns cirka 10 caféer på en relativt liten yta. Hur kan 

alla dessa caféer gå runt utan att något av dem skiljer sig märkbart från de andra? De fyra 

caféer som valts ut till denna uppsats är näst intill identiska när det gäller meny och inredning 

och ändå har de alla funnits i flera år. Syftet är att studera och undersöka den likhet som tycks 

finnas mellan konkurrerande caféer idag. 

 

Metod: Detta arbete består av en kvalitativ studie som är baserad på intervjuer och ett antal 

snabbfrågor som besvarats av människor som befunnit sig på den aktuella stadens 

shoppinggata. En induktiv metod har använts vilket innebär att vi samlat in empiriskt material 

och sedan sökt teorier kring detta. 

 

Resultat & slutsats: Under studiens gång har det visat sig att caféerna valt att följa ett vinnande 

koncept men att det är ett medvetet val och inte ett val gjort av osäkerhet eller på grund av 

dålig erfarenhet. De vill erbjuda det kunderna efterfrågar och har uppfattat att det är detta 

koncept som tilltalar kunderna. Marknaden för denna typ av caféer är inte mättad och detta i 

kombination med caféernas centrala läge gör att de inte behöver marknadsföra sig i någon 
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större utsträckning eller diffirentiera sig från de andra caféerna då de ligger på en plats där de 

är lättillgängliga och då konceptet till största del tycks vara det kunderna efterfrågar. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Denna uppsats begränsas till att endast beröra fyra caféer som är 

belägna kring ett centralt torg i en mellansvensk stad. En anledning till detta är att arbetet 

skulle bli för omfattande och det skulle vara svårare att dra slutsatser om fler caféer var med i 

studien. I kommande studier där mer tid finns att lägga ned på uppsatsen skulle det dock vara 

intressant om fler caféer kunde studeras, detta för att se om resultatet skulle bli detsamma dels 

i den studerade staden men även i andra kommuner runt om i Sverige. 

 

Uppsatsens bidrag: Genom att ta del av detta arbete blir läsaren informerad om hur 

efterfrågan bland caféegästerna ser ut, vad de saknar, vad de föredrar av det som idag redan 

existerar och hur caféägarna tänker kring sin verksamhet och sitt val av strategi. Detta kan vara 

en hjälp på vägen för den som är intresserad av att starta ett café idag. 

 

Nyckelord: Marknadsföring, positionering, strategi, läge, rykte 
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ABSTRACT 

Title: Following the caféstandard, a consious choice or the secure way to go? - A study of four 

cafes in a swedish city. 

 

Level: Final assignment for a bachelor degree in Business Administration 

 

Authors: Sofie Forsberg and Emilia Ohlsson 

 

Supervisor: Per-Arne Wikström 

 

Date: 2012-05-20 

 

Aim: Around a central town square in a city in the middle of Sweden there are about 10 cafes in 

a relatively small area. How is it possible for all the cafes to exist at the same time without 

having a special niche? The four cafes that have been selected for this study are almost 

identical in terms of menu and decor, and yet they have all been around for years. The aim is to 

study and investigate the similarity that seems to exist between competing cafes today. 

 

Method: This work consists of a quality study based on interviews and a series of quick 

questions answered by people around the central town square. An inductive method will be 

used wich means that we collect empirical facts and compare them to chosen theoretics.  

 

Result & Conclusions: During the study it has been shown that the cafes have chosen to follow 

a winning formula and that it is a conscious choice and not a choice made by uncertainty. They 

want to offer what customers request and they have understood that it is this concept that 

appeals to customers. The market for these types of cafes are not saturated and this combined 

with the cafes central location results in that they do not need to market themselves to any 

great extent or differentiate themselves from eachother as they lie in a place where they are 

highly available and when the concept seem to be what customers request. 
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Suggestions for future research: This paper is limited to only touch four of the cafes who are  

situated around the central square in a city in the middle of Sweden. A reason for that is that 

the essay would be too extensive and it would be difficult to draw conclusions if more cafes 

were studied. In future studies where more work is to be done, it would be interesting if more 

cafes could be studied in order to see if the same results were obtained both in this town but 

also in other places around Sweden. 

 

Contribution of the thesis: By reading this essay the reader is informed of the demand among 

the cafe guests, what they are missing, what they prefer to what is currently existing and what 

the cafe owners think about their own businesses and strategies. This might help someone who 

is interested in starting a cafe today. 

 

Key words: Marketing, positioning, strategies, location, reputation. 
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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats behandlar den likhet som tycks finnas mellan företag som befinner sig inom 

samma bransch. Det är företag som vänder sig till samma slags kunder, har samma strategier 

och nästintill samma koncept och ändå lyckas de flesta gå runt. Hur kan detta komma sig? 

 

Detta arbete behandlar fyra caféer som alla är belägna kring ett centralt torg i en mellansvensk 

stad. Caféerna kring torget konkurrerar med varandra om kunderna och ändå är det inget av 

dem som skiljer sig märkbart från någon annan. Syftet med denna studie är att undersöka 

denna likhet och titta på om det är ett medvetet val från caféernas sida eller om de bara följer 

ett vinnande koncept för att det är ett lättare och säkrare alternativ för att nå framgång. Denna 

likhet kommer i arbetet att kallas för cafénorm. 

 

En kvalitativ studie har använts tillsammans med en induktiv metod. Information har samlats in 

via intervjuer med caféägare samt att det har ställts frågor till människor som befunnit sig på 

stadens shoppinggata. Teorier och marknadsföringsbegrepp som applicerats på caféernas 

verksamheter är bland annat positionering, differentiering, marknadsföringsmixen och Porters 

tre konkurrensstrategier. Dessa har hämtats från litteratur, vetenskapliga artiklar samt 

internetkällor. 

 

Under studiens gång har det visat sig att caféerna valt att följa ett vinnande koncept men att 

det är ett medvetet val och inte ett val gjort av osäkerhet eller på grund av dålig erfarenhet. De 

vill erbjuda det kunderna efterfrågar och har uppfattat att det är detta koncept som tilltalar 

dem. Marknaden för denna typ av caféer är inte mättad och detta i kombination med caféernas 

centrala läge gör att de inte behöver marknadsföra sig i någon större utsträckning eller 

diffirentiera sig från de andra caféerna då de är belägna på en plats där de är lättillgängliga och 

då konceptet till största del tycks vara det kunderna efterfrågar. 
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SUMMARY 

This paper discusses the similarity that seems to exist between companies that are within the 

same industry. These companies target the same types of customers, use the same strategies 

and have almost the same concept and still most of them manage to survive. How can that be? 

 

This paper focuses on four cafes that are all located around a town square in the Swedish city. 

The cafes around the town square compete for customers and yet none of those have 

differentiated itself significantly from one another. The purpose of this study is to investigate 

this similarity, and look at whether there is a conscious choice made or if they are following a 

winning formula because it is an easier and safer alternative to achieve success. The authors of 

this paper has choosen to call this similarity the cafe standard. 

 

A qualitative study has been used with an inductive method. Information was gathered through 

interviews with the cafe owners, and questions were asked to people on the street. Theories 

and marketing concepts has been applied to the cafes activities and some of the marketing 

consepts are positioning, differentiation, marketingmix and Porter's three competitive 

strategies. These were taken from literature, scientific articles and Internet sources. 

 

During the study it has been shown that the cafes have chosen to follow a winning formula but 

it is a conscious choice and not a choice made by uncertainty. They want to offer what 

customers request and they have understood that it is this concept that appeals to customers. 

The market for these types of cafes are not saturated and this combined with the cafes central 

location results in that they do not need to market themselves to any great extent or 

differentiate themselves from eachother as they lie in a place where they are highly available 

and when the concept seems to be what customers request. 
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ORDLISTA OCH DEFINITIONER 

Cafénorm- Caféer som har snarlika inredning, menyer, positionering och strategier. 

 

Ryktesmarknadsföring- Många forskare och praktiska marknadsförare hävdar att det bästa 

sättet att positionera och sälja någonting är genom att människor pratar om produkten. Dock 

finns det en negativ sida med marknadsföring som går via rykten och det är att individer med 

negativa upplevelser berättar för betydligt fler om sina erfarenheter än individer med positiva 

sådana vilket leder till att det kan förstöra produkter och varumärken.1 

 

Marknadsföringsmixen- De olika alternativ som företaget kan göra för att påverka efterfrågan 

på deras produkter. Dessa möjligheter kan delas upp i fyra grupper: Produkt, pris, plats och 

påverkan.2 

 

Franchisetagare- En franchisetagare är en person som istället för att starta en egen verksamhet 

helt och hållet från grunden utnyttjar någon annans koncept gällande allt från affärsidé till 

försäljning av varor eller tjänster. Franchisetagaren får betala för att använda den ursprunglige 

näringsidkarens varumärke och koncept men kan istället för att fokusera på hur allt ska läggas 

upp överlag och så vidare, istället koncentrera sig på att möta och tillgodose den lokala 

marknaden på ett tillfredsställande sätt.3 

 

Cafékedja - Alla franchisetagare som arbetar under samma varumärke. 

 

 

 
 

                                                
1 Uggla H., Positionering: Teori, trend & strategi, s.137 
2 Ibid s. 158 
3 http://www.sverigesfranchisetagare.se/franchising-i-sverige/ 14 april 05.19 
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1. INLEDNING 
 
I introduktionsdelen presenteras bakgrunden till vår studie, vilket syfte som valts för arbetet och 
vilka frågeställningarna är som vi söker svar på. 

1.1 BAKGRUND 

Säg att du befinner dig i en svenska stad för en helgs shopping med en nära vän och plötsligt 

blir ni sugna på att besöka ett café för att ta en god fika. Efter att ha valt ett café som tycks falla 

er i smaken kliver ni in genom dess dörrar och möts av en miljö som ger er en viss stämning. Ni 

går fram till disken och läser på menyerna och tittar på bakverken som befinner sig bakom 

skjutdörrar i glas men då ni får svårt att bestämma vad ni vill köpa väljer ni att besöka caféet 

bredvid för att se vad de har att erbjuda. Väl inne på det andra caféet inser ni att det inte spelar 

någon roll vilket café ni väljer att fika på då ni upptäckt att miljön i serveringslokalen och 

utformningen av menyerna är nästintill identiska. Det slutar med att ni stannar kvar på caféet ni 

nu befinner er på, din vän beställer en chokladboll och du en kladdkaka med en stor kopp kaffe 

till.   

 

I en stad är det viktigt att det finns ett brett utbud av butiker, restauranger och caféer för att få 

en variation och för att möta kundernas efterfråga. I exemplet ovan var de två cafégästerna inte 

ute efter något speciellt bakverk eller någon speciell fikastämning men hade de sökt något mer 

unikt hade de förmodligen fått leta ett tag och transporterat sig en bit från stadskärnan och 

dess shoppinggator då de flesta centrala caféer tycks likna varandra i stor utsträckning. I denna 

uppsats undersöks fyra caféer som liknar varandra och som alla är belägna kring ett centralt 

torg i anslutning till flera stora shoppinggator i en stad i mitten av Sverige. 

 

Runt torget i staden finns cirka 10 caféer på en relativt liten yta. Hur kan alla dessa caféer gå 

runt utan att något av dem sticker ut märkbart? De fyra caféer som valts ut till denna uppsats är 

näst intill identiska när det gäller meny och inredning och ändå har de alla funnits i flera år. 

Denna likhet är det som författarna i arbetet valt att kalla för cafénorm. 

 



 13

Något som är viktigt i driften av en verksamhet av detta slag är valen och tanken bakom 

verksamheten. Hur respektive café arbetar med strategi, positionering och andra 

konkurrensmedel för att kunna vara lika varandra men ändå skilja sig åt och attrahera olika 

kunder.  

1.2 FRÅGESTÄLLNING 

� Hur har respektive caféägare tänkt i sitt val av strategi och positionering? 

� Saknas något i stadens caféutbud? 

� Varför är de caféer som ligger kring det centrala torget så lika varandra? 

� Är likheten caféerna emellan ett medvetet val eller följer de endast ett koncept som är 

bevisat att vara vinnande? 

1.3 SYFTE 

Syftet är att studera och undersöka den likhet som tycks finnas mellan konkurrerande caféer 

idag. 

1.4 AVGRÄNSNING 

Vi har valt att avgränsa oss till ett centralt torg i en mellansvensk stad och valt fyra caféer som 

är belägna på denna plats.  

 

Vi har även valt att avgränsa oss när det gäller de caféer som tillhör olika kedjor. Vi tittar endast 

på deras franchisetagare i den mellansvenska staden och inte hur hela kedjan arbetar. 

1.5 DISPOSITION 

Kapitel 1 Inledning 

I detta kapitel presenteras våra grundtankar kring denna studie. Här hittas bland annat 

bakgrund, syfte och de problemformuleringar vi använt. 

 

Kapitel 2 Metod 



 14

Här beskriver vi olika metoder och synsätt på fakta. Vi berättar vilka metoder vi valt att använda 

oss av i arbetet med denna studie och motiverar respektive val av metod. 

 

Kapitel 3 Teori 

I detta kapitel har vi samlat all teori som vi anser beröra det ämne vi valt. 

 

Kapitel 4 Empiri 

Här presenteras informationen från de intervjuer och snabbfrågor vi gjort tillsammans med en 

presentation av respektive café.  

 

Kapitel 5 Analys 

I detta kapitel kommer teori och empiri att kopplas ihop, diskuteras och analyseras. 

 

Kapitel 6 Slutsats 

Här presenteras det vi har kommit fram till efter en noggrann analys. 

 

Kapitel 7 Källförteckning 

I detta kapitel presenteras alla de källor vi har använt oss av i vår studie. 

 

Kapitel 8 Bilagor 

Här bifogas de intervjuer vi gjort med caféägare samt de snabbfrågor vi gjort med cafégäster. 
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2. METOD 
I detta kapitel beskrivs det hur vår studie genomförts, vilka metoder som använts och vilka val 

som gjorts längs arbetets gång. 

2.1 KVANTITATIV OCH KVALITATIV METOD 

När en undersökning ska genomföras är det viktigt att komma fram till vilken typ av data som 

ska samlas in och sedan välja den metod som passar bäst för den specifika undersökningen. Det 

finns två olika typer av metoder att välja mellan, dessa är kvantitativ och kvalitativ metod. 

 

2.1.1 KVANTITATIV METOD 

Den kvantitativa metoden liknar naturvetenskapens sätt att se på information och data. Denna 

metod används om intresset ligger i variabler, kontroll och mätning4, det är alltså 

frekvensuppgifter och då främst i form av siffror som står i fokus5. 

 

När en kvantitativ metod valts finns det två sätt som vanligen används för att samla in den data 

som behövs för undersökningen, dessa är surveyundersökning som är ett sätt att samla in  

kvantifierbara data från ett litet urval som i sin tur är representativt för en större population 

och experiment.6 Även enkät, intervju och arkiv kan användas.7  

 

Fördelen med en kvantitativ metod är att när det är siffror som är i fokus fås ett relativt precist 

resultat då bestämda ting mäts som till exempelvis hur många barn som finns i en familj.8 

 

                                                
4 Bryman A., Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, s.20-21 
5 Trost J., Kvalitativa intervjuer, s.8. 
6 Bryman A., Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, s.20-21 
7 Eriksson L-T. & Wiedersheim-Paul F., Att utreda forska och rapportera, s.87 
8 Ibid. 
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2.1.2 KVALITATIV METOD 

Den kvalitativa metoden är en metod för datainsamling som ofta används av samhällsvetare då 

dessa vill få förståelse för både handlingen och tanken bakom den information som samlats in.9 

Denna metod används när karaktären eller egenskaper hos någonting ska undersökas10 och 

forskaren är mer intresserad av att se mönster i samhället än att analysera variabler.11 Denne är 

även intresserad av att se och höra en berättelse utifrån den studerades perspektiv12 och 

kvalitativa studier är ofta verbala.13 Två olika sätt att samla in kvalitativa data är olika typer av 

intervjuer och observationer.14  

 

Fördelen med att använda sig av en kvalitativ metod är att flera nyanser fås i den information 

som samlas in eftersom denna information bygger på språk och termer.15 Det är något som en 

person har berättat om och då alla människor är olika skiljer sig deras berättelser åt och olika 

nyanser av informationen blir därmed ett faktum.  

 

Vi valde att använda oss av den kvalitativa metoden för datainsamling i vår studie då vi var 

intresserade av att se på den situation som är bland stadens caféer genom ögonen dels på de 

som är med och driver verksamheten och dels via de som besöker dessa caféer. Vi var 

intresserade av meningar och betydelser och vi ville gå på djupet och söka förståelse och 

motiveringar bakom valen av bland annat inredning, meny och kundval, därför var den 

kvalitativa metoden den bästa för oss att ta användning av.  

 

                                                
9 Bryman A., Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, s.77 
10 Widerberg K., Kvalitativ forskning i praktiken, s. 15. 
11 Trost J., Kvalitativa intervjuer, s. 10. 
12 Bryman A., Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, s.77 
13 Eriksson L-T. & Wiedersheim-Paul F., Att utreda forska och rapportera, s.87 
14 Ibid. 
15  Ibid.  
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Anledningen till att vi valde bort den kvantitativa metoden var att vi inte skulle mäta eller 

kontrollera någonting kring caféets rörelse och att siffror därmed inte skulle tillföra vårt arbete 

något. Hade vi i vår studie viljat undersöka till exempel caféernas leverantörkostnader, föra 

statistik över deras kundgrupper eller undersöka resultat för en period hade en kvantitativ 

metod varit att föredra. Dock är det inte detta vi vill undersöka i denna studie och därför valdes 

den kvantitativa metoden bort. 

2.2 INDUKTIV OCH DEDUKTIV METOD 

I ett arbete är det viktigt att från början bestämma om utgångspunkten för forskningen ska 

ligga i teori eller empiri.  

 

Induktiv metod innebär att forskaren i sitt arbete har utgångspunkten i empiri.16 Empiri är data 

som är insamlad från verkligheten och från det fenomen som studeras.17 Från den insamlade 

empirin dras sedan paraleller till teorier.18 En induktiv metod kopplas ofta ihop med kvalitativa 

data.19  

 

När en forskare istället har sin utgångspunkt i olika teorier och modeller och som sedan 

appliceras på verkligheten är det en deduktiv metod som används.20 En deduktiv metod kopplas 

ofta ihop med kvantitativa data.21 

 

Vi valde att använda oss av en induktiv metod i vårt arbete då vi först och främst ville höra vad 

caféägare och deras gäster hade att säga innan vi sedan kunde koppla ihop den insamlade 

informationen med passande teorier vilket inte hade varit möjligt om en deduktiv metod 

använts. Detta var den bästa metoden för oss att använda eftersom vi annars skulle varit styrda 

av de teorier som valts och som vi innan intervjuerna inte kunnat veta var passande för arbetet. 

                                                
16  Eriksson L-T. & Wiedersheim-Paul F., Att utreda forska och rapportera, s.83 
17 Ibid s.85 
18 Wallén G., Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s.99. 
19 Ibid. s.81 
20 Ibid. s.83 
21 Ibid. 
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Dock kan ett moment i vårt arbete ses som deduktivt då vi redan från början bestämde oss för 

att titta på respektive cafés val av positionering och strategier och därmed hade en del av vår 

studie en utgångspunkt i teorin. Anledningen till att vi valde en deduktiv metod till vissa delar 

av vårt arbete var för att styra in arbetet och intervjuerna på rätt spår. Utan detta hade 

intervjuerna varit svårare att genomföra och svaren skulle riskera att inte uppfylla vårt syfte. 

Om vi till exempel skulle ha valt att fråga caféerna vilka marknadsföringsverktyg de använder 

sig av istället för att precisera oss och fråga dem hur de arbetar med strategier och 

positionering skulle vi kunnat få en mängd olika svar från caféerna och en jämförelse dessa 

emellan hade varit svår att genomföra. 

2.3 METOD VID DATAINSAMLING 

Det finns två olika typer av data att använda sig av i ett arbete. Dessa är primärdata och 

sekundärdata.  

2.3.1 PRIMÄRDATA 

Primärdata är data som samlas in av den som är i behov av datan själv. Det är färsk information 

som kommer direkt från objektet.22 Intervjuer, enkäter och observationer är alla tre exempel på 

sätt att samla in primärdata. 

2.3.2 SEKUNDÄRDATA 

Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig och som samlats in av någon annan.23 

Exempelvis om en forskare tar del av en undersökning som redan gjorts och det kan finnas i 

litteraturer, på internet och i vetenskapliga journaler. 

 

När en viss typ av data ska väljas till arbetet gäller det att tänka på framförallt tre olika punkter: 

- Vad kostar det att samla in respektive använda redan insamlad information? 

                                                
22 Eriksson L-T. & Wiedersheim-Paul F., Att utreda forska och rapportera, s.88 
23 Ibid. 
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- Vad är det för kvalitet på sekundärdatan och vad kan jag få för kvalitet om jag samlar in datan 

själv? 

- Hur är tillgängligheten? Finns det data kring det ämne som jag studerar att tillgå?24 

 

Om vi bortser från den information som hämtats från respektive cafés hemsida och den 

litteratur som teorierna refererats till består detta arbete av primärdata. Anledningen till detta 

är att vi som författare själva ville undersöka vad caféägare i vår studie hade för tankar och 

idéer kring sin verksamhet och då vi dessutom inte kunde finna sekundärdata kring liknande 

valde vi att till största delen använda oss av primärdata. De teorier som valts utifrån det 

insamlade materialet är dock sekundärdata och vi finner det intressant att kunna visa att 

existerande teorier kan appliceras på ett problem av detta slag. 

2.4 INTERVJUMETODIK 

Om forskaren bestämmer sig för att använda sig av primärdata i sin forskning måste denne 

bestämma sig för hur informationen ska samlas in. Detta kan bland annat göras genom olika 

typer av intervjuer: 

 

2.4.1 OSTRUKTURERAD INTERVJU 

En ostrukturerad intervju innebär att intervjun fungerar mer som ett berättande än en intervju. 

Det är forskaren som ger intervjupersonen ett ämne som denne sedan får prata fritt kring och 

bestämma strukturen själv.25 

 

Denna intervjumetod används när forskaren inte riktigt vet vad det är som denne vill få reda på 

eller när intervjupersonen skulle kunna bli begränsad av att besvara färdiga frågor.26 

 

                                                
24 Eriksson L-T. & Wiedersheim-Paul F., Att utreda forska och rapportera, s.83 
25 Gillham B., Forskningsintervjun tekniker och genomförande, s.73 
26 Ibid. 
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2.4.2 HALVSTRUKTURERAD INTERVJU 

Den halvstrukturerade intervjun är en intervju där det finns en mall för vad det är som det ska 

pratas om under intervjun samtidigt som intervjupersonen får styra samtalet i viss mån själv.27 

Genom detta finns det även möjlighet för forskaren att ställa sonderade frågor, vilka är sådana 

frågor som ställs när forskaren anar att intervjupersonen har mer att säga om ett ämne än vad 

som redan har kommit fram under intervjun. Sonderande frågor behöver inte alltid vara 

konkreta frågor utan ibland räcker det att forskaren uppmuntrar intervjupersonen att berätta 

mer genom nickanden och små positiva ljud.28  

 

2.4.3 STRUKTURERAD INTERVJU 

I en strukturerar intervju använder forskaren sig av ett frågeformulär. Ett frågeformulär är en 

“verbalt administrerad enkät”29 där intervjupersonen antingen får en fråga eller får välja på 

förbestämda alternativ. I denna form av intervju är det forskaren som skriver ned alla svar och 

intervjun kan genomföras ansikte mot ansikte men även över telefon.30 

 

Vi valde att använda oss av datainsamlingsmetoden intervju. Detta eftersom att vi ville möta 

människorna som kunde ge oss den informationen vi behövde öga mot öga och lyssna på deras 

berättelse. Genom att sitta tillsammans med den som berättar och se reaktioner på det som 

frågades kände vi att vi skulle få ut så mycket information som möjligt. Hade vi istället använt 

oss av exempelvis en enkät där caféägarna skulle svara på frågor genom att skriva ner svaren 

hade vi kunnat gå miste om viktig information och gjort eventuella tolkningsfel. 

 

Av dessa intervjuformer valde vi att använda oss av den halvstrukturerade intervjun eftersom vi 

ville ha en viss ordning på samtalet samtidigt som vi ville ha möjligheten att gå vidare med viss 

fakta under intervjuerna. Vi kände att det var den bästa formen för oss då vi inte visste vad vi 

                                                
27Gillham B., Forskningsintervjun tekniker och genomförande  s.103 
28 Ibid.  s.57 
29 Gillham B., Forskningsintervjun tekniker och genomförande, s.115 
30 Ibid. s.117-118 
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skulle få för sorts svar på våra frågor och för att vi använt oss av en induktiv metod och därmed 

inte innan visste vilka teorier som vi senare i arbetet skulle komma att använda oss av.  

 

En ostrukturerad intervju var inget alternativ för oss då det skulle ha gett allt för olika 

information och det skulle ha blivit svårt att göra en jämförelse mellan de olika caféerna. En 

sådan typ av intervju skulle däremot ha varit aktuell om vi i större utsträckning använt oss av 

sekundärdata och inte varit lika beroende av de svar som intervjuerna gav då intervjuerna i vårt 

fall är vår utgångspunkt. Hade det funnits mer sekundärdata kring annat än teorin skulle 

intervjuerna mer setts som ett slags komplement och inte behövt varit av någon speciell 

struktur utan då hade caféägarna kunnat få diskutera fritt kring sitt café. 

 

En strukturerad intervju var inte heller ett alternativ för oss då vi ville kunna utöka våra frågor 

ifall vi märkte att intervjupersonen hade mer att berätta eller kunde utveckla sina svar 

ytterligare. En strukturerad intervju hade varit att föredra om vi använde oss av en deduktiv 

metod och redan från början visste vilka teorier vi skulle komma att använda oss av. Nu, när vi 

använde en induktiv metod, sökte vi istället information som arbetet skulle kunna bygga vidare 

på och därför ville vi inte styra intervjun markant åt något speciellt håll.  

 

Våra intervjuer har innehållit en låg grad av standardisering, vilket innebär att intervjuerna kan 

variera från ett intervjuobjekt till ett annat. Vid en låg grad av standardisering behöver 

exempelvis inte frågorna ställas i den ordning som de skrivits ned och följdfrågor kan 

formuleras utifrån svaret på frågan som ställts innan. Den intervjuade får även vara med och 

styra intervjun i viss grad.31 Vi valde detta sätt eftersom att vi tyckte att det passade bra in på 

den halvstrukturerade intervjun som vi valt innan, att även ha möjligheten att ställa eventuella 

följdfrågor kändes viktigt för oss ifall den intervjuade exempelvis inte förstod frågan eller 

liknande. Vi ville även ha möjlighet att anpassa intervjuerna efter situationen och framförallt 

efter den som intervjuades för att få intervjun att flyta på och för att skapa en god stämning. 

 

                                                
31 Trost J., Enkätboken, s.59. 
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Intervjufrågor 

När intervjufrågorna utformades var de från början många till antalet då vi skrev ned allt vi var 

intresserad av att få reda på. Efter överväganden om vad som egentligen var det mest centrala 

för vår studie kom vi slutligen fram till sex frågor. Dessa frågor kom att beröra främst strategier 

och positionering samt tankar kring val som respektive caféägare gjort. Anledningen till att just 

dessa frågor valdes ut var för att vi ansåg att de skulle hjälpa oss att uppfylla vårt syfte som i 

grund och botten handlar om att undersöka varför caféerna är lika varandra. Att då titta på just 

strategier, positionering och valen bakom vissa beslut kändes som de viktigaste faktorerna i 

denna fråga.  

 

Då de fyra caféerna inte ägs på samma sätt, två är privatägda medan de resterande tillhör 

större kedjor, fann vi det inte möjligt att ställa exakt samma frågor vid intervjuerna med deras 

ägare. Detta för att bland annat en av intervjufrågorna handlar om valet mellan att driva cafét 

privat eller att bli francisetagare för en kedja. Vi gjorde därför två olika frågor kring denna 

fundering för att caféägarna skulle känna att frågan verkligen riktade sig till dem och att vi var 

intresserade av varför just de valt sitt sätt att driva sin verksamhet på. Även den efterföljande 

frågan som i de privata caféernas fall handlar om vad de haft för tanke bakom val av meny och 

inredning var tvungen att anpassas till caféerna då kedjorna inte får bestämma sådant själva 

utan till stor del är styrda av kedjan. 

 

Snabbfrågor 

Vi har även valt att komplettera våra intervjuer med att ställa snabbfrågor till vänner och 

människor som befann sig på stadens shoppinggata. Vi valde att använda oss av snabbfrågor i 

vår uppsats för att snabbt, lätt och till en låg kostnad få in uppgifter att arbeta med. 

Anledningen till att vi var intresserade av att veta vad befolkningen tyckte var för att sätta 

caféägarnas tankar, åsikter och val kring sina caféer i perspektiv till hur efterfrågan faktiskt ser 

ut bland de potentiella kunderna. Vi ville veta om befolkningen var nöjd med det utbud som 

finns och om det därmed är en nödvändighet för caféerna att vara lika varandra då vi efter 

intervjuerna fått känslan av att caféägarna tror att sådant är fallet. Vi valde att inte ställa dessa 
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frågor till de kunder som befann sig på caféerna för att vi dels inte ville störa dem i sin lunch 

eller fika men även för att inte väcka anstöt mot caféets ägare och personal som skulle kunna 

tro att vi ställer oss negativa till deras verksamhet om de visste hur de två snabbfrågorna löd.  

 

För att utforma våra snabbfrågor satte vi oss och skrev ned alla frågor som vi kunde komma på 

på ett papper. Det resulterade i femton frågor. Vi insåg dock att det var alldeles för många och 

började reda ut frågorna och fundera på vad det var vi egentligen ville få reda på. Efter en 

stunds funderingar kring dessa frågor kom vi fram till två stycken som vi tyckte sammanfattade 

de frågor som vi skrivit tidigare men som även skulle ge oss konkreta svar på det vi ville veta.  

 

Anledningen till att vi valde att endast ha två snabbfrågor är att det är större sannolikhet att 

människor tar sig tid att besvara frågor om de är få till antalet men även för att vi ansåg att det 

räckte med dessa två konkreta frågor för att få in den information som vi sökte. 

 

På våra snabbfrågor har vi fått 21 svar. Vi har då både pratat med främlingar på stan och skickat 

ut dem till bekanta via facebook, dock har inte alla svarat på frågan. Totalt har 30 stycken 

tillfrågats men allt eftersom tiden gick och svaren som kom in lutade åt samma håll så 

bestämde vi oss för att avsluta vid 21 svar då vi ansåg att detta gav tillräckligt med material att 

arbeta med. 

2.5 KÄLLKRITIK 

Vid bedömning av de källor som använts är det viktigt att vara objektiv och kritisk. Dock är det 

lätt att som forskare påverkas av olika saker. Några felkällor som kan uppkomma är bland annat 

haloeffekten, centraltendensen och social errors.32 

 

 

 

                                                
32 Eriksson L-T. & Wiedersheim-Paul F., Att utreda forska och rapportera, s.166 
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2.5.1 HALOEFFEKTEN  

Innebär att forskaren påverkas av något han eller hon vet sedan tidigare när den kommer i 

kontakt med samma person igen.33 Exempelvis om forskaren läst en publikation av denna 

person förr och inte alls tyckt om den. Då kan forskaren gå in i nästa situation med en dålig bild 

av den personen. 

 

2.5.2 CENTRALTENDENSEN  

Innebär att forskare har tendenser till att undvika att värdera information och situationer på 

extrema sätt,34 exempelvis är det sällan en forskare värderar något som jättebra eller jättedåligt 

utan de håller sig på bra eller dåligt stadiet. 

 

2.5.3 SOCIAL ERRORS 

Innebär att forskaren blir påverkad av intervjupersonen,35 exempelvis att intervjupersonen är 

imponerande, har fina kläder och ser bra ut  och det uppstår en beundrarsituation. Då finns det 

risk att resultatet av intervjun inte blir objektivt som önskat. 

 

För att undvika att fastna i felkällor och för att vara källkritiska ämnar vi att följa Lars Torsten 

Erikssons och Finn Wiedersheim-Pauls råd och alltid försöka vara medvetna om riskerna och 

diskutera mycket med varandra för att vara säkra på att vi inte glömt några 

bedömningsvariabler. 

 

Då vi inte haft någon kontakt med caféägarna tidigare var det ingen risk att vi skulle råka ut för 

vare sig haloeffekten eller social errors. Dock har vi besökt caféerna tidigare och fått intryck av 

dem men vi anser att det inte påverkat vår objektivitet i studien då vi dels vid dessa tillfällen 

inte vetat vilka ägarna var och dels inte fått några dåliga intryck av dem som visade sig vara 

ägare. Inte heller centraltendensen är något vi anser oss ha råkat utför eftersom vi varken innan 

                                                
33 http://www.ne.se/haloeffekt 3 april 14.45 
34 Eriksson L-T. & Wiedersheim-Paul F., Att utreda forska och rapportera, s.166 
35 Eriksson L-T. & Wiedersheim-Paul F., Att utreda forska och rapportera, s.166 
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eller nu i efterhand anser att något café är extremt bra eller dåligt. Inte heller den information 

vi fått från respektive caféägare har gett oss känslan av dessa extrema värden. 

2.6 VAL AV CAFÉER 

Anledningen till att vi valde det centrala torget i den mellansvenska staden är för att det är 

stadens mittpunkt. Det ligger i anknytning till stadens största gallerior, shoppinggator och det är 

en plats där det nästan alltid befinner sig en större skara av människor. Det är även den plats 

där det ligger flest caféer på samma ställe och det är intressant att undersöka hur detta är 

möjligt med tanke att de är så pass lika varandra. Vi funderade över varför ingen drog nytta av 

att det fanns många caféer inom samma radie och därmed kunde locka kunder till sig genom 

att vara annorlunda. 

 

Av de caféer som är belägna kring det centrala torget valde vi sedan de fyra caféer som ligger 

närmast torget och samtidigt är väldigt lika varandra till meny och inredning. Anledningen till 

att vi valde caféer som liknar varandra i stor utsträckning var för att anpassa oss till arbetets 

syfte och frågeställning. 

 

Vid opponeringstillfället i april fick vi rådet att även undersöka ett café som nischat sig för att få 

med en annan sida av det problem som vi studerar. Vi började då undersöka den möjligheten 

eftersom vi tyckte att det lät som en bra idé. Efter försök till kontakt med tre caféer fick vi inget 

svar från ett, dåligt och otrevligt bemötande från ett annat som inte hade tid och det tredje 

som vi fått tips om existerade inte längre. Vi bestämde oss då för att ta konditori Omega som är 

ett café som funnits länge, är otroligt populärt enligt många och även nischat. 

 

En intervju genomfördes med konditori Omega som har två konditorier i staden men denna 

valde vi att inte ta med i arbetet. Dels genomfördes intervjun med endast tio dagars marginal 

till slutdatumet på grund av tidsbrist från caféets sida och dessutom hade det blivit för svårt och 

tagit för mycket tid att lägga till den intervjun till den redan existerande empirin. Vi anser att 

den delen av arbetet egentligen inte heller behövs då fakta från de andra intervjuerna samt 
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snabbfrågorna visat sig ge tillräcklig information för att kunna uppfylla uppsatsens syfte och 

besvara frågeställningen.  

 

Då syftet från början var mer inriktat på att titta på varför de utvalda caféerna inte nischat sig 

något speciellt och om det skulle vara möjlig att idag starta och driva ett nischat café i den 

mellansvenska staden hade en intervju med ett nischat café varit intressant för att se den andra 

sidan av problemet. Under arbetets gång har dock en syftesförskjutning uppstått och för vårt 

syfte idag är inte det nischade caféets tankar, åsikter och val nödvändiga att ha med i arbetet 

då det inte påverkar resultatet. 

 

Anledningen till att en syftesförskjutning uppstått beror på att fokus flyttades från att vara 

intresserade av varför inget café nischat sig märkbart till varför de är lika varandra till deras 

utforming av menyer och inredning. Detta gjorde ingen större påverkan på arbetet och dess 

utformning men gör att våra slutsatser kan bli mer konkreta. 

2.7 ANONYMISERING 

Författaren Robert K. Yin skriver i en av sina böcker att anonymitet ibland kan vara nödvändigt, 

bland annat för att skydda de verksamheter och personer som studerats eller om de studerade 

objekten på något vis skulle kunna påverkas av att deras namn nämns i offentliga handlingar.36 

 
Efter en lång diskussion har vi valt att låta de caféer som intervjuats till vår studie vara 

anonyma. Detta eftersom den uppsats som vi skriver kommer att vara publik och vem som helst 

kommer att kunna komma åt den men även för att undvika att något av caféerna känner sig 

kränkta, dåligt citerade eller utsatta på något sätt. Det kan vara så att det vi uppfattat om 

caféerna och tolkat kring deras rörelse inte är det rätta i alla frågor. Uppgifter om bland annat 

positionering och strategier kan även vara känsliga ur konkurrenssynpunkt och för att undvika 

framtida konflikter är detta det mest taktiska och professionella att göra ur vår synvinkel. 

 

                                                
36 Yin K. R., Fallstudier: design och genomförande, s. 185. 
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Anonymiseringen har gått till så att varje café har tilldelats namnet på en grekisk bokstav. 

Anledningen till att vi valde grekiska bokstäver är att vi ville skriva något mer än A,B, C och så 

vidare och istället för att hitta på andra namn tog vi något redan existerande som är känt för 

många. Vi valde även att inte använda oss av exempelvis de grekiska bokstäverna Beta och 

Delta eftersom att dessa ord även finns i det svenska språket med annorlunda betydelser och 

det hade kunnat göra vissa meningar förvirrande. 

 

Även stadens namn har vi valt att anonymisera för att inte de läsare som är från staden i fråga 

ska kunna känna igen sig och veta vilka caféer vi skriver om. Detta som ytterligare en försäkran 

till caféerna om total anonymitet. Staden kommer i uppsatsen att kallas för “En mellansvensk 

stad”. 

 

Att caféerna i vårt arbeta är anonymiserade är inte något som vi från början hade tänkt utan 

det var något som vi insåg vore det bästa när intervjuerna var genomförda. Hade vi från börjat 

varit på det klara med att caféerna skulle anonymiseras hade vi vid intervjuerna med 

caféägarna kunnat informera dem om detta och därmed hade vi möjligen kunnat få fram mer 

intern information. Då konkurrensen är stor mellan caféerna kring torget och alla vill locka till 

sig kunder är det förståligt om de inte vill avslöja alla sina tankar och idéer till någon 

utomstående. Vi inser i efterhand att vi hade tjänat på att ta detta beslut tidigare i arbetet, 

innan intervjuerna genomförts för att ägarna inte skulle bli lika begränsade i sina uttalanden. 

2.8 VAL AV TEORIER 

När valet av teorier gjordes gick vi först igenom informationen som vi fått på de kurser vi läst 

under våra tre år på ekonomprogrammet och då främst från de som berör marknadsföring. 

Detta ämne var det vi kände att kunde koppla till arbetets syfte och till det som sades på 

intervjuerna på ett sätt som skulle göra arbetet översiktligt och lättförståeligt. Vi anser också att 

likheten mellan caféer till största del handlar om marknadsföring och hur de uppfattas av 

kunden. Hade vi istället valt att fokusera på ägarskapet och personalen på caféerna hade 

troligen teorier om ledarskap och motivation varit lämpligare. 
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I den marknadsföringslitteratur som valdes ut efter sökning både bland kursböcker och på olika 

bibliotek, satte vi oss ned och diskuterade de begrepp som böckerna innehöll och fann några 

där vi hade tillräckligt med information för att kunna applicera dem på den information som 

samlats in via caféerna. Att kunna koppla den empiri som vi samlat in till teorier är ett måste för 

att kunna analysera respektive cafées val i verksamheten och för att göra det överskådligt för 

läsaren. 

Vi fann det svårt att hitta användbara teorier då caféägarna vid intervjuerna inte tycktes vara 

speciellt medvetna om olika marknadsföringsverktyg. Om detta berodde på okunskap eller 

ovilja att avslöja sådana saker för oss som var utomstådende vet vi inte. Vi hade hoppats på att 

intervjuerna skulle ha lett in oss på lämpliga teorier som vi kunde bygga vårt arbetet kring. 

Utfallet blev istället att vi som författare fick försöka avgöra vilka teorier som skulle kunna 

tänkas passa på de fyra cafeérna. Dessa kändes relevanta för oss men det är inte säkert att 

caféägarna har samma uppfattning. 

2.9 UPPSATSENS UPPLÄGG 

Vi har valt att ha olika kapitel för varje del, exempelvis handlar kapitel två uteslutande om 

metod, kapitel tre är teori, fyra är empiri, fem är slutsats och så vidare. Detta är att för att vi 

ville ha ordning i arbetet för att läsaren ska veta i vilket kapitel denne ska leta för att hitta 

informationen som denne söker. Vi hade även kunnat välja att ta bort metodkapitlet och väva 

in det i arbetets andra delar. Detta kändes dock inte aktuellt för oss då vi känner oss mer 

bekväma med att var sak har sin plats. Att ha ett kapitel för varje del gör också respektive 

kapitel mer tydligt och flytande när flera saker inte blandas ihop på samma ställe. 

 

I kapitel fem som vi kallar för analys har vi valt att lägga in samma rubriker som under 

teorikapitlet som är nummer tre och sedan fyllt på respektive rubrik med information från 

kapitel fyra som innehåller empirin. Detta för att läsaren ska hänga med i arbetet på bästa sätt 

och känna igen sig. Det skapar också en känsla av att allt är sammanhängande. 
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3. TEORI 
Detta avsnitt kretsar kring de teorier som ligger till grund för uppsatsen. De teorier som vi anser 

berör denna studie och dess syfte är de som tas upp. Teorierna kommer senare att kopplas till 

analysdelen och besvarar där våra frågeställningar. 

3.1 SEGMENTERING 

Som företag är det svårt att vända sig till alla kunder på samma sätt samtidigt eftersom 

kunderna är för många och skiljer sig åt. Därför måste företagen välja ut vissa delar av 

marknaden, segment, att vända sig till med sin produkt eller tjänst. Denna indelning av 

marknaden gör att  företagen kan nå ut till kunderna på ett mer effektivt sätt.37 

 

Segmentering kan göras enligt olika kriterier. Tre exempel på kriterier är demografi, geografi 

och psykografi. Demografi innebär att  marknaden delas in  i segment som baseras på vem 

kunden är. Faktorer som påverkar detta är exempelvis kundens kön, ålder och inkomst. 

Geografi innebär att marknaden istället delas in efter var kunderna bor och psykografi innebär 

att maknaden delas upp enligt faktorer som åsikt och attityd.38 

 

Dessa tre kriterier ovan är dock bara förslag på segmenteringar och det finns inget 

segmenteringskriterie som är rätt eller fel, det är upp till företaget att avgöra vilken marknad de 

vill vända sig till och hur de ska dela upp den. Något som företagen dock bör tänka på vid sin 

segmentering är att segmenten är homogena, skiljer sig från varandra, är lätta att nå samt att 

de är stora nog att kunna räknas som ett segment.39 

                                                
37 Kotler P., Principles of marketing, s. 410 
38 Brooksbank R., The Anatomy of Marketing Positioning Strategy, 1994, s.11 
39 Ibid, s.11 
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3.2 POSITIONERING 

Dagens kunder är smarta och medvetna i sina val av produkter/tjänster och då dagens 

marknader är stora och utbredda är det viktigt för företagen att deras produkts/tjänsts fördel 

överstiger det pris som kunden får betala för produkten/tjänsten.40 Detta kan göras genom 

positionering som är en av de viktigaste marknadsföringsstrategierna där det handlar om att 

placera sin produkt eller tjänst i kundens medvetande.41 En produkts position är de känslor och 

intryck som kunden har för produkten jämfört med konkurrenternas och det är viktigt att 

företagen har en plan över sin positionering för att produkten ska få ett sådant stort genomslag 

på den valda marknaden som möjligt.42 

 

Företag ställer sig främst fyra frågor när någonting skall positioneras på marknaden: 

·     Vad? Vilka önskningar och vilket behov skall produkten eller tjänsten tillfredsställa och vilket 

löfte skall från leverantören uppfyllas? 

·     Vem?  Skall erbjudandet positioneras för människor med vissa värderingar eller 

beteendemönster, gamla, unga, män, kvinnor och så vidare. 

·     Tillfälle? Handlar det om en produkt för speciella tillfällen eller är det en vardagsprodukt? 

·     Förhållande till vad? Vilka konkurrenter bör fokus ligga på?43 

 

Positioneringen av en produkt eller tjänst är något av det viktigaste inom marknadsföringen. 

Det är genom positoneringen företaget når ut på marknaden och det är detta som skapar 

medvetenhet om produkten/tjänsten hos kunderna.44 

                                                
40 Knox S., Positioning and branding your organisation, 2004, s. 107 
41 El-Ansary I. Adel, Marketing strategy: taxonomy and frameworks,2006, s.268 
42 Kotler P. Et Al, Principles of marketing, 2008, s. 434 
43 Uggla H., Positionering: Teori, trend & strategi, 2006, s.12  
44 Ibid. s. 109  
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3.3 KONKURRENSSTRATEGI 

Michael Porter, en ledande strategisk tänkare har utvecklat tre konkurrensstrategier som hjälp 

för företag att skapa sig en konkurrenskraftig plats på marknaden och för att överträffa 

konkurrenterna på samma marknad. Dessa tre är kostnadsledarskap, differentiering och 

fokusering.45 

 

3.3.1 KOSTNADSLEDARSKAP 

Denna strategi bygger på att alltid försöka ha en sådan god konstnadskontroll som möjligt. 

Detta genom att exempelvis försöka ha låga distributions- och produktionskostnader. Fokus 

läggs på att hålla kostnaderna nere istället för att arbeta med den högsta kvaliteten på 

marknaden eller extrem produktanpassning. Det är de företag som lyckas hålla de lägsta 

kostnaderna som kommer att kunna erbjuda sina kunder de lägsta priserna. Det är dock svårt 

för ett företag att leva på att ha låga priser då lågpriskonceptet är lätt att kopiera. Det gäller för 

företagen att erbjuda kunden något mer än bara låga priser.46 

 

3.3.2 DIFFERENTIERING 

Denna strategi innebär att företaget skapar något, antingen en produkt eller tjänst som är unik  

på marknaden och som tillåter företaget att ha högre priser än genomsnittet.47 Detta på grund 

av att det differentierade företaget, gentemot konkurrenterna, skapar positivt upplevda 

fördelar hos kunden.48 Differentiering av produkter eller tjänster kan ske på bland annat dessa 

tre följande sätt: Genom  att differentiera själva produkten/tjänsten, genom att differentiera 

                                                
45 Dess G. Gregory & Davis S. Peter, Porter´s (1980) Generic Strategies as Determinants of Stratecig Group 
Membership and Organizational Performance, 1984, s. 469 
46 Uggla H., Positionering: Teori, trend & strategi, s.26-27  
47 Dess G. Gregory & Davis S. Peter, Porter´s (1980) Generic Strategies as Determnants of Strategic Group 
Membership and Organizational Performance, 1984, s. 469 
48 Uggla H., Positionering: Teori, trend & strategi, s. 27 
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sättet produkten/tjänsten erbjuds till kunderna eller genom att använda olika 

marknadsföringsmetoder.49 

 

3.3.3 FOKUSERING 

Om ingen av de ovan nämnda konkurrensstrategierna fungerar måste en annan 

konkurrensstrategi hittas. Fokusering innebär att produkten inte vänder sig till alla utan att 

fokus ligger på ett litet, välanalyserat segment där det undersökts att produkten har en stor 

köpkraft. Med detta tar företaget ingen risk utan de vet på förhand att produkten mottas väl av 

kunderna i segmentet.50 

3.4 MARKNADSFÖRINGSMIXEN 

Marknadsföringsmixen är en samling av verktyg som företaget kan använda sig av för att 

påverka efterfrågan på sin produkt eller tjänst. Det är i marknadsföringsmixen som företaget 

utforskar sin produkt och det är där de kan anpassa sin produkt/tjänst till att matcha det 

kunderna vill ha.51 Marknadsföringsmixen innehållande de fyra P:na är enligt flera studier en 

modell som många som har problem med marknadsföringsfrågor använder sig av då den ses 

som pålitlig.52 

 

Marknadsföringsmixen består av fyra delar: 

3.4.1 PRODUKT 

En produkt är något som företaget erbjuder marknaden för att tillfredsställa dess behov.53 Det 

behöver inte vara ett fysiskt ting utan i produktbegreppet räknas även tjänster, idéer och ibland 

erbjudanden in.54  

                                                
49 Porter E. Michael, Competitive Advantage, s. 14 
50 Uggla H, positinering: Teori, trend & strategi, s.29 
51 Kotler P., Principles of marketing, s. 49 
52 Constantinides E., The Marketing mix revisited: Towards the 21st Century Marketing, 2006, s. 408 
53 Kotler P., Principles of marketing, s. 158 
54 Uggla H., Positionering: Teori, trend & strategi, s 129 
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Begreppet produkt omfattar mängd, kvalitet, design, egenskaper, varumärke, förpackning, 

service och garantier.55 

 

3.4.2 PRIS 

Priset är den mängd pengar som kunden måste betala för att erhålla produkten eller tjänsten.56  

Hur konsumenten kan använda samma ekonomiska resurser på ett alternativt sätt, det vill säga 

vad konsumenterna kan göra med pengarna istället för att köpa den aktuella produkten, är 

även något som prisbegreppet innefattar. Priset är en avvägning mellan efterfrågan på varan 

och utbudet på densamma.57 Begreppet pris omfattar i marknadsföringsmixen listpriset, 

rabatter, ersättningar, betalningstiden och kreditvillkor.58 

 

3.4.3 PLATS 

Det är alla aktiviteter som gör varan eller tjänsten tillgänglig för kunderna59 Begreppet plats 

omfattar kanaler, täckning, sortiment, läge, lager och transport.60 

 

3.4.4 PÅVERKAN 

Aktiviteter som vidarbefodrar fördelen med produkten och övertygar konsumenterna att köpa 

den.61 Begreppet påverkan omfattar reklam, kampanjer, personlig försäljning och publicitet.62 

 

 

                                                
55 Kotler P., Principles of marketing, s. 49 
56 Kotler P., Principles of marketing, s.158 
57 Uggla H., Positionering: Teori, trend och strategi, s.130 
58 Kotler P., Principles of marketing, s.49 
59 Ibid. s.158 
60 Ibid. s.49                                                                                                                                        
61 Ibid. s.158 
62  Ibid. s.49 
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3.5 RYKTESMARKNADSFÖRING 

Ett företags potentiella kunder påverkas i sitt val av företag att vända sig till av företagets rykte. 

Ryktet ger signaler till kunderna om vad det är för typ av företag och hur de är i jämförelse med 

sina konkurrenter.63 

 

Det är viktigt att kunderna är nöjda för att kunna skapa lönsamma relationer med dem i 

framtiden. Nöjda kunder återkommer och köper en produkt igen, pratar positivt om företaget 

till andra potentiella kunder och lägger mindre uppmärksamhet på andra företags produkter 

och reklamer. Ett dåligt rykte sprids längre och snabbare än ett gott sådant och ett dåligt rykte 

skadar kundens attityd kring företaget och deras produkter. De flesta kunder som är missnöjda 

låter inte företaget bli medvetna om detta och därför borde företaget regelbundet ta reda på 

vad kunderna tycker om dem, exempelvis genom olika system som uppmuntrar kunderna att 

lämna klagomål. På det sättet kan företaget lära sig hur bra de är och och hur de eventuellt 

skulle kunna förbättra sig inom olika områden.64 Om företag aldrig får veta vad kunderna tycker 

om dem är det också svårt att veta vad som bör ändras. Exempelvis om en kund kommer in i en 

elektronikbutik och tycker sig bli bemött på ett dåligt sätt och inte får den hjälp de söker och då 

inte heller säger någonting utan istället går till en konkurrent när de ska köpa elektronik nästa 

gång. Då har företaget förlorat en kund utan att de är medvetna om det och på grund av något 

så enkelt som dålig service. 

 

Att ett företag bryr sig om, skyddar och förbättrar sitt rykte är av största vikt för dess 

överlevnad och ryktet är något som kan avgöra om ett företag lyckas eller misslyckas. 65 

 

                                                
63 Fombrun C. & Shanley M., What’s in a name? Reputation building and corporate strategy, 1990, s.233 
64 Kotler P., Principles of marketing, s.272 
65 Marconi J., Reputation Marketing, s. 2 
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3.6 IDENTITET 

Varje företag måste hitta en identitet och ett sätt att fungera som de trivs med för att 

framgångsrikt driva sin verksamhet. Ett sätt att hitta sin identitet är genom imitation, att härma 

ett annat företag som är inom samma bransch och som håller på med samma sak. Imitation är 

en sorts strategi där företag lär sig av andras sätt att agera och slipper göra onödiga misstag, 

exempelvis att satsa på fel produkter, då konceptet redan är beprövat och bevisligen fungerar. 

Genom att göra detta sparar företaget både tid och resurser och minskar risken för att 

misslyckas. 66          

                                                
66 Czarniawska B. & Sevón G., Translating Organizational Change, s. 52 
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4. EMPIRI 
Detta kapitel presenteras de fyra caféerna och den information som vi fått fram från våra intervjuer. 

Läsaren blir insatt i vilka val caféägarna gjort och varför. På alla ställen där caféerna nämnts men 

inte fotnotats hänvisar vi till intervjerna som finns i bilagorna längst bak i arbetet.  

4.1 PRESENTATION AV CAFÉERNA 

Vi har valt att studera fyra olika caféer som alla är belägna kring ett centralt torg i en 

mellansvensk stad. Av dessa caféer är det två stycken som tillhör en kedja av caféer och två som 

ägs av privatpersoner. Nedan följer en presentation av respektive café. 

 

4.1.1 ZETA 

Zeta är ett av de fyra Zeta som finns i den mellansvenska staden. Det Zeta som författarna valt 

att studera är beläget efter en av stadens största shoppinggator, på andra våningen med utsikt 

över ett välbesökt centralt torg. På kedjans hemsida skriver de att detta café är en del av en 

kedja där privatpersoner som vill öppna ett café har möjlighet att bli franchisetagare inom Zeta. 

Zeta har enligt kedjans hemsida som mål att vara en mötesplats där kunderna ska känna sig 

som hemma och dit de ska kunna gå för att få en paus i vardagen och träffa vänner, nya 

bekantskaper eller bara smita in och njuta av en kopp kaffe mitt i den stressiga vardagen. 

Enligt hemsidan erbjuder de även catering och för företag som är intresserade av en 

annorlunda plats att hålla sina frukostmöten finns möjlighet att hyra caféet. Hos Zeta är fika och 

lunchgästerna ungefär lika många.67 

 

4.1.2 SIGMA 

Sigma är det enda caféet i den kedjan i den mellansvenska staden. Cafét är beläget på markplan 

med utsikt över ett centralt torg. Även denna kedja av caféer erbjuder privatpersoner som vill 

                                                
67 Intervju med Zetas ägare 4/5 -12 
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öppna ett café att bli franchisetagare inom Sigma och enligt kedjans hemsida ställer de upp och 

hjälper franchisetagarna med allt från utbildning till finansiering. 

 

För kedjan Sigma är ett centralt läge viktigt och i den mellansvenska staden ligger Sigma minst 

sagt centralt. De satsar även på att öppna fler caféer runt om i Sverige med samma centrala 

läge men skriver även på sin hemsida att de hellre arbetar med kvalitét än kvantitet. 

 

På kedjans hemsida beskriver de att de har som mål att vara Sveriges bästa cafékedja och har 

bland annat specialdesignad inredning på sina caféer och en meny som har tagits fram i 

samarbete med en dietist. De är enligt hemsidan även noga med att ha välutbildad och trevlig 

personal för att kunden alltid ska få en bra caféupplevelse. Under sommarhalvåret kan Sigmas 

kunder njuta av en uteservering och det är enligt caféets ägare mest fikagäster som besöker 

caféet.68 

 

4.1.3 GAMMA 

Gamma är ett privatägt café som är beläget på andra våningen i en av stadens största gallerior 

med utsikt över ett centralt torg. De öppnade sitt café hösten 2008 och har sedan dess varit ett 

välbesökt café som även har uteservering på sommarhalvåret.69 Att vara det moderna fiket i 

den mellansvenska staden ser de som sitt uppdrag och de är noga med att ha färska råvaror, 

stort utbud och en trevlig personal som sätter kunderna i fokus. De har enligt sin hemsida som 

mål att kunden som lämnar caféet ska vara glad, nöjd och villig att göra ett återbesök. Gamma 

har mest lunchgäster men även fikat säljer bra.70 

 

                                                
68 Intervju med Sigmas ägare 25/4 -12 
69 Intervju med Gammas ägare 24/4 -12 
70 Intervju med Gammas ägare 25/4 -12 
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4.1.4 ALFA 

Alfa är ett privatägt café som är beläget på markplan efter en av stadens största shoppinggator. 

De startade cafét 1999 och det gör dem till det äldsta caféet kring det centrala torget. Hos Alfa 

är det luncherna som säljer bäst.71 

 

De tycker att det är viktigt att kunderna känner sig som hemma när de kommer in på cafét och 

att de blir bemötta med värme. Enligt caféets ägare ska cafét fungera som en fridfull plats där 

kunden kan slappna av i den stressiga vardagen och enligt caféets hemsidan går det som kund 

att beställa catering från cafét till middagen eller festen. Även Alfa har en uteservering på 

sommarhalvåret.72 

4.2 CAFÉNORMEN 

De fyra caféer som valts ut till denna uppsats är alla väldigt lika varandra både gällande menyn 

och lokalernas inredning. De har alla en modern inredning med en blandning av soffor, fåtöljer 

och stolar i olika material och en meny som innehåller de allra vanligaste caféprodukterna: 

Kladdkaka, cheesecake, chokladboll, biscotti, sallad, foccacia, paj och lasagne.73 Det är denna 

likhet som författarna har valt att kalla för cafénorm. 

 

Inredningen har de privat drivna kedjorna Alfa och Gamma anlitat inredare och designfirmor för 

att få hjälp med. Alfas ägare berättar att de valt att inte använda skinnmöbler och att ha ett 

golv som ser något hårdare ut.74 Detta är dock inget som gör någon större skillnad då känslan 

på caféet ändå inte skiljer sig från de andra. De båda kedjorna Zeta och Sigmas inredning har 

dock bestämts av kedjan.

                                                
71 Intervju med Alfas ägare 24/4 -12 
72 Intervju med Alfas ägare 24/4 -12 
73 Observation under intervjuerna. 
74 Intervju med Alfas ägare 24/4 -12 
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Zetas ägare berättar för oss att han tror att likheten mellan caféerna beror på att alla vill likna 

Zeta eftersom det är en stor och populär kedja.75 Även Alfas ägare säger att han tror att 

likheten beror på att de andra vill härma ett lyckat koncept men han tror istället att alla caféer 

som liknar varandra härmar Alfa för att de funnits länge och alltid gått bra.76 

 

Även menyerna på respektive caféer är lika varandra och trots det är det ingen av caféägarna 

under intervjuerna som reflekterar över detta. Zeta får allt som serveras på cafét fryst från 

kedjan vilket gör att de kan inte påverka speciellt mycket.77 Inte heller Sigma får bestämma 

själva hur menyn ska se ut men har dock fått tillstånd att baka och laga en del själva istället för 

att ta hem allt fryst från kedjan.78 Alfa och Gammas ägare berättar dock i intervjuerna att de 

tycker om att ta fram nya menyer och att få arbeta med sin egen fantasi och att det är bland 

det bästa med att driva café privat. Båda caféerna lagar allting själva men Gamma har dock inte 

möjligheten att baka sitt eget bröd på grund av tidsbrist. 

 

På intervjufrågan varför caféägarna tror att de flesta caféer är lika svarar de alla att de tror att 

det är för att kunderna ska känna igen sig och Alfas ägare säger att han tror att det är typiskt 

svenskt. Att svenskar tycker om när det är bekant och att det då är lättast för caféerna att bara 

följa strömmen.79 Även Gammas ägare är inne på samma spår och han berättar att han tror att 

det är för att det alltid är kunden som väljer i slutändan och att de flesta caféer då lägger fokus 

på det som är känt att kunderna efterfrågar och att många caféer på det sättet blir lika 

varandra. Han berättar också att han tror att det är många caféer som inte vågar skilja sig från 

mängden utan som använder sig av ingredienser som de vet att kunderna tycker om och som 

provats på andra ställen.80 

 

 

                                                
75 Intervju med Zetas ägare 4/5 -12 
76 Intervju med Alfas ägare 24/4 -12 
77 Intervju med Zetas ägare 4/5 -12 
78 Intervju med Sigmas ägare 25/4 
79 Intervju med Alfas ägare 24/4 -12 
80 Intervju med Gammas ägare 25/4 -12 
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4.3 CAFEÉRNAS LÄGE 

Av de caféer som intervjuats ligger alla kring ett och samma centrala torg i mitten av staden. 

Läget är något som alla de intervjuade caféerna valt med omsorg och på frågan om hur caféts 

läge valdes svarar de båda privatägda caféernas ägare direkt att de visste från början att de ville 

befinna så centralt som möjligt eftersom det är många människor som rör sig kring 

stadskärnan.81 Även kedjorna tycker att läget är viktigt och Zetas ägare berättar att de tidigare 

fanns i en annan lokal men då deras nuvarande lokal hade ett mycket bättre och mer centralt 

läge valde de att flytta dit.82 Kedjan Sigma tycker även de att ett centralt läge är viktigt och det 

är något de prioriterar för sina caféer och caféts läge i den mellansvenska staden är minst sagt 

centralt.83 

 

Alla är som sagt överens om att läget är av stor vikt för ett café och Gammas ägare ger som 

exempel att om ett café är beläget en bit utanför stadens kärna blir det mycket krångligare för 

kunderna då det är en bit att gå för de som befinner sig kring torget och att ett sådant café då 

missar de spontana gästerna.84 

4.4 PRIVATÄGT CAFÉ ELLER FRANCHISETAGARE FÖR EN KEDJA? 

Som ägare för ett privat café finns en större möjlighet att påverka såväl meny som inredning 

och priser på egen hand. Under intervjuerna med de privatägda caféerna Alfa och Gamma 

berättar ägarna för författarna att de valt att driva sina caféer privat för att ha möjligheten att 

bestämma och påverka själva. De tycker om att få söka egen inspiration och använda sin 

fantasi. Gammas ägare berättade att hans val mellan privatägt och franchisetagare inte var 

självklart från början men då han inte tyckte att någon kedja höll måttet eller uppnådde den 

kvalitét, främst på kaffet, som han ville erbjuda kunderna valde han att driva cafét privat.85 

                                                
81 Intervju med Alfas och Gammas ägare 24/4 och 25/4 -12 
82 Intervju med Zetas ägare 4/5 -12 
83 Intervju med Sigmas ägare 25/4 -12 
84 Intervju med Gammas ägare 25/4 -12 
85 Intervju med Gammas ägare 25/4 -12 
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För en franchisetagare finns inte lika många möjligheter till att själv utforma sin verksamhet. 

Dessutom måste varje franchisetagare betala in en viss del av  varje månads resultat som en 

avgift för att få vara en del av kedjan.86 I gengäld får de ett nästan helt färdigt koncept med allt 

från menyer till inredningen.87 De har även kedjan som en mentor dit de kan vända sig för att få 

hjälp och råd. Ägarna av Zeta och Sigma som båda är kedjor valde att bli franchisetagare för att 

det är lättare och säkrare än att driva privat just eftersom att kedjan alltid finns där som ett 

slags stöd. 

4.5 CAFÉERNAS STRATEGIER OCH POSITIONERING 

I vår intervju med ägaren av Gamma berättar han om att det är stor konkurrens bland caféerna 

i den mellansvenska staden och att han tror att de flesta caféer arbetar på ungefär samma 

sätt.88 Intervjuerna med de resterande caféerna bekräftar detta. De arbetar inte enligt någon 

uttalad strategi. Gammas ägare fortsätter att berätta att det givetvis är av en stor vikt att ha 

hög kvalitet och bra priser men att det inte är något de kan använda sig av för att konkurrera 

eftersom han anser att de flesta av stadens caféer har detta.89 Alla intervjuade caféägare har 

möjligheten att sätta sina egna priser, även franchisetagarna. Zeta har dock lägstapriser som 

beslutats av kedjan som de lägst får sätta.90 

 

Under intervjun berättar även Alfas ägare att de i och med sänkningen av restaurangmomsen 

hade förhoppningar om att kunna sänka sina priser men då leverantörerna istället höjde sina 

priser gick inte detta att genomföra.91 Detta påverkade alla caféer då de mer eller mindre har 

samma leverantörer.92 

 

                                                
86 Intervju med Alfas ägare 25/4 -12 
87 Intervju med Sigmas ägare 25/4 -12 
88 Intervju med Gammas ägare 25/4 -12 
89 Intervju med Gammas ägare 25/4 -12 
90 Intervju med Zetas ägare 4/5 -12 
91 Intervju med Alfas ägare 24/4 -12 
92 Intervju med Alfas ägare 24/4 -12 
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Något som Zeta dock ser som en strategi är att de alltid får all mat fryst direkt från kedjan, detta 

för att kunderna ska veta vad de får och hur det smakar oavsett vilket Zeta de besöker.93 Enligt 

Zetas hemsida har kunderna även möjlighet att ansöka om ett Zeta-kort som ger tio procent 

rabatt på hela sortimentet. Även Sigma har ett sätt att försöka locka tillbaka kunder, de delar 

nämlingen ut kuponger till dem.94 

 

Även när det gäller positionering är alla caféer som intervjuats överrens. Det viktigaste är ett 

trevligt bemötande och bra service för att kunden ska bli nöjd. Gammas ägare berättar att det 

är viktigt att kunden känner tillit till caféet och vet att caféet gör allt de kan för att kunden ska 

gå nöjd därifrån. Han berättar även att han tycker att det är viktigt att inte servera något han 

själv inte skulle äta.95 Både Alfa och Zeta nämner i sina intervjuer att det är viktigt att kunden 

känner sig som hemma och kan slappna av på cafét. 

 

För att synas och locka nya kunder gör kedjan Zeta reklam både i tidningar och på internet.96 

Även Sigma som är en kedja gör reklam på liknande sätt.97 Dessa caféer har alltså ingen specifik 

reklam för just sitt café. Gamma drar nytta av att ligga i en galleria och gör reklam i tidningar 

tillsammans med den.98 Det fjärde caféet Alfa som är det äldsta cafét kring det centrala torget 

gör mer eller mindre ingen reklam utan lever på sitt rykte.99 

4.6 KUNDERNAS EFTERFRÅGAN 

Den undersökning som har gjorts genom snabbfrågor med vänner, bekanta och främlingar på 

stadens gator har visat att bland annat stämningen och miljön hos respektive café är viktigt för 

kunderna i deras val av café. Den mellansvenska staden är en stad med många caféer och flera 

                                                
93 Intervju med Zetas ägare 4/5 -12 
94 Intervju med Sigmas ägare 25/5 -12 
95 Intervju med Gammas ägare 25/4 -12 
96 Intervju med Zetas ägare 4/5 -12 
97 Intervju med Sigmas ägare 25/4 -12 
98 Intervju med Gammas ägare 25/4 -12 
99 Intervju med Alfas ägare 24/4 -12 
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av de potentiella kunder som tillfrågats är nöjda med det utbud som finns idag. Det finns dock 

de som inte är helt nöjda.100 

 

I undersökningen har det visat sig att cafégäster inte bara saknar annorlunda miljöer på caféer 

utan även ser brister i menyutbudet. Några exempel på cafémiljöer som saknas enligt vissa 

cafégäster är små mysiga caféer med stora fåtöljer men även caféer med ordentliga bord och 

stolar där de lite äldre kan sitta skönt och där studenter kan studera och få plats med böcker 

och block. De tycker även att det saknas caféer med en speciell nisch och en annorlunda 

stämning och det ges exempel på att fler caféer bör öppna längs med ån då den mellansvenska 

staden har födelen att ha vatten mitt inne i staden.101 

 

De brister i menyutbudet som nämns är främst gällande bakverk. Bland annat finns det det 

önskningar om caféer som satsar på hembakt helt från grunden och stora bakelser. Det finns 

även önskningar om ett USA-inspirerat café som erbjuder sådant som är populärt i andra 

länder, exempelvis cupcakes med olika sorters frosting, macarones i olika smaker, milkshakes 

och frozen yoghurt.102 

 

 

                                                
100 Bilagan med Snabbfrågor 
101 Bilagan med Snabbfrågor 
102 Bilagan med snabbfrågor 
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5. ANALYS 
I detta kapitel vävs teorin och empirin ihop och utifrån detta görs analyser. Här  tas inte någon 

ny fakta upp utan allt går att finna i kapitel 3 teori och kapitel 4 empiri och därför kommer inte 

all information att fotnotas. För mer information kring teorierna och intervjuerna hänvisar vi till 

de ovan nämnda kapitlen samt arbetets bilagor som finns tillgängliga längst bak i arbetet. 

5.1 SEGMENTERING 

Inget av de caféer som vi studerat använder sig av segmentering när det gäller deras kunder,  

de har varken gjort någon indelning geografiskt, demografiskt eller psykografiskt utan vänder 

sig till alla. Detta kan verka rimligt då det är en sådan bransch som tilltalar många olika sorters 

människor och där pengar vill tjänas på alla slag av dessa. 

 

Det är även svårt för ett företag av denna sort att inrikta sig på en speciell grupp människor då 

det finns många som verkar inom samma bransch vilket gör det lätt för kunderna att välja ett 

annat alternativ om något inte skulle vara till deras belåtenhet. Deras centrala läge gör även att 

vi tror att det skulle kunna vara en nackdel för dem att välja en speciell målgrupp då det är 

många människor i olika åldrar som rör sig kring caféerna.  

5.2 POSITIONERING 

När caféägarna intervjuades fick vi känslan av att de inte var särskilt medvetna om vilka 

marknadsföringsverktyg så som positionering, strategi och liknande som de har att tillgå och 

hur de arbetar med dem. De frågade vad olika begrepp innebar och vi som intervjuade fick 

förklara med exempel för att få dem att förstå. Trots detta är svaren på våra frågor inte alltid 

det vi söker och att känslan av att företagarna inte har någon tanke kring de begrepp vi frågar 

om blir påtaglig. Det förvånar oss att caféeägarna inte är särskilt medvetna om de olika 

marknadsföringsverktygen eftersom vi tycker att som ägare av ett företag bör man känna till 

dessa då det är viktiga begrepp att arbeta med för att kunna nå ut till kunderna och därmed 

lyckas som företagare. En anledning till avsaknaden av detta kan tänkas vara att marknaden i 
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den mellansvenska staden inte är mättad på caféer av denna sort och att ägarna därför inte 

behöver vara speciellt aktiva i sin positionering och liknande för att locka till sig kunder utan att 

deras centrala läge och inställning mot de kunder som besöker caféet är tillräckligt för att få 

kunder som återkommer. Hade det varit en mättad marknad skulle företagarna mer eller 

mindre tvingats använda sig mer av de olika marknadsföringsverktygen för att vinna fördelar 

gentemot de andra caféerna. 

 

Caféernas läge är något som respektive café valt med omsorg. De visste alla redan från början 

att de ville bedriva sin verksamhet centralt i staden för att kunderna lätt ska kunna besöka dem 

och för att fånga upp de spontana gäster som bara går förbi och då kommer på att fika eller 

lunch skulle vara mysigt. Att ha ett centralt läge med fin utsikt är en fördel för caféerna och kan 

ses som en form av positionering som skapar ett värde för kunderna, det skapar även en 

medvetenhet hos dem. Ett café som ligger på ett ställe där många människor rör sig behöver 

antagligen inte heller göra lika mycket reklam, vilket de intervjuade caféerna inte gör i särskilt 

stor utsträckning, då kunderna ser dem ändå. Det hade varit skillnad om något av dessa caféer 

låg på en bakgata där inte speciellt många går förbi. Då hade det varit viktigare med reklam för 

att locka kunder och för att göra dem medvetna om caféets existens. Läget är alltså oerhört 

viktigt då caféerna får mycket gratis av det. 

 

Trots att de caféer vi intervjuat inte har någon speciell positioneringsstrategi är de som vi 

tidigare skrivit väldigt noga med att kunderna ska vara nöjda och få ett trevligt bemötande. 

Trevlig, hjälpsam personal och bra service skapar goda intryck hos kunden och får dem att vilja 

komma tillbaka vilket även det är en form av positionering. Givetvis vill alla företag ha glada, 

nöjda kunder som kommer tillbaka eftersom det är en förutsättning för att verksamheten ska 

fungera och att alltid ha glad och trevlig personal tror vi kan påverka bilden av caféet i stor 

utsträckning. Glada, nöjda kunder kommer antagligen även att berätta för sina vänner om 

exempelvis vilken bra service de fick och det leder inte bara till nöjda kunder utan kanske också 

fler kunder. Caféerna har alltså mycket att tjäna på att behandla kunderna bra och att detta är 

något som verkar självklart för de caféer som intervjuats anser vi vara av stor vikt. 
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5.3 KONKURRENSSTRATEGI 

5.3.1 KOSTNADSLEDARSKAP 

Givetvis vill alla de intervjuade caféerna gå med vinst och därför är bra inköpspriser på varor 

viktiga. Dock är de alla noga med att erbjuda en sådan bra kvalitet att de inte känner att de kan 

kompromissa med det bara för att få låga kostnader. Att ha de lägsta priserna är inte heller 

något som caféerna prioriterar utan de ligger på ungefär samma prisnivå som de resterande 

caféerna i området. 

 

Att de flesta caféer använder sig av samma leverantörer bidrar även till att det är svårt att hålla 

lägre priser än andra. De har ett lägsta pris de måste kräva av kunderna för att kunna täcka sina 

kostader och att de samtidigt vill hålla en bra kvalitet gör att priserna hamnar på en viss nivå. 

Här bidrar caféernas likhet till att de inte kan använda sig av detta marknadsföringsverktyg 

eftersom om ett café erbjuder lägre kvalitet än de andra caféerna riskerar de att kunderna går 

till konkurrenterna istället. 

 

5.3.2 DIFFERENTIERING  

Differentiering är ingenting de intervjuade caféerna använder sig av. De är alla väldigt lika 

varandra och medvetna om att de imiterar varandras identiteter i stor utsträckning. Det är ett 

medvetet val då de tror att detta går hem hos kunderna. De utformar allt efter vad kunderna 

efterfrågar och därför är likheten ett resultat av detta. Caféerna är inte identiska men 

stämningen är densamma hos alla. Det är modern inredning med ungefär samma meny. Är det 

ett koncept som går hem hos kunden kan det tyckas vara meningslöst att differentiera sig. Vi 

fick intrycket att caféägarna var av denna åsikt då de inte såg någon anledning att ändra på 

något som bevisligen går hem hos kunderna. I våra snabbfrågor har det dock kommit fram att 

kunderna saknar vissa saker i stadens caféutbud. Om de caféer som intervjuats skulle vilja 

differentiera sig något skulle de själva kunna göra sådana undersökningar för att se vad 

kunderna egentligen tycker och sedan börja ta itu med detta i en mindre skala, exempelvis att 

göra en myshörna på cafét eller lägga till något nytt och annorlunda på menyerna. Om de själva 
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gör undersökningar får de bevisat vad kunden saknar och vad som därmed skulle kunna gå hem 

om de ändrade något i sin verksamhet och risken att misslyckas skulle inte vara lika stor. Det är 

precis detta vi tror, att det är en eventuell rädsla att misslyckas som hindrar företagarna att 

tänka i andra banor och att de är bekväma i den situation som råder nu. Att de har tryggheten i 

att vara lika andra och använda sig av ett redan beprövat koncept. 

 

5.3.3 FOKUSERING 

Då de intervjuade caféerna är lika varandra och inte arbetar med någon form av segmentering 

anser vi att de inte heller arbetar med fokusering. Ingen av dem erbjuder något sådant unikt att 

de skulle kunna ta höga priser för det. De satsar på att erbjuda något för alla och inte något 

specifikt till vissa. Fokusering, skulle precis som segmentering kunna vara negativt för dessa 

caféer då de, som vi tidigare beskrivit, verkar i en bransch där de vill tjäna pengar på alla och är 

belägna på en plats där människor i olika åldrar rör sig. Skulle de då fokusera på vissa kunder 

kan det leda till att caféet förlorar andra kunder som inte känner sig sedda och prioriterade och 

detta skulle inte vara bra för verksamheten. 

 

Att inte fokusera är något vi anser vara taktiskt gjort av caféerna då vi håller med om att de 

antagligen skulle förlora mer än vad de skulle tjäna på att fokusera på en viss grupp människor. 

Hade de varit belägna på en annan plats hade detta kunnat vara ett alternativ men när de 

befinner sig på en sådan öppen och central plats där det finns många olika människor och ett 

flertal konkurrenter är det bättre att vända sig till alla. 

 

5.4 MARKNADSFÖRINGSMIXEN 

Vi som författare har nedan sammanfattat alla fyra caféers arbete kring de fyra p:na. Ingen av 

caféägarna har under intervjuerna sagt att de använder sig av denna metod men utifrån den 

information som samlats in har vi valt att applicera denna modell på det som sagts för att få en 

jämförelse dem emellan. Eftersom caféerna är lika varandra anser vi det vara extra viktigt för 
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dem själva att analysera sin verksamhet och då marknadsföringsmixen är en pålitlig modell som 

är användbar när det rör sig om marknadsföringsfrågor skulle vi rekommendera caféerna att 

använda denna. Under de intervjuer som genomförts har vi fått bilden av att caféerna inte tycks 

arbeta speciellt mycket med marknadsföringsfrågor då de som sagt inte varit särskilt medvetna 

om innebörden i vissa begrepp och inte kunnat nämna några specifika marknadsföringsverktyg 

som de använder sig av. Detta kan komma att bli deras bakslag den dag kundernas efterfråga 

förändras. Något som är ett vinnande koncept idag kanske inte är det imorgon. Om caféerna 

har en uppdaterad marknadsföringsmix som de ständigt arbetar med kan de förutse och minska 

de risker som fort kan bli påtagliga för ett café utan plan. Det gäller att planera för framtiden 

eftersom konkurrensen är stor. 

 

5.4.1 PRODUKT 

Alla de caféer som intervjuats är caféer med både fika- och lunchmöjligheter. Gamma och Alfa 

är de caféer som främst säljer lunch, för Zeta är ungefär hälften fikagäster och hälften 

lunchgäster medan Sigma främst säljer fika.  

 

På de privata cafeérna kan utformningen av menyn och inredning göras utifrån den egna 

fantasin medan kedjorna har en strikt meny och inredningsstil som de mer eller mindre måste 

följa. Trots detta blir menyerna och inredningen hos de båda typerna av caféer betydligt lika då 

båda i grund och botten måste ta hänsyn till vad kunderna efterfrågar. Eftersom caféerna är 

belägna på samma plats där det rör sig människor i alla åldrar finner vi det naturligt att de blir 

lika varandra till deras utformning. Detta eftersom kunden alltid kan besöka caféet bredvid utan 

någon större ansträngning om caféet ifråga inte erbjuder det kunden efterfrågar. För att då 

attrahera alla kunder kan likheten vara en fördel. 
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5.4.2 PRIS 

Cafépriserna på de caféer kring det centrala torget som intervjuats skiljer sig inte från varandra 

med mer än någon krona, detta gällande både luncher och bakverk. Enligt caféägarna på 

respektive caféer ses inte pris som något direkt konkurrensmedel, dock är de medvetna om de 

övriga caféernas priser och det blir därmed något som undermedvetet finns med vid den egna 

prissättningen. 

 

Av de caféer som intervjuats är det inte enbart de privata caféerna som får sätta sina egna 

priser utan även kedjorna. Dock har kedjorna lägstapriser som de måste följa. Lägstapriser 

gäller, även om det inte är uttalat, även för de privata caféerna då det finns kostnader som 

måste täckas, exempelvis leverantörskostnader. I vår intervju med Alfas ägare berättar han om 

de förhoppningar om sänkta priser som kom med beskedet om en sänkning av 

restaurangmomsen. När momssänkningen väl genomfördes blev dock detta inte verklighet då 

leverantörerna istället höjde sina priser. Momssänkningen och höjningen på 

leverantörspriserna tog istället ut varandra och cafépriserna ligger idag kvar på samma nivå 

som innan sänkningen.  

 

När caféerna är så pass lika varandra som de fyra nämnda är kan dessa inte ha högre priser än 

genomsnittet eftersom det kunderna efterfrågar finns på fler ställen. Tycker kunden då att 

priset är för högt på exempelvis en sallad på ett café och en snarlika sallad finns på caféet 

bredvid går kunden som sagt dit istället. Därför är det inte konstigt att priserna ligger på samma 

nivåer.  

 

På grund av likheten caféerna emellan kan det tyckas att något café borde prova att sänka 

priserna för att skilja sig något från konkurrenterna och använda det som ett konkurrensmedel. 

Sänkta priser skulle med största sannolikhet leda till fler kunder men anledningen till att inte 

något café använder sig av denna strategi tror vi beror på viljan att tjäna pengar är stor och att 

kunderna kommer till caféet ändå. Priset är en avvägning mellan efterfrågan på varan och 
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utbudet på densamma.103 Då caféerna har de kunder de behöver för att gå med vinst och 

kunderna accepterar de priser som caféerna har blir det en avvägning i sig och en kontroll att 

priserna ligger på en bra nivå. Skulle caféerna då sänka sina priser och detta inte ger den 

reaktion som de var ute efter har caféerna endast förlorat på den åtgärden. Därför är det viktigt 

med denna avvägning och att priser blir ett möte mellan vad caféerna vill göra för vinst och vad 

kunderna är villiga att betala för produkten. 

 

Sigma och Zeta som båda är caféer som tillhör en kedja har olika slags erbjudanden i form av 

stämpel- och kundkort vilket är ett sätt att locka kunder till köp. Det gör att kunden upplever en 

fördel och kan göra att de väljer att besöka ett just sådant café. Tycker kunden att priserna på 

caféerna är höga kan detta vara avgörande för deras val av café. För kedjorna är det inget 

problem att ha erbjudanden då de finns i flera städer och är väldigt tillgängliga för kunderna 

samt att dessa erbjudanden redan testats på andra ställen och bevisligen fungerar. För ett 

privat café är det en större chansning att införa något liknande då de aldrig kan vara säkra på 

att det fungerar och lockar fler kunder, en ekonomisk förlust kan därmed komma som en följd 

av detta. Trots detta anser vi att det är något som de privata caféerna bör överväga för att inte 

hamna efter kedjorna. 

 

5.4.3 PLATS 

Alla de fyra caféer som författarna anser hör till cafénormen är belägna kring torget i den 

mellansvenska staden. De har alla gjort medvetna val när de placerat sina caféer kring torget 

och vid intervjun med ägaren av Gamma berättade han att han från början hade läget klart för 

sig och när caféts nuvarande lokal hittades kändes det ultimat. Anledningen till att han inte ville 

placera sitt café någon annanstans är att han anser att cafét inte kan gå bättre om det vore 

placerat på något annat ställe eftersom det är kring torget som det rör sig mest människor, 

delvis på grund av arbete men även för att det är beläget i koppling till stadens shoppinggator 

och det är därmed lätt att vara spontan. 

                                                
103 Uggla H., Positionering: Teori, trend och strategi, s.130 
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Valen av läge i dessa caféers fall är taktiskt gjorda. Skulle ett café öppnas en bit från centrum 

krävs det att detta café har en fördel och erbjuder något som gör att kunderna tycker att det är 

värt att transportera sig den extra biten och välja bort de caféer som är lättillgängliga för 

tillfället samt att de ständigt gör kunderna medvetna om vart de befinner sig och varför de ska 

besöka dem. Detta slipper de caféer som vi intervjuat eftersom de ligger på en plats där det 

mer eller mindre alltid befinner sig människor.  

 

Valet av läge tror vi kan vara en av de största bakomliggande orsakerna till att de intervjuade 

caféerna inte är särskilt medvetna och aktiva i användandet av de marknadsföringsverktyg vi 

beskrivit ovan. De får mycket gratis genom att vara belägna kring centrum där alla kan se dem 

och de har därmed inte behövt tänka speciellt mycket kring sin marknadsföring. Vi anser dock 

att det kan finnas en risk med att inte vara medveten om vilka marknadsföringsverktyg som 

finns att tillgå då efterfrågan hos kunderna snabbt kan förändras. Det är då bra att snabbt 

kunna anpassa sig till denna förändring av efterfrågan. Vi anar dock att caféägarna är mer 

medvetna om detta än vad som framgått under intervjuerna men att de undanhållit en del då 

det är känsligt ur konkurrenssynpunkt. 

 

5.4.4 PÅVERKAN 

Inget av de intervjuade caféerna säger sig ha någon uttänkt positioneringsstrategi och det tar 

lång tid innan de kan svara på frågan om hur de positionerar sig mot kunderna. Alla är dock 

överens om att det är viktigt att möta kunderna med värme och bra service och att det är det 

som gör att de kommer tillbaka. Hos kedjorna spelar även igenkänningsfaktorn en viktig roll och 

det i sig blir en form av positionering. Om kunden känner igen kedjans varumärke vet kunden 

också vad den får. 

 

Alla caféer vill ha många kunder men det är få som använder sig av någon form av medier för 

att locka till sig dem. Alfa lever tillexempel på att de är det äldsta caféet kring det centrala 
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torget104 medan cafékedjorna Zeta och Sigma drar nytta av kedjans varumärke och den reklam 

som görs för hela kedjan och inte specifikt för deras café. Även platsen där caféerna befinner 

sig på är ett slags sätt att påverka kunderna att välja dem framför andra alternativ. Caféägarna 

anser sig som sagt inte göra något speciellt för att påverka kunderna mer än att ge dem ett bra 

bemötande och erbjuda bra kvalitet på det som säljs. Vi anser att detta kan ses som tillräckligt 

för dessa caféer eftersom att läget ger dem mycket gratis. De ligger alla kring torget och efter 

stora shoppinggator vilket gör att folk ser dem och vet vart de finns. De är lättillgängliga och 

kan locka till sig spontana gäster så som stadens invånare, folk som jobbar i närheten samt 

shoppinggäster som är på tillfälligt besök. 

5.5 RYKTESMARKNADSFÖRING 

Nöjda kunder är bland det viktigaste för ett företag av den här sorten och det är något som alla 

de intervjuade caféerna även är noga med att se till att de har. Under intervjuerna har alla 

caféer påpekat att kunderna är deras högsta prioritet eftersom en kund som går från caféet 

nöjd även kommer sprida en positiv bild av caféet och nästa gång någon föreslår en fika eller 

lunch kommer denne kund troligen att rekommendera caféet och sedan är den positiva 

rykteskedjan igång. 

 

Att caféerna som studerats främst tycks arbeta med marknadsföring genom deras rykte är 

uppenbart då de inte lägger sådan stor vikt vid annan slags marknadsföring som till exempel 

reklam och liknande. Detta är ett mycket bra sätt för ett café att marknadsföra sig då de är 

beroende av att kunderna tycker att det de erbjuder är till deras belåtenhet. 

 

                                                
104 Intervju med Alfa 24/4 -12 
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5.6 IDENTITET 

Man kan säga att de företag som vi studerat valt sina identiteter dels genom att härma andras 

lyckade koncept men också genom att de alla, som vi tidigare skrivit, vill erbjuda det kunderna 

efterfrågar och då denna uppfattning tycks vara densamma blir därför caféerna lika varandra i 

dess utformning. Det är viktigt för ett företag att hitta en identitet som fungerar för dem och 

som de trivs i och av de företag som vi pratat med verkar alla ha gjort det. Det är medvetna om 

att de är lika varandra men de är också bekväma i det. Dock anser vi att caféerna inte bör bli för 

bekväma i sin identitet utan ibland våga testa gränserna för att se om det kan få genomslag 

bland kunderna, exempelvis genom att prova någonting nytt på menyn. 
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6. SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER 
I detta kapitel presenteras det som författarna har kommit fram till efter sina undersökningar 
och hur arbetet skulle kunna byggas på vid fortsatta studier.   
 
6.1 SLUTSATSER 

Syftet med den här studien har varit att studera och undersöka den likhet som tycks finnas 

mellan konkurrerande caféer idag. Under våra undersökningar har vi kommit fram till att 

likheten mellan de fyra caféerna som studerats beror på en kombination mellan ett medvetet 

val och att följa ett vinnande koncept genom imitation. 

 

Alla de caféer som studerats liknar varandra i stor utsträckning och utifrån vår studie har detta 

visats sig vara en kombination av att caféerna följer ett koncept som visat sig vara vinnande och 

att det är ett medvetet val att likna och imitera sina konkurrenter. Allt handlar om vad 

kunderna efterfrågar och när ett café hittat en identitet, en meny och en inredningsstil som 

fungerar för att locka kunder, och alltså utformat ett vinnande koncept, är det naturligt att 

andra caféer vill lyckas lika bra. De intervjuade caféerna vill erbjuda det kunderna efterfrågar 

och då det vinnande konceptet är beprövat någon annanstans är det en slags säkerhet för 

caféerna att få kunder då marknaden inte tycks vara mättad för caféer av denna typ. Att endast 

följa ett vinnande koncept kan tyda på någon slags osäkerhet hos caféet men i de fall som vi 

stött på är det ett medvetet val att vara lika och det finns ingen önskan hos dem att 

differentiera sig. Detta eftersom deras koncept bevisligen fungerar och caféägarna ser därmed 

ingen anledning att ändra på detta. 

 

Dock har det genom de snabbfrågor som vi gjort med potentiella cafégäster visats sig att det 

saknas vissa saker i den mellansvenska stadens caféutbud, både meny- och inredningsmässigt. 

Att ständigt se till att utbudet matchar efterfrågan bland kunderna är något caféet bör göra 

kontinuerligt och en undersökning av det slag vi gjort är inte svår att genomföra. Därför skulle 

en sådan undersökning kunna vara ett alternativ för caféerna för att ta reda på vad kunderna 

saknar och för att kunna tillgodose deras önskningar. Vissa av de saker som vi kommit fram till 
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saknas är sådant som inte skulle vara svåra för caféerna att implementera i sin meny eller 

inredning. 

 

Inget av de intervjuade caféerna använder sig av något uttalat marknadsföringsverktyg och 

detta är något som fungerar i deras fall. Deras läge och ryktesgången kring cafét är tillräckligt 

för att locka till sig de kunder som caféet vill ha och behöver för att driva sin verksamhet. Då vi i 

vår studie kommit fram till att marknaden för denna typen av caféer inte är mättad anser vi inte 

heller att caféerna behöver använda sig markant av olika slags marknadsföring för att behålla 

den position de har på marknaden idag utan att detta förmodligen skulle vara slöseri med både 

tid och resurser eftersom kunderna besöker dem ändå. Dock bör de alltid vara medvetna om 

vilka marknadsföringsverktyg som finns att tillgå vid en eventuell förändring i kundernas 

efterfråga. 

 

Sammanfattningsvis fungerar det att driva caféer som är lika varandra till dess utformning och 

belägna kring samma område idag. Marknaden är inte mättad på denna typen av caféer och 

därför kan de konkurrerande caféerna använda sig av snarlika koncept. De behöver inte 

använda sig av något speciellt marknadsföringsverktyg för att driva sin verksamhet idag men de 

bör vara medvetna om vilka som finns att tillgå för att kunna vara framgångsrika även i 

framtiden. 

 

Vid en eventuell fortsatt studie finner vi det intressant att undersöka om det resultat som vi i 

denna studie kommit fram till även förekommer i andra kommuner runt om i Sverige. 

 

6.2 REFLEKTIONER 

De tankar vi har fått med oss efter att ha skrivit detta arbete berör främst det val vi gjorde att 

anonymisera caféerna. Det var inte förrän i slutskedet av arbetet som vi tog beslutet att 

anonymisera dem då vi insåg att det vore det bästa för att inte hänga ut någon då det vi skriver 

endast är de tolkningar vi fått vid intervjuerna med caféägarna  och dessutom kändes det mer 
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professionellt att inte nämna deras namn i arbetet. Vi inser dock i efterhand att vi hade tjänat 

på att ta detta beslut tidigare. Detta eftersom vi tror att de frågor som vi ställde under 

intervjuerna är känsliga ur konkurrenssynpunkt och att caféägarna därför kanske inte var 

bekväma i att avslöja detta för utomstående. Vi uppfattade det som att de inte var speciellt 

medvetna om marknadsföringsverktyg och liknande men inser nu i efterhand att det kan ha 

varit  en strategi från deras sida att verka oförstående för att inte behöva gå in på sådana 

detaljer. 

Om vi istället hade tagit beslutet om anonymisering tidigare och kunnat informera caféägarna 

om detta redan innan intervjuerna tror vi att de kanske skulle ha varit mer bekväma i 

situationen och kunnat föra en mer öppen diskussion med oss. 

 

Ett annat beslut som vi dock anser att vi tog i rätt tid var beslutet om att ändra vårt syfte. Vi såg 

redan tidigt i vårt arbete att det skulle vara svårt att få till ett arbete som konkret besvarade 

frågan om det skulle gå att öppna och driva ett mer nischat café idag. Detta eftersom att vi dels 

inte fick tag på något nischat café att intervjua och dels även för att vi hade en annan bild av 

caférörelserna och kundernas efterfråga innan vi startade arbetet. Vi trodde från början att ett 

nischat café var något som saknades i staden och att vi genom våra snabbfrågor skulle få stora 

och tydliga svar på vad som saknades i stadens caféutbud. Ju längre arbetet gick desto mer 

tycktes det inte alls var lika självklart att välja ett nischat café som vi trott för att efterfrågan på 

ett sådant inte visade sig vara särskilt stort. Då blev det mer intressant att studera den likhet 

mellan caféerna som vi redan observerat och undersöka varför de gjort valet att inte nischa sig. 

 

I övrigt är vi nöjda med våra val av metoder och teorier då vi anser att dessa har passat in bra i 

vårt arbete och hjälpt oss att uppfylla vårt syfte på ett bra sätt. 
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8. BILAGOR 
 

8.1 INTERVJUFRÅGOR OCH SNABBFRÅGOR 

Intervjufrågor till Alfa och Gamma 

- Varför valde ni att starta ett privat café istället för att bli franchisetagare för en kedja? 

- Vad hade ni för tanke bakom valet av meny och inredning? 

- Använder ni er av någon strategi? 

- Hur positionerar ni er mot kunderna? 

- Varför tror ni att de flesta caféer är så lika varandra gällande meny och inredning? 

- Hur valdes läget för caféet? 

 

Intervjufrågor till Sigma och Zeta 

-Varför valde ni att bli franchisetagare och hur valde ni vilken kedja ni ville vända er till? 

- Hur styrda är ni av kedjan och hur mycket får ni bestämma själva? 

- Använder ni er av någon strategi? 

- Hur positionerar ni er mot kunderna? 

- Varför tror ni att de flesta caféer är så lika varandra gällande meny och inredning? 

- Hur valdes läget för caféet? 

 

Intervjufrågor till Omega 

- Varför valde ni att starta ett privat café istället för att bli franchisetagare för en kedja? 

- Vad hade ni för tanke bakom valet av meny och inredning? 

- Använder ni er av någon strategi? 

- Hur positionerar ni er mot kunderna? 

- Varför tror ni att de flesta caféer är så lika varandra gällande meny och inredning? 

- Hur valdes läget för caféet? 

- Varför tror ni att de flesta nichade caféer ligger utanför stadskärnan? 
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Snabbfrågor till cafégäster 

- Hur väljer du café? 

- Saknar du något i stadens caféutbud? 

8.2 INTERVJUER 

 

Intervju med Gamma 25/4 -12 
 

Varför valde ni att starta ett privat café istället för att bli franchisetagare för en kedja?   

Han var bara intresserad av ett märke när han funderade på att bli franchisetagare men tyckte 

inte att de höll den kvalitét som han vill förmedla. Han är exempelvis väldigt noga med kaffet på 

cafét och då han inte tyckte att kedjornas kaffe höll måttet startade han eget för att kunna 

bestämma själv vad som skulle erbjudas till kunderna.  

 

Det han tycker är det allra bästa med att driva café privat är att det inte finns något bestämt 

koncept att hålla sig till utan att han får utnyttja sin fantasi och ha det utbud som han själv 

tycker passar bäst.  

 

Ägaren för Gamma tycker även att det är väldigt bra att som privat ägare av ett café kunna få 

bestämma själv vad som ska bakas från grunden och vad som ska köpas hem. Gamma bakar och 

lagar det allra mesta på egen hand. Dock har de inte tid och möjlighet att baka sitt eget bröd 

vilket han tycker är synd men han säger ändå att det gäller att satsa på det man kan och är bra 

på. 

 

Vad hade ni för tanke bakom valet av meny och inredning? 

Inredningen sköter systern eftersom att han tycker att hon har bra smak. De har dock anlitat en 

inredare för att få hjälp och inspiration. 
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Menyn tycker han är väldigt viktigt och han beskriver deras meny som en meny där “alla gamla 

klassiker finns med, dock med en modern tolkning”. En speciell rätt på menyn som ägaren vill 

framhäva är deras halloumisallad som han inte tror finns någon annanstans i staden. Han tycker 

att det är viktigt att försöka hitta saker som inte redan finns, eller att lägga till någon ny, 

spännande ingrediens i en klassiker. Utbudet anpassas dock till kundernas efterfrågan. 

 

Använder ni er av någon strategi? 

Han säger att det är väldigt stor konkurrens i staden så att han tror att alla caféer gör mer eller 

mindre samma sak. De har som strategi att alltid vara trevliga och att kunden oavsett dag och 

tid ska komma ut och vara nöjd. Om det blir något fel med beställningen till exempel så ska 

kunden uppleva det som att alla kan göra misstag men de är alltid beredda att göra om och 

göra rätt för att kunden ska bli nöjd. 

 

Han säger även att bra kvalitet och bra priser är viktigt men ser inte det som något direkt 

konkurrensmedel eftersom att de flesta av stadens caféer håller hög standard och har bra 

priser. 

 

En sak som han tycker är väldigt bra är att de, trots att de ligger i en galleria, inte måste anpassa 

sina öppettider utan får ha öppet längre än resterande affärer i gallerian. 

 

Hur positionerar ni er mot kunderna? 

Det allra viktigaste för Gamma är att kunderna alltid ska känna att de kan lita på dem. Han säger 

också att det är kvaliteten och bilden av caféet som är det viktiga, inte att de gör så stor vinst 

som möjligt. De säljer ingenting som de själva inte skulle äta och tycker att det är jätteviktigt att 

kunderna får precis vad de beställt. 

 

Han säger även att de anställdas sätt mot kunderna är viktigt och han har tagit en diskussion 

med alla anställda om att ifall han skäller på dem så är det inte personligt utan för att han 

tycker att någonting behövs förbättras i den anställdes sätt mot kunden. 
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Detta café har varit aktivt i snart fyra år och förra året var första året de hade uteservering. 

Detta är något de i dagsläget inte kan vara utan då många kunder föredrar att kunna sitta 

utomhus på sommaren. De två första åren då de inte hade uteserveringen märktes det direkt 

på siffrorna när de andra caféerna öppnade sina uteserveringar. 

 

Hos Gamma fikar och äter folk i alla åldrar och han har sett folk träffas, få barn och sedan även 

sett barnen växa upp. Det finns många stammisar. 

 

De gör även lite tidningsreklam och då oftast tillsammans med gallerian. 

 

Varför tror ni att de flesta caféer är så lika varandra gällande meny och inredning? 

Han inleder denna fråga med att säga att det alltid är kunden som väljer i slutändan och att de 

flesta caféer lägger fokus på det som det är känt att kunderna tycker om och att caféerna därför 

också ofta blir lika varandra. 

 

Han tror även att många caféer inte vågar skilja sig så mycket från mängden utan istället för att 

vara helt nyskapande tar en ingrediens som de vet att kunderna gillar och lägger till en twist på 

den. 

 

Alla har sin specialitet på sina ställen och det gäller att få folk att få en favorit. 

 

Hur valdes läget för cafét? 

De visste redan från början att de ville ligga vid det centrala torget och de hade den lokal de har 

nu och en till att välja mellan. De fick kämpa för att få sin lokal men tycker att det är värt det då 

utsikten är fantastisk. 

 

Han ger som ett exempel att i andra delar av staden är allt mycket krångligare för kunderna. För 

de som är i stan och shoppar eller som jobbar på stan blir det en bit att gå och de får då inte de 
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spontana kunderna. Det blir även problem för dom som kommer med bil i och med att de 

måste hitta en parkering och så vidare.  
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Intervju med Alfa 24/4 -12 

 

Varför valde ni att starta ett privat café istället för att bli franchisetagare för en kedja?   

Det finns både fördelar och nackdelar med att vara franchisetagare. Man måste betala en 

summa till kedjan varje månad men får samtidigt nästan allt färdigt från kedjan och behöver 

inte vara speciellt driftig själv och komma på nya saker. Han valde dock att driva café privat just 

för att få använda sin fantasi och kunna bestämma själv vad det är han vill att cafét ska erbjuda. 

 

Alfa är även det äldsta caféet kring det centrala torget och har funnits sedan 1999. De tycker 

om att vara sina egna men nämner också att då de allra flesta caféer använder sig av samma 

leverantörer gäller det att vara lite nytänkande och skilja sig åtminstone lite från de andra. 

 

Vad hade ni för tanke bakom valet av meny och inredning? 

Sedan starten 1999 har Alfa bytt inredning två gånger och båda gångerna har en designfirma 

anlitats. Dock har de haft en speciell tanke med inredningen. Även om de vill att kunderna ska 

känna igen sig när de kommer in på cafét ville de inte se ut exakt som alla andra och har därför 

till exempel valt att inte använda sig av möbler i skinn som så många andra har. De ville även att 

golvet skulle se lite hårdare ut och har nu betonggolv. 

 

Menyn har han tagit fram tillsammans med sina duktiga kockar och de bakar och lagar allting 

själva. Inspiration samlar han in genom att åka på olika mässor och att han smakar mycket olika 

maträtter. Även kunderna styr utbudet till stor del eftersom att det inte är någon idé att ha 

något på menyn som inte efterfrågas. 

 

Han spenderar mestadelen av sina dagar här och ser cafét som en del av sitt hem. Därför tycker 

han att det är viktigt att både han och kunderna trivs och tycker om att komma dit. 

 

Använder ni er av någon strategi? 
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Han säger också att de tycker att det är viktigt med bra kvalitet men att han också tycker att de 

allra flesta av stadens caféer har bra kvalitet så det är inget speciell konkurrensstrategi som de 

kan använda sig av. 

 

De hade trott att de kanske skulle kunna sänka sina priser lite i och med att restaurangmomsen 

sänktes och ändå gå med samma vinst, men det har inte varit möjligt då leverantörerna 

utnyttjade den sänkta momsen och höjde sina priser istället. 

 

Hur positionerar ni er mot kunderna? 

Han tycker att det viktigaste är att kunden känner sig som hemma när de kommer in på cafét 

och det måste finnas en värme och ett trevligt bemötande. Cafét ska fungera som en fridfull 

plats där man kan slappna av en stund i den stressiga vardagen. 

 

Kunder i alla åldrar är gäster hos Alfa och det är maten som säljer bäst. 

 

Varför tror ni att de flesta caféer är så lika varandra gällande meny och inredning? 

Han tror att det är för att svenskar tycker om när saker och ting är bekanta och att det då är 

lättast för caféerna att följa strömmen. 

 

Han säger också att han tror att många härmar just Alfa för att de har funnits så länge och alltid 

gått väldigt bra. 

 

Han tror att man måste hänga med i utvecklingen och ge kunderna vad de vill ha och då blir det 

ofta lika. För 11 år sedan hade de 4 olika sallader men i och med att efterfrågan ökat så har de 

utökat det. 

 

Hur valdes läget för cafét? 

Läget är en av de viktigaste sakerna och de visste redan innan öppningen att de ville ligga runt 

runt det centrala torget eftersom att det är så många som rör sig däromkring. De visste också 
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att de inte vill ligga inuti någon av gallerierna eftersom att de då hade varit tvungna att anpassa 

sig efter gallerians öppettider. 
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Intervju med Sigma 25/4 -12 

 

Varför valde ni att bli franchisetagare och hur valde ni vilken kedja ni ville vända er till? 

Vi valde att göra så för att det är mycket lättare att vara franchisetagare än att driva privat. Då 

får man hela konceptet av kedjan och dom hjälper till med allt, exempelvis marknadsföring och 

hur menyn ska se ut. 

 

Anledningen till att de valde just Sigma är att de fick tips av ägaren till kedjan att de ville öppna 

ett Sigma i staden.  

 

Hur styrda är ni av kedjan och hur mycket får ni bestämma själva? 

Det är i stort sätt kedjan som bestämmer allt, dock får de sätta sina egna priser till viss del men 

de har anvisningar från kedjan om vilket som är det lägsta priser de får sätta. Om man 

exempelvis skulle vilja frångå den inredning som bestämts av kedjan så måste man skicka in 

exakta ritningar och få det godkänt. 

 

Då allt som kommer från kedjan är fryst och bara ska tinas upp så har Sigma i staden börjat 

baka lite själva och då kedjan hittills inte reagerat på dessa så är detta något de tänker fortsätta 

med. 

 

Använder ni er av någon strategi? 

Sigma ska se likadant ut överallt så att kunderna känner igen sig och vet vad dom får om de 

besöker ett café ur kedjan. 

 

Hur positionerar ni er mot kunderna? 

För kedjor kommer konceptet från själva kedjan och då de vill att folk ska stanna länge och 

känna att de kan komma till cafét och vila och slappna av så är det viktigt för dem att ha sköna 

möbler. 
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De har även kuponger som de lämnar ut för att få kunderna att komma tillbaka. De har 

mestadels fikakunder och är därför noga med att det ska finnas fikabröd som alla tycker om. 

Kunderna är i alla åldrar. 

 

Varför tror ni att de flesta caféer är så lika varandra gällande meny och inredning? 

För att det ska vara bekant och att folk ska känna igen sig. 

 

Hur valdes läget för caféet? 

Ett centralt läge alltid är viktigt för kedjan och det är något som alltid priorieras. Sigmas ägare 

fick inte vara med och bestämma vart cafét skulle ligga utan det bestämdes av kedjan. 
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Intervju med Zeta 4/5 -12  

 

Varför valde ni att bli franchisetagare och hur valde ni vilken kedja ni ville vända er till? 

Han var pizzabagare innan och tröttnade på den branchen. Han öppnade café för att han tror 

att det är framtiden. 

 

Att driva café genom en kedja är mycket säkrare. Man får väldigt mycket hjälp av kedjan och 

det ger en trygghet. Har man några frågor så är det bara att vända sig till kedjan och fråga. 

 

Zeta var det enda alternativet när han valde kedja eftersom att de är så stora och kända och 

han tror att det är en kedja som kommer att hålla i framtiden. 

 

Hur styrda är ni av kedjan och hur mycket får ni bestämma själva? 

Konceptet är till 95% styrt, de har lite att säga till om men inte mycket. Dock har de mer mat på 

menyn här i staden än i andra städer för att stadsborna här gärna går ut för att äta lunch. Dock  

finns det även många fikagäster och han säger att det är ungefär 50/50 fika och mat som säljs. 

 

Priserna får de bestämma själva men de har lägstapriser som satts av kedjan som de måste 

följa. 

 

Inredningen står Zetas arkitekter till största delen för men han får vara med under 

utformningen och lägga till sina åsikter där de skiljer sig från arkitekternas. Dock måste allt han 

ändrar godkännas först. 

 

Använder ni er av någon strategi? 

Kvaliteten ska vara väldigt hög. De köper allt färdigt från kedjan för att allt ska smaka lika 

oavsett vilket Zeta man är på. 

 

Hur positionerar ni er mot kunderna? 
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Kedjan Zeta gör reklam både i tidningar och på internet. När man kommer in på ett Zeta ska 

man känna sig som hemma. Det ska vara som ett tredje rum där man kan slappna av. Ett varmt 

och trevligt bemötande är viktigt och kunderna ska känna att det finns en kontakt mellan dem 

och personalen. 

 

De har mestadels kunder mellan 20-40 men även över dessa åldrar. Unga ungdomar är det  

däremot brist på och han tror att det kan bero på att de inte har så mycket pengar. 

 

Varför tror ni att de flesta caféer är så lika varandra gällande meny och inredning? 

Eftersom att Zeta är en så stor kedja så tror han att många vill se ut och likna dom eftersom att 

de också går så bra. 

 

Hur valdes läget för cafét? 

De hade en lokal på ett annat ställe före men flyttade sedan till den lokal de finns i nu för att 

den låg bättre till. 
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Svar på snabbfrågor 

Svar 1 

- Efter vad jag är sugen på. 

- Ett café som är mer inspirerat av USA. Jag skulle tex. vilja ha ett café som serverar frozen 

youghurt. Jag skulle även vilja att det fanns ett café där man kunde få milkshakes i höga fina 

glas, macarons i alla möjliga smaker, hembakade cupcakes med olika sorters frosting och 

liknande. 

 

Svar 2 

- Jag väljer efter menyn 

- Jag saknar ett café som har något nytt och spännande på menyerna, något som inte alla andra 

har. Själva stämningen och inredningen i lokalen är är även något som jag tycker borde skilja sig 

åt i jämförelse med de caféer som finns idag. 

 

Svar 3 

- Idag väljer jag café nästan endast efter miljö och produktivitet då jag inte tycker att priserna 

skiljer sig särskilt mycket caféerna emellan. 

- Jag saknar alternativ för studenter med anpassade priser och utbud. Skulle gärna se ett café 

med lägre priser och ett utbud därefter. 

 

Svar 4 

- Jag väljer efter hur mysigt det är, om det är bra priser och om det finns goda sallader. 

- Jag saknar ett café med förmånliga priser för studenter. Sedan vet jag inte om det finns redan, 

men jag skulle vilja att det finns något där man får kombinera sin egen sallad. 

 

Svar 5 

- Jag väljer café oftast som andra pratar om eller såna som jag 

alltid gått till. Ibland väljer jag att prova något nytt om det ser fräscht och mysigt ut. 
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-  Tycker det skulle vara roligt om det fanns lite mer speciella caféer, typ ett cupcakes-café och 

så som det finns i större städer. 

 

Svar 6 

- Jag väljer café efter fräschet och det får inte lukta mat. 

- Nej jag tycker att det finns det jag vill ha. 

 

Svar 7 

- Jag väljer det café som ligger närmast den plats jag befinner mig på. 

- Nej. 

 

Svar 8 

- Mysfaktorn är viktig vid mitt val av café. 

- Jag saknar små, mysiga caféer med stora, sköna fåtöljer. 

 

Svar 9 

- Jag väljer café efter hur trevligt det ser ut. 

- Nej jag tycker att det finns något för alla. 

 

Svar 10 

- Mitt caféval beror helt och hållet på umgänge. 

- Nej det jag vill ha finns. 

 

Svar 11 

- Mysfaktor och caféers tillgänglighet när jag blir sugen på fika. 

- Nej. 

 

 

Svar 12 
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- För mig är det viktigt att sitta skönt och det tycker jag inte man gör på de nya moderna 

caféerna. Det måste vara en mysig miljö och finnas godsaker till kaffet. 

- Det finns något för alla så jag saknar inget speciellt. 

 

Svar 13 

- Jag brukar låta den andre välja, men om det mot förmodan blir mig så väljer jag efter årstiden, 

uteservering vid sommar, annars centralt typ Sigma pga, hyfsat utbud med bra kvaltiet för att 

det inte känns lika stanadardiserat som andra. 

- Nej jag saknar inte så mycket i caféväg i den här staden, kanske något längs ån då det finns 

vatten i staden. 

 

Svar 14 

- Jag väljer café beroende på om de har uteplatser som ligger i solen. Hur pass gott kaffe de har 

samt vad de har för utbud vad gäller fika /mat. Om jag är sugen på en sallad eller något lite 

större så väljer jag ett café som tillhandahåller det som jag för tillfället är mest sugen på. Vad 

gäller inredning och dylikt så är det såklart en viktig del för stämningen men det spelar mindre 

roll nu på sommaren då man gärna sitter ute. 

- Nej det gör jag inte. 

 

Svar 15 

- Jag väljer café beroende på vad jag är ute efter. Vill jag äta något går jag till något ställe som 

jag vet har bra mat och vill jag fika så går jag till något ställe där de har bra fika. Sen beror det 

på vart de andra som jag är med vill gå och fika någonstans. 

- Det jag saknar i stadens cafeutbud är ett café som bakar själv. Alla ställen som finns har bara 

halvfabrikat. 

 

Svar 16 
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- Det beror på vad jag är sugen på. Om jag ska äta väljer jag ett ställe och om jag ska fika något 

gott tar jag ett ställe där jag vet att de har gott fika. Jag tycker inte att det är riktigt mysigt på 

något av ställena, då de flesta ser likadana ut. 

- Saknar cafe Cineast som dom har i Sveg. Ett sådant café skulle funka jättebra här i staden tror 

jag eftersom det är så nischat och ändå inte dyrare än de andra caféerna. Saknar alltså ett 

speciellt fik med mat, som är mysigt och inte ser ut som de andra. 

 

Svar 17 

- Jag brukar nästan jämt gå på Zeta när jag tar en fika på stan eftersom det är ett cafeet som jag 

känner igen så man vet vad man får, tycker också dom har bra läge på caféerna.  

-  Nej det gör jag inte, fikar sällan på stan men när man väl gör det blir de väl oftast en kopp 

kaffe bara. 

 

Svar 18 

- Ofta väljer jag det café som ligger närmast. sedan sitter jag helst ute om vädret tillåter. sedan 

tar jag oftast bara nåt att dricka. om jag är sugen på en god bakelse eller liknande brukar jag 

inte gå till de vanligaste caféerna utan istället till centralbageriet eller nåt annat 

konditori/bageri för där tycker jag det är godast.  

- Jag fikar för sällan för att kunna svara på den frågan. 

 

Svar 19 

- Läget, fräscheten och utbudet. 

- Jag saknar ett ställe med riktigt stora, fräscha, goda bakelser. Inte bara vanliga standard 

prinsessbakelsen och kladdkakan. 

 

Svar 20 

- Jag tar det café som ligger närmast den plats jag befinner mig på.  

- Då  jag inte går på café så ofta kan jag inte uttala mig om ifall jag saknar något i stadens 

caféutbud. 
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Svar 21 

- Jag väljer café beroende på vad det är jag är ute efter. Är det bara kaffe jag ska köpa fungerar 

oftast vilket café som helst som verkar mysigt men om det är något mer matigt, så som sallad, 

väljer jag Zeta. 

- Inte vad jag kan komma på just nu. Jag känner mig nöjd med det som finns idag. Dock har jag 

inte världens bästa koll på utbudet, men det som finns tillgodoser mina behov. 

 

 


