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Syfte:   Syftet blir att genomföra en affärsplan och skapa ett  
   beslutsunderlag för en etableringsstrategi åt vår tänkta restaurang i 
   Malmö och för att nå dit har vi tänkt oss följande:  
  
   Vi avser att göra en analys av marknaden och dess olika 
   komponenter för en affärsetablering med hjälp av teori och empiri, 
   se på exempel från Sverige såväl som andra länder gällande 
   liknande verksamheter samt konstruera en etableringsplan med 
   tyngdpunkt på strategi. 
 
   Frågeställningen blir därför:  
   Hur ska vår affärsplan utformas strategiskt enligt det som 
   framkommer i analyserna av empiri och teori för att lyckas med en 
   restaurang i Malmö med hälsa och smoothies som tema? 
 
Metod:    Blandat upplägg med både kvalitativa metoder såsom  
   ostrukturerade intervjuer med intervjuguide samt observationer 
   och kvantitativa såsom skrivbordsstudier med genomgång av 
   statistik och annan sekundärdata. 
 
 
Slutsatser:  Det finns en marknad för vårt tänkta koncept i Malmö. Malmö har 
   bra demografiska och socioekonomiska förutsättningar ur ett 
   segmenteringsperspektiv. Hälsotrenden finns i USA och är på gång 
   i Sverige. I Malmös restaurangbransch är konkurrenssituationen 
   relativt hård, dock finns det få eller inga direkta hälsoalternativ 
   vilket gör att vårt koncept har en god möjlighet att lyckas! 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vad vi äter blir allt mer aktuellt. Samtidigt ägnar vi allt mindre tid åt matlagning och känner 

oss allt mer stressade. Andra relaterade fenomen är växande ohälsa samt ett ökat antal 

sjukskrivna och en tilltagande övervikt (SCB 2003). Galna kosjukan och genmodifierad mat 

har gjort människor allt mer observanta på vad de äter. Som en möjlig konsekvens av detta 

har antalet vegetarianer ökat och det ekologiska jordbruket blivit viktigare och utgör en allt 

större del av produktionen i Europa (Newsweek 26 feb, 2001). I USA har de större 

restaurangkedjorna börjat ta sitt ansvar och erbjuda hälsosamma alternativ. Det är bara en 

tidsfråga innan samma trend kommer att nå Sverige. Man kommer i allt större utsträckning 

vilja äta hälsosamt, ekologiskt och snabbt. Hur löser man detta? Den som har svaret kommer 

att ha framtiden för sig. Vår uppsats bygger på en möjlig nyetablering av en restaurang som 

kommer att vara lösningen på det problemet. Vår idé är att utveckla ett koncept för en 

snabbmatsrestaurang som erbjuder hälsosamma och smakrika rätter med fokus på smoothies. 

Vår idé växte till liv när vi tillsammans började prata om våra intressen och vår bakgrund. 

Patrik är aktiv elitcyklist och Henrik har varit aktiv elitlöpare. Henrik har jobbat som 

restaurangchef i en av USA:s större restaurangkedjor under några år och Patrik har varit 

mycket i kontakt med den amerikanska restaurangbranschen då hans mor är amerikanska. I 

USA är smoothies och övrig hälsomat väletablerade samt servicegraden betydligt högre än i 

Sverige. Som elitidrottsmän med stort hälsointresse har vi upptäckt att hälsoalternativ saknas 

på den svenska marknaden.  

 

1.1.1 Smoothie? 

Innan vi fortsätter med uppsatsen vill vi vara säkra på att alla läsare förstår vad vi menar med 

smoothie och varför vi valde just denna produkt som en av de centrala i vårt tänkta 

restaurangkoncept. Det grundläggande för de flesta av oss, gällande all typ av mat, är att den 

smakar gott. Om den dessutom är hälsosam och mättande borde intresset vara ännu större. 

Vår huvudprodukt smoothie har alla dessa egenskaper. Vad är då en smoothie? För att 

tillverka en smoothie börjar man med färskpressad juice som huvudingrediens. Därefter 

tillsätter man bär eller frukt (frusna eller färska) i en mixer. Om man vill kan man även 

tillsätta någon deciliter naturell yoghurt för en tjockare och krämigare konsistens. Därefter 

mixas alltihop till en jämn (smooth) dryck som blir ungefär som en milkshake i konsistensen. 
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En smoothie med enbart frukt kan man kalla fruity och med yoghurt för creamy. Fördelen 

med att mixa frukten istället för att äta den hel eller dricka dess juice är att kroppen kan ta upp 

alla nyttigheter såsom vitaminer, mineraler, enzymer utan att först behöva bryta ner skal etc. 

Man behåller dock fördelen med fibrer från frukten vilket hjälper till att stimulera tarmarna 

(Savona 2003:10f). Man kan även tillsätta en mängd andra ingredienser beroende på vilket 

syfte man har med sin smoothie. Exempelvis kan man blanda i extra protein i pulverform för 

muskeluppbyggnad, ginseng för extra energi eller vitaminkoncentrat för extra 

immunförsvarsuppbyggnad. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen kommer framförallt att handla om utveckling av existerande kunskap men 

också utveckling av ny kunskap i det perspektivet att den idé vi har är unik i det geografiska 

området. Syftet kan även ses som en kombination av att undersöka dagens situation samt ett 

försök att göra ett tänkbart framtidsscenario utifrån de uppgifter vi insamlar under uppsatsens 

gång. Vårt syfte blir även explorativt då vi vill utforska ett område där det, i varje fall i 

Sverige, inte finns mycket kunskap, men även testande då vi vill utröna om det finns någon 

marknad för vårt nya koncept (Jacobsen 2002:56f).  

 

Mer konkret blir syftet att genomföra en affärsplan och skapa ett beslutsunderlag för en 

etableringsstrategi åt vår tänkta restaurang i Malmö och  för att nå dit har vi tänkt oss följande 

steg:  

 

Vi avser att göra en analys av marknaden och dess olika komponenter för en affärsetablering 

med hjälp av teori och empiri, se på exempel från Sverige såväl som andra länder gällande 

liknande verksamheter samt konstruera en etableringsplan med tyngdpunkt på strategi. 

 

Frågeställningen blir därför:  

Hur ska vår affärsplan utformas strategiskt enligt det som framkommer i analyserna av empiri 

och teori för att en etablering av en restaurang i Malmö med hälsa och smoothies som tema 

ska lyckas? 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen kan ses i tre övergripande faser. Den första är genomgång av teori för att skaffa oss 

en grund för hur etableringen teoretiskt ska gå till vilket motsvaras av kapitel två. I kapitel tre 

genomförs nästa fas vilket är en genomgång av empiriskt material som dels behandlar hur 

man i företag genomför olika steg och vilken process man genomgår vid etableringar dels av 

det sekundärmaterial som behövs till de olika analyserna, vilka även genomförs i kapitlet. 

Den avslutande fasen innehåller själva etableringsplanen som vi skapar med hjälp av teorin 

och empirin i kapitel fyra. Den har sin tyngdpunkt på de strategiska aspekterna vid en uppstart 

och etablering. Kapitel fem sammanfattar de viktigaste slutsatserna från arbetet.   

 

1.4 Metod 

1.4.1 Perspektiv 

Vad innebär metod? Metod kan vara ”läran om de tillvägagångssätt som vi kan använda oss 

av när vi ska samla in, bearbeta och sammanfatta upplysningar så att resultatet blir kunskap”. 

(Andersen 1998:13). Definitionen av metod anser vi är viktig dels för oss själva liksom för 

läsaren då den hjälper en att förstå vad begreppet betyder. Den hjälper även till när vi vill 

resonera oss fram till vilken metod som är lämpligast att använda för just vår undersökning 

och för att vi som resultat ska kunna få ökad kunskap. Metod är även ofta normativ då den vill 

rekommendera oss hur vi ska göra i olika situationer. Det gäller dock att man har en så 

komplett bild som möjligt av möjligheterna innan man gör sina val (ibid). Med tanke på detta 

är vår ambition att diskutera och motivera på ett tydligt sätt vilka val och alternativ vi har haft 

vid olika vägskäl i metodarbetet. Vi börjar med den mest abstrakta nivån för att arbeta oss ned 

mot den mer konkreta.  

 

1.4.2 Två grundläggande synsätt 

Det finns två grundläggande synsätt inom vetenskaplig forskning. Det första är positivismen 

som i stora drag går ut på att förklara, kvantifiera och mäta. Man använder sig av deduktion 

som går ut på att utifrån generella principer som teorier dra slutsatser om empirin. Gällande 

olika typer av informationsinsamling är standardiseringar och strukturering viktiga. Vidare 

anser man att det är viktigt med objektivitet och detta är något som går att uppnå. Man ser sig 

själv som objektiv och kliver då och då ut i verkligheten för att samla in data som sedan tolkas 
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hemma på kammaren. Som resultat av analysen söker man efter generaliseringar (Lundahl & 

Skärvad 1999:34ff).  

 

Det andra perspektivet är interpretativismen. Grunden i detta synsätt är att beskriva, tolka och 

förstå. Man ägnar sig åt induktion dvs att man utifrån empiri försöker tolka sig fram till en 

lämplig teori. Man är även beredd att ompröva problemställning och angreppssätt under själva 

genomförandet av undersökningen då ny empirisk data kan omkullkasta den plan man har 

haft från början (Lundahl & Skärvad 1999:42f). Arbetsprocessen fungerar ofta parallellt, dvs. 

man arbetar med flera steg i undersökningen samtidigt (Andersen 1998:31ff). 

Informationsinsamling och tillvägagångssätt präglas även av öppenhet mellan forskaren och 

det utforskade. Det går inte att göra en fullständigt objektiv tolkning av det material som man 

använder sig av utan man tolkar ständigt saker och ting genom en subjektiv uppfattning 

(Jacobsen 2002:36).  Följande formulering tycker vi beskriver detta på ett bra sätt: ”… ’inom 

samhällsvetenskaperna finns det bara tolkning. Inget talar för sig själv’ ” (Alvesson & Deetz 

2000:127).  Resultatet av undersökningen blir begränsat till situationen och en uppfattning om 

hur det kan fungera.  

 

1.4.3 Vår uppfattning 

Vi känner att vi ligger närmare den interpretativistiska skolan men att vi även kommer att ha 

stor hjälp av positivismen. Vi är också beredda att omformulera och omvärdera våra 

frågeställningar vartefter ny empiri uppdagas som påverkar i den ena eller andra riktningen. 

Positivismen är användbar när vi ska försöka skapa oss en bild av marknaden och 

konkurrenterna, då man behöver ta hjälp av mätningar och statistik för att kunna få en så 

komplett bild som möjligt. Vi kommer att använda oss av både induktion och deduktion. 

Induktion när vi tolkar det som framkommit i empirin med hjälp av lämplig teori och 

deduktion när vi i vissa avseenden använder oss av teorier som mall för att veta vilken empiri 

som kan vara lämplig att samla in (Jacobsen 2002:42ff). Vi anser därför att ett kombinerat 

upplägg kommer att vara det bästa sättet att tackla frågeställningen och komma fram till ny 

och användbar kunskap.  

  

Vi har även ett holistiskt synsätt dvs att miljön och sammanhanget där individerna finns har 

ett stort inflytande över hur de agerar vid olika tillfällen. Detta är viktigt att påpeka då det inte 

är möjligt att flytta över t ex den amerikanska konsumentens agerande på den svenska 
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marknaden. Vi måste se upp med detta när vi gör tolkningar av statistik hämtade från andra 

länder och när vi gör våra jämförelser och försöker tolka hur det kan överföras till Sverige 

(Jacobsen, 2002:45f).  

 

1.4.4 Undersökningsteknik 

Utifrån syfte och frågeställningar anser vi att det är lämpligt att använda sig av ett kombinerat 

upplägg. Dels med kvalitativ teknik då syftet delvis är att tolka, förstå och förutse framtida 

behov och önskningar och dels med kvantitativ teknik då vi vill använda oss av statistiska 

data och mäta. Med kvalitativ teknik får vi ett större djup då vi på ett annat sätt kan förstå 

anledningarna till intervjupersonernas uppfattningar (Andersson, 2001:66f). En kombination 

av de båda teknikerna är enligt oss den optimala lösningen.  

 

Gällande kvantitativ metod har vi framförallt valt att använda oss av existerande statistik och 

tolkning av sekundärmaterial. De instrument vi har valt att använda oss av är 

skrivbordsstudier där vi går igenom stora mängder sekundärdata. Gällande det kvalitativa har 

två tekniker använts. Dels observationer ute hos framtida konkurrenter för att samla in data 

om dem. Dessa har genomförts på olika restauranger vid olika tillfällen och tidpunkter för att 

skapa oss en uppfattning om ett antal variabler som vi presenterar i form av ett schema i 

konkurrentanalysen. Observationerna kan närmast betecknas som slutna dvs. den observerade 

vet inte att de är föremål för observationen, icke-deltagande dvs vi ingår inte i den 

organisation som studeras. Vidare är studien strukturerad då vi på förhand har valt ut vad som 

ska observeras vilket redogörs för i konkurrentanalysschemat på s. 57. Observationerna kan 

även betraktas som indirekt då de utforskade inte känner till syftet med observation (Andersen 

1998:154f). Dels med hjälp av kvalitativa intervjuer i form av telefonintervjuer och 

personintervjuer där vi har använt oss av icke-standardiserade intervjuer där man väljer både 

frågeformuleringen och frågornas ordningsföljd fritt, detta för att på ett bättre sätt täcka 

informationsbehovet. Till skillnad från standardiserade intervjuer är denna metod betydligt 

mer flexibel och situationsanpassad. Andra fördelar är att det finns möjlighet att svaren kan 

bli mer fullständiga och att nya hypoteser kan uppkomma. Icke-standardiserade intervjuer är 

lämpliga vid explorativa och teoriprövande studier och vid insamling av mjuka data och mer 

kvalitativa förhållanden, och lämpar sig därför bra för vår studie (Andersson, 2001:146).  Vi 

har inte använt bandspelare vid expertintervjuerna då vi i tidigare arbeten märkt att 

intervjupersonen ofta blir hämmad av detta och inte talar lika fritt.  Vid expertintervjuerna har 
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vi båda närvarit för att undvika att intervjupersonen tar över och börjar dominera (Andersen 

1998:146). Vid tolkningen av det som framkommit i intervjuerna har vi försökt att ta hänsyn 

till den påverkan som vi har haft på intervjupersonen vilket är omöjligt att undvika. Det är 

viktigt att tänka på att intervjupersonerna kan ha en benägenhet att säga det som de tror 

intervjuaren vill höra dvs. kanske man vill låta klok eller ha god moral etc. Likaledes kan 

språket man använder vid intervjun påverka situationen, vilket kan influera svaren i form av 

att intervjupersonen kanske svarar på ett formellt sätt om man själv använder den typ av språk 

(Alvesson & Deetz 2000:127-141). Även om det kan vara svårt att justera för alla dessa 

punkter när man gör en intervju gäller det i varje fall att vara medveten om effekterna.  

 

1.5 Material 

Vi har använt oss i så stor utsträckning som möjligt av sekundärdata som statistik, uppsatser, 

veteskapliga artiklar, årsredovisningar och andra tryckta källor för att snabba upp 

insamlingsprocessen av material. Vi har även använt oss av Internet där det finns en hel del 

intressanta källor. Vi har dock varit försiktiga med att lita enbart på Internetkällor utan har 

försökt att bekräfta information med minst ytterligare en källa. När vi har ansett att det har 

varit nödvändigt och vi har haft möjlighet har vi använt olika former av primärkällor som 

experter, aktörer och egna observationer. Primärdata har insamlats genom observationer av 

restauranger i Malmö Centrum och genom intervjuer med ansvariga för etableringar inom 

restaurangbranschen. Gällande övriga källor har vi ansett att material från statliga och 

kommunala källor är säkra. Information direkt från företag har vi varit lite mer försiktiga med 

att använda som underlag för slutsatser, dock har denna fungerat som komplement.   

 

1.6 Förutsättningar och avgränsningar 

För att göra denna uppsats möjlig har vi varit tvungna att utgå ifrån ett antal förutbestämda 

förutsättningar. En restaurangetablering av den typ vi avser att göra en etableringsplan för, 

kommer att kräva ett stort startkapital. Förutsättningen för genomförandet av vår idé är därför 

att den kommer att användas av en restaurangkedja som redan har mycket kapital att röra sig 

med. Den tilltänkta nyetableringen kommer att ske som ett steg i att vara före i tiden, då det 

tilltänkta konceptet fortfarande är relativt oprövat på marknaden. Avgränsningarna styrs av 

frågeställningen och förtydligas här. Uppsatsen kommer inte att innefatta vilken organisation 

och kompetens som vi ska ha i det eventuellt framtida företaget och inte heller de exakta 
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produkternas innehåll och utformning eller någon exakt budget eller finansieringsplan. Vi 

kommer inte heller att beröra varumärkesaspekten vid nystartande då vi anser att det ligger i 

en framtida fas.  
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2. Teori 

2.1 Inledning 

Syftet med teorikapitlet är att presentera de olika synsätt och verktyg som vi kommer att 

behöva när vi samlar in empirin och sedan tolkar den i syfte att skapa vår egen affärsplan. 

Olika teorier täcker ofta in begränsade områden och vi använder därför flera olika för att få en 

så heltäckande bild av det man behöver se på som möjligt. Dispositionen i teorikapitlet 

kommer i stora drag att följa det upplägg som presenteras i det inledande stycket om 

affärsplaner.  

2.2 Affärsplan 

Vi har funnit några olika alternativ till hur man kan strukturera affärsplanen och mallar till 

vad som bör finnas med. Vi inleder med en överskådlig bild av hur man kan strukturera sin 

process med följande modell:   

 

Fig 2.1  Affärsplaneringsprocessen (Kursmaterial FEK 516 VT 2003) 
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Modellen tycker vi på ett bra sätt beskriver de steg som man behöver ta i sin 

affärsplaneringsprocess. Då modellen är överskådlig i sin utformning fungerar den bra som en 

guide i arbetsprocessen men ej som instruktion gällande vad som ska göras i de olika stegen. 

För det tar vi hjälp av ytterligare teori. 

 

En teori som hjälper oss med det konkreta innehållet presenteras i ”Affärsplanen”. Enligt 

teorin bör man av naturliga skäl inleda med en affärsidé. Därefter går man vidare till vilken 

produkt/tjänst man ska sälja och vilken ens relativa fördel blir gentemot konkurrenterna. För 

att finna sin relativa fördel bör man göra ett antal olika analyser. Dels en omvärldsanalys där 

man tittar på politiska, ekonomiska, teknologiska och demografiska variabler, dels en 

marknadsanalys där man ser på vilka segment som kan vara aktuella (kunder), vilken 

geografisk spridning man ska ha på verksamheten och vilken prissituation det råder på den 

tänkta marknaden. Även sådant som marknadens karaktär kan vara aktuellt, dvs. är 

marknaden t ex växande eller krympande. Den sista av analyserna är en konkurrentanalys där 

man bör ta reda på vilka konkurrenterna är och hur de kommer att reagera på vår etablering. 

När analyserna är färdiga fortsätter man med att lägga upp en strategi för att synas och för att 

få sina varor sålda genom att bestämma hur marknadsföringen och försäljningen ska gå till 

(Lilja, B http://www.expowera.com/ starta/affarsplanen/affarsplanen.htm). 

 

Det gäller även att ha klart för sig hur man ska finansiera satsningen. Finns det eget kapital 

eller ska man låna? För att komma fram till kapitalbehovet bör man lägga en budget över de 

första 1-2 åren. En enkel kalkyl kan vara till hjälp för att skapa en överblick över vilka 

kostnader och intäkter man kan ha första åren. Ytterligare en viktig aspekt är att skapa ett 

nätverk med goda kontakter. I affärsplanen bör man beskriva vilka kontakter man har idag 

inom området och vilka man saknar och hur man har tänkt skaffa sig dessa. Avslutningsvis 

bör man beskriva vilka mål man har med verksamheten. Var kommer företaget att befinna sig 

om några år? Som en avslutning bör man sätta upp ett mål som kopplas till konkreta, mätbara 

variabler (ibid).  

 

Vi har även tagit hjälp av teorin ”Affärsplattformen” gällande de viktigaste aspekterna när 

man ska starta ett företag och utveckla en affärsplan. Tanken med teorin är att man ska kunna 

analysera sitt företag under uppstarten för att se vad man behöver göra för att ha bättre chans 

att lyckas (Klofsten 2002:75). Först gäller det att veta sina styrkor och svagheter, vad man är 

bra respektive dålig på. Därefter måste två grundläggande villkor uppfyllas. Det första är 
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inflödet av resurser till företaget vilket säkerställs genom tillräckligt stor och lönsam 

målmarknad, produkter som accepteras av denna marknad, relationer med externa aktörer som 

kan hjälpa med finansiering och skapandet av goda relationer med t ex kunder. Det andra är 

förmåga att inom företaget ta hand om och förvalta dessa resurser på ett fruktbart sätt. Detta 

kan ske genom utveckling av kompetens och organisationen inom företaget (ibid.14). För att 

uppnå detta behöver man åtta viktiga grundstenar. Fyra av grundstenarna är viktiga i 

företagets utvecklingsprocess och är följande: idé – utveckling av företagsidén, produkt – 

skapa produkter som går att sälja på en marknad, marknad – definition av den marknad man 

vill vända sig till, organisation – en fungerande organisation inom företaget med tydlig 

rollfördelning som en av de viktigaste bitarna. Två av grundstenarna handlar om de resurser 

som finns inom företaget: kompetens – se till att man har den nödvändiga kompetensen inom 

företaget, drivkrafter – att de som startar företaget verkligen brinner för det de gör och är 

beredda att offra mycket tid i inledningen och vid uppbyggandet av företaget. De två 

avslutande grundstenarna handlar om hur man skapar ett nettoinflöde i företaget vilket är 

grunden för överlevnad, ingen inkomst = inget företag: kundrelationer – intäkter för företaget, 

övriga relationer – t ex finansiering och kompetenshöjande kontakter. Man delar även på 

externa och interna grundstenar. Av de nämnda är de interna: idé, organisation, kompetens 

och drivkrafter. Övriga fyra grundstenar anses vara externa: produkt, marknad, kundrelationer 

och övriga relationer. Stenarna riktar sig ut mot omvärlden och är en del i företagets 

överlevnad genom att de ska generera resurser (ibid. 24ff). Det gäller att uppnå en hög nivå på 

samtliga stenar då en stark grundsten inte kan väga upp för en svagare, utan alla är lika 

viktiga. De svåraste grundstenarna att lyckas med är marknad och idé. Om man inte har en 

god uppfattning om dessa från början så riskerar man att misslyckas med sitt företag (ibid 59). 

 

2.2.1 Diskussion 

Sammanfattningsvis kan man säga att teorierna är relativt lika varandra i sin utformning. 

Samtliga följer ungefär samma faktorer och ordningsföljd. Vi kommer att ta hjälp av samtliga 

presenterade teorier i vårt arbete med affärsplanens uppbyggnad då vi anser att de 

kompletterar varandra. Vidare anser vi att ”affärsplanen” kommer att vara den teori som 

kommer att vara till mest nytta gällande vilka faktorer som är essentiella samtidigt som den 

stämmer väl överens med de tankar vi hade innan arbetet påbörjades. Modellen 

affärsplaneringsprocessen i form av ett flödesschema hjälper oss med vilken arbetsordning vi 

bör följa i arbetet. Teorin affärsplattformen hjälper oss att ytterligare förstå de olika delarna i 



 

17 

uppbyggandet av företaget. Teorin är intressant i dess uppdelning i viktiga grundstenar och 

vilket inflytande dessa har för det interna och externa perspektivet i företaget. Vi kommer att 

ta hjälp av indelningen vid skapandet av vår egen etableringsplan, vi kommer dock inte att 

använda samtliga steg. Vi anser att organisation av och kompetens inom företaget får bli en 

senare fråga då det ligger utanför vårt syfte. De faktorer man bör se på i utvecklingsfasen för 

ett företag, t ex vikten av att utveckla en tydlig affärsidé leder oss in på nästa avsnitt. 

 

2.3 Affärsidé 

Viktiga aspekter att tänka på när man ska gå från en idé till en affärsidé är att man utgår från 

potentiella kunder och försöker se vilka behov de kan ha samt hur ens idé kan lösa något 

problem som konsumenten upplever. Man bör även försöka definiera ett eller flera segment 

som är tillräckligt stora och kapitalstarka för att idén ska bli lönsam, utan kunder ingen 

försäljning (Klofsten 2002:80f). Lämpliga frågor för att finna segmentet kan vara: Vem är det 

som har problemet, vad är problemet, hur löser vi problemet, hur når lösningen kunderna och 

hur når vi målgruppen (Lundén & Svensson 1998:72)? Vidare anses det att man har större 

möjlighet att lyckas ju mer nyskapande affärsidén är. Tyvärr blir det dock mer kostsamt då 

man behöver upplysa konsumenten om det förträffliga i en ny produkt som man kanske inte 

har testat tidigare (Context 1988:18).  

 

”Det är i affärsidén du formulerar din lösning på kundernas problem” (Context 1988:14). 

 

Andra viktiga aspekter när man skriver en affärsidé är att den bör vara inspirerande, lockande, 

beskriva relativa fördelar och inte vara alltför detaljerad och lång. Har man en bra affärsidé 

kan den även hjälpa företaget att lägga grunden för strategin, beskriva ett tydligt syfte för 

medarbetarna i företaget, avgöra meningsskiljaktigheter mellan olika medlemmar i 

organisationen och visa riktning för framtiden (Forest & Fred 2003:11ff). 

 

Det finns olika listor i litteraturen för vad som bör vara med i en affärsidé. Nedan följer två 

exempel: 

• behovet som skall tillfredställas 

• hur det hittills har tillgodosetts 

• din lösning 

• segment 
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• målgrupp 

• unika fördelar hos produkten eller tjänsten, på vilket sätt man skiljer sig från 

konkurrenten 

• andra konkurrensfördelar gällande personal, kunskap, organisation, produktion och 

marknadsföring. 

(Context 1988:15f) 

 

• Kunder (tillräckligt stor, lönsam och definierad målmarknad)  

• Produkt/service (erbjudandet och värdet man erbjuder kunderna) 

• Geografisk marknad (var söker vi våra kunder?) 

• Teknik (hur man framställer sina produkter?) 

• Marknadsföring (hur når vi våra kunder?) 

• Överlevnad (hur når man tillväxt, vinst och finansiellt välmående?) 

• Filosofi (företagets värderingar, etik, tro) 

• Public Image (bidrag till samhället) 

• Anställda (betydelsen av de anställda) 

• Konkurrensfördel (hur företaget är bättre än konkurrenterna) 

           (översatt från engelska) 

(Forest & Fred 2003:12) 

 

Skillnaden mellan affärsidé eller mission statement och vision statement anser vi även vara av 

betydelse. Affärsidé eller mission statement beskriver varför företaget finns och hur företaget 

uppnår effektivitet, växer och utvecklas. En vision är mer en beskrivning av vart företaget är 

på väg och vad man vill uppnå. Visioner får gärna vara annorlunda, utmanande och relativt 

kortfattade men ska samtidigt kunna ge en bild av företagets framtida mål (Bruzelius & 

Skärvad 117f). För att kunna använda sin mission och vision är det viktigt med användbara, 

mätbara skalor som kopplar till affärsidén och att man genomför förändringar i affärsidén 

stegvis så att alla på företaget kan följa med och känna sig delaktiga. Det är också viktigt att 

se till att kommunicera den i hela organisationen och att man låter enskilda enheter sätta sina 

egna mål inom ramen för affärsidén (Mullane, John V 2002:448-455).  
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“ ‘ in the hands 

of executives who understand its use it can 

unify an organization and establish internal 

clarity of purpose and direction. The 

usefulness of visions and missions is found in 

the development and implementation 

processes, not the final product. ‘ ” 

(Mullane 2002:454). 

 

2.3.1 Diskussion 

Det finns en samstämmighet i den teori som vi har undersökt om vad som bör ingå vid 

skapandet av en affärsidé. Det gäller att finna ett område där det finns problem och försöka 

finna en fruktbar lösning på detta. Dock finns det vissa skillnader.  Den första av de två 

listorna som presenteras har, som vi ser det, sin tyngdpunkt på problemlösning vilket är en 

viktig del av affärsidén. Den andra listan anser vi dock är mer användbar. Anledningen till 

detta är dels att den är ny (2003) och dels att den är grundlig med ett vitt spektrum av 

variabler och fungerar bättre med det perspektiv vi har i uppsatsen. Vidare tolkar vi 

litteraturen som att det är viktigt att ha både en mission och en vision för att få en så komplett 

vägledning som möjligt för företaget och att man använder och uppdaterar sin affärsidé så att 

den känns användbar och meningsfull för alla de aktörer som berörs av den. Punkterna som är 

viktiga att betrakta vid skapandet av en affärsidé leder oss in på nästa avsnitt nämligen den 

teoretiska genomgången av hur man på bästa sätt gör en marknadsanalys och de komponenter 

som bör ingå i den. 

 

2.4 Marknadsanalys 

 

2.4.1 Inledning 

Att göra en marknadsanalys är en av grundpelarna i affärsplaneringsprocessen och ett 

grundläggande steg när man vill starta ett nytt företag. Syftet med analysen är att skapa en 

grund för vilken strategi man ska använda för att lyckas på marknaden. Vad är då en 

marknadsanalys och vad ska ingå? Vi har sökt efter en användbar guide för en 

marknadsanalys men det har varit svårt att hitta något allmängiltigt då upplägget varierar från 

bransch till bransch. Porter (1980) har flera steg som ingår i en konkurrentanalys som vi anser 
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vara användbara även vid en marknadsanalys, som kommer att fungera som en guide. Även 

följande checklista för marknadsanalys har gett oss viss vägledning: 

• marknadens storlek de senaste 3 åren totalt och inom ens eget område 

• existerande produkter 

• konkurrenter och deras utveckling 

• prisnivå och trolig utveckling 

• verkligt behov och hur det kan tillfredställas 

• målgrupp (segmentering) 

• möjligheter att utvidga målgruppen 

• köpvanor: hur ofta, hur mycket, var, när? 

• leverantörer tillgång till råvaror, priser på dessa  

(Context 1988:24f) 

 

Dispositionen i marknadsanalysen är upplagd med början i ett makroperspektiv successivt 

avsmalnande mot ett mikroperspektiv med smalare områden mot slutet. 

 

2.4.2 Makrofaktorer 

Ett viktigt första steg i en marknadsanalys är att skapa sig en uppfattning om de 

makrofaktorer som påverkar företaget. Bra förståelse för hur omvärldsfaktorerna påverkar 

företaget anses vara avgörande för att kunna göra en konkurrensstrategi (Porter 1980:21-25). 

Viktiga faktorer att beakta är politiska/juridiska, ekonomiska, sociokulturella, teknologiska, 

demografiska, ekologiska och infrastrukturella (Hussey & Jenster 1999:54). 

Politiska/juridiska faktorer handlar bl a om vilka regleringar, skatter och lagar som styr 

verksamheten. Ekonomiska faktorer rör konjunktur och lönenivå etc och är tillsammans med 

det sociokulturella faktorerna avgörande för hur många segment som man kan finna för en 

produkt eller tjänst på en marknad. Teknologiska faktorer behandlar nya produktions- eller 

framställningsmetoder eller andra tekniker som påverkar konsumentbeteendet. Demografiska 

faktorer är viktiga för att analysera förändringar i olika segments storlek (Rao & Steckel 

1998:156-161). Ekologiska faktorer är den påverkan företag har på miljön både lokalt och 

globalt och infrastrukturella faktorer innebär vägar, lokaler, transporter och andra liknande 

verksamheter. Trender inom samtliga de övergripande områdena är viktiga att kunna tolka 

och förstå för att styra företaget och utveckla lämpliga strategier och produkter/tjänster för 

framtiden. Det är dock viktigt att ha i åtanke att olika faktorer kan påverka olika företag i 
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olika branscher och även företag i samma bransch i olika utsträckning (Hussey & Jenster 

1999:53f).   

 

Fig 2.2  Företagets makromiljö (Hussey & Jenster 1999:54) 

2.4.2.1 Diskussion 

Hussey & Jenster (1999) presenterar enligt oss den mest överskådiga och utförliga modellen 

för vad som bör ingå i omvärldsanalysen. Den stämmer väl överens med övriga teorier men är 

något mer utvecklad och aktuell enligt vår mening. Vi kommer därför att använda modellen i 

vår empiriska omvärldsanalys. Dock kommer vi inte att använda samtliga punkter utan 

fokusera på dem som vi anser vara viktigast för branschen och för vårt fall. 

 

2.4.3 Branschstrukturen 

För att ytterligare förbättra bilden av branschen och de konkurrenter som finns där anser 

Porter (1980) att man ska göra en branschstrukturanalys som ett steg i uppbyggandet av en 

konkurrensstrategi. Branschstrukturanalysen går ut på att skapa sig en bild av den bransch där 

man agerar och vilka faktorer som ligger bakom formandet av den. Detta kan göras genom en 

analys av de fem grundläggande drivkrafterna: potentiella etablerare, köpare, substitut, 

leverantörer och konkurrens bland existerande företag i branschen (Porter 1980:26). Dock 

anser vi som Rao & Steckel (1998) att modellen är lämpligare för att hitta framtida 

konkurrenter snarare än att hitta de som konkurrerar just nu på en marknad (Rao, Steckel 

1998:150).  
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Trots att Porters modell inte är helt användbar är det ändå viktigt att man skapar sig en bild av 

den bransch där man agerar. En bra modell som är en utveckling av Porters Five Forces är den 

nedanstående. Ett viktigt tillägg är uppdelningen av substitut och att de kan komma att 

påverka i olika delar av branschen. Man har även delat på entry och exit barriers då man anser 

att de har helt olika påverkan. Dessutom har man lagt till influencers då det ofta finns en 

påverkningsfaktor mellan konsumenten och företaget i form av olika 

konsumentorganisationer, media etc (Hussey & Jenster 1999:41ff).  Olika typer av hinder för 

att kunna gå in på en marknad diskuteras mer i etableringsavsnittet. 

 

 

Fig 2.3Komponenterna i industrianalysen (Hussey & Jenster 1999:43) 

 

2.4.3.1 Diskussion 

Vi kommer att använda oss av modellen ovan i vår egen branschstrukturanalys då vi anser att 

den är viktig för att man ska få en överblick över branschen och de faktorer som påverkar de 

olika aktörerna i den. Tilläggen som Hussey & Jenster (1999) har gjort till den ursprungliga 

Five Forces modellen tycker vi har breddat dess användningsområde och gör att den även blir 

viktig för oss som nyetablerare i en bransch. Vi har dock valt att inte se på exit barriers 

eftersom vi anser att dessa inte har någon relevans i vårt fall då vi är på väg in på en ny 

marknad. 

 

2.4.4 Konkurrentanalys 

Ett av de viktigaste stegen i marknadsanalysen är konkurrentanalysen. Det finns ett antal olika 

teoretiska perspektiv ur vilken man kan göra sin konkurrentanalys. I huvudsak kan man se 

fyra olika huvuddrag. Dessa är individens val, olika företags agerande på mikro- eller 

makronivån samt ett mer samhällsöverskådligt perspektiv. De två andra motpolerna är 
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naturlig selektion enligt nationalekonomiska regler eller det begränsat rationella, där val är 

påverkade av både psykologiska och sociala faktorer. Dock ska man inte låsa sig vid ett 

synsätt, utan försöka se ur flera perspektiv för att få en så tydlig bild som möjligt av den 

analys man genomför (Hussey & Jenster 1999:16ff). 

 

Mer konkret bör man bestämma sig för vilken typ av analys man ska göra genom att se på 

några grundläggande aspekter. Första steget är att bestämma syftet med analysen. Det går inte 

att se på all tillgänglig information utan man måste begränsa sig. Nästa steg är att avgöra för 

vem man gör analysen och vilken nivå den syftar på, den strategiska, taktiska eller 

operationella. Tredje steget är att göra en kund/marknads definition vilket är viktigt för att 

avgöra var man ska leta information. Det fjärde steget innan man startar en konkurrentanalys 

är att avgränsa produkt/tjänst och teknik. Detta steg är svårt då det kan vara svårt att säga 

exakt var gränsen går mellan olika produkter och vilka som konkurrerar med varandra. 

Avslutningsvis bör man bestämma vilket tidsperspektiv man ska ha. Hur långt tillbaka 

respektive framåt i tiden ska analysen gå (ibid 2-11). Liknande steg kan man finna hos Durö 

(1991). Det första steget är att bestämma målet för informationsinsamlingen. Det andra steget 

är inriktningen som bestämmer vad man letar efter mer konkret, dvs. vilka fakta. Inhämtning 

handlar om vilka metoder och källor som kan vara lämpliga för att uppfylla inriktningen. Det 

avslutande steget är bearbetning, dvs. att utvärdera den information man får tag i (Durö 

1991:112f). 

 

Återkommande steg i litteraturen är dels hur man finner konkurrenterna och dels vilken 

information som kan vara användbar för det syfte man har, samt hur man hittar denna 

information. Det handlar även om hur man analyserar och utnyttjar den ofta stora mängd 

information man får tag i. Avslutningsvis gäller det att analysera informationen på ett vettigt 

sätt när man ska lägga upp sin strategi (Hussey & Jenster 1999:2ff). Vi avslutar avsnittet med 

en sammanfattande kommentar och motivering till vilka teorier eller delar av teorier som vi 

kommer att använda oss av när vi gör vår egen konkurrentanalys. Konkurrentanalys har blivit 

allt viktigare för dagens företag, därför lägger vi extra intresse vid denna punkt när det gäller 

att skapa sig en bild av hur marknaden ser ut. Numera finns det en formell jobbeskrivning 

som konkurrentanalytiker (Rao & Steckel 1998:119). 
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2.4.4.1 Identifiera sina konkurrenter 

När man ska identifiera sina konkurrenter finns det två grundsteg. Dels bör man bestämma 

om det är konkurrens ur efterfråge- eller tillgångsperspektiv. Dvs. är det konsumentens behov 

och tycke som bestämmer eller är det produktkategorier ur ett tillverkningsperspektiv som 

används. Det optimala är att göra analyser ur båda perspektiven. Detta är dock inte alltid 

möjligt då tid och resurser kan vara begränsade. Det andra är om man ser till den taktiska 

nivån inom produktkategorin eller om man ser till den bredare strategiska nivån med hela 

produktkategorier (Rao, Steckel 1998:119ff)  

 

När man väl har bestämt vad man letar efter och på vilken nivå, kan man dela upp 

konkurrenterna i tre nivåer. Den första är konkurrenter inom samma strategiska grupp. Med 

strategisk grupp menas företag som har liknande strategi (Hooley & Saunders 1993:117f). 

Med liknande strategi menas att man identifierar ett antal strategiska variabler hos sig själv 

och konkurrenten som är lika. Definition av liknande strategi är den avgörande punkten i 

denna teori. Definitionen är att konkurrenter i samma strategiska grupp ska kunna fatta 

liknande beslut utan att det medför en avsevärd kostnad. Med strategi i detta avseende menas 

att företagen kommer att konkurrera om samma kunder på samma sätt. För att bestämma detta 

kan man ställa följande frågor om sina konkurrenter: Vilka kundgrupper vänder de sig mot, 

vilka kundbehov tillfredställer de och hur uppfylls kundbehoven? En av de bästa metoderna 

för att se på sina konkurrenter är en perceptionskarta (Rao & Steckel 1998:141ff). 

 

I ett andra steg för att finna potentiella konkurrenter kan man vidga sina vyer till den industri 

eller bransch som man tillhör för att finna indirekta konkurrenter. Det tredje och bredaste 

sättet att finna sina konkurrenter är genom att identifiera framtida etablerare eller substitut till 

den egna produkten. Det gäller alltså att se konkurrenterna i olika nivåer för att skapa sig en 

bild av helheten (Hooley & Saunders 1993:117-122). Modellen nedan sammanfattar dessa 

tankar. 
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Fig 2.4 Finna sina konkurrenter (Hooley & Saunders 1993:119). 

2.4.4.2 Informationen 

Det finns sammanfattningsvis tre tekniker för insamling: spaning, fråga och litteraturstudier. 

En konkret teknik kallas för skvaller i branschen tekniken och bygger på att alltid lyssna och 

titta vad konkurrenterna gör och/eller tänker göra. Detta kan vara på mässor, möten med 

bekanta eller när man reser på tåget, flyget etc. En annan teknik går ut på att ta reda så mycket 

som möjligt om vem konkurrenten är genom informatörer i form av tidigare anställda hos 

konkurrenten. Litteraturstudier innefattar genomgång av t ex årsredovisningar, 

produktinformation, artiklar i tidsskrifter, mässor etc och intervjuer i massmedia (Durö 

1991:114f). Lämpliga källor till information är branschtidsskrifter, affärstidsskrifter, 

företagsregister och statistiska data, företagsdokument som är officiella, statliga myndigheter 

och dagspress. En annan typ av källa är så kallade fältkällor, ofta leverantörer eller kunder till 

konkurrenten, som kan ha en bra bild av vad en konkurrents styrkor och svagheter är (Porter 

1980:350-359). Andra källor kan vara den egna organisationen t ex egen personal som varit 

anställda hos konkurrenten, egna säljare som ser konkurrentens produkter på fältet och 

konkurrenter som ger information om andra konkurrenter, samarbetspartners och SOUs. Vad 

det gäller tillförlitligheten så gäller det att var observant och gärna bekräfta information med 

ytterligare en källa innan man agerar (Durö 1991:102ff). Fakta som kan vara lämplig att 

samla in beror även på vilket angreppssätt man väljer. Från producentsidan är det bl a ett antal 

kvantitativa faktorer som omsättning, vinst, omsättning per anställd, antal anställda, säljare 

och mer kvalitativa som vilken prissättningsstrategi och prisnivå de har, affärsidé, 

marknadsaktivitet, säljtaktik och renommé. Väljer man att se det från konsumentsidan är det 

information som hänger samman med uppfattningar och vilka produkter som löser samma 
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behov som är det avgörande. Vidare kan det vara lämpligt att sätta upp informationen i 

överblickbara tabeller som lätt går att läsa av (Rao & Steckel 1998:124).  

 

2.4.4.3 Analysera sina konkurrenter 

M E Porter (1980) presenterar ett schema för hur man gör en konkurrentanalys. Enligt 

modellen finns det fyra delar i en konkurrentanalys, dels två om vad som driver konkurrenten 

i form av framtida mål och föreställningar dels två som visar vad konkurrenten gör och kan 

göra i form av nuvarande strategi och förmågor (både styrkor och svagheter). Det avgörande 

är inte bara att ta reda på vad konkurrenten gör just nu utan att försöka avgöra vad han/hon 

skulle kunna göra i framtiden (Porter 1980:64ff). 

 

Gällande framtida mål kan man ställa följande tre frågor om konkurrenterna: Är de nöjda med 

sin position eller söker de efter nya mål som ska uppnås? Vilka är konkurrenternas primära 

mål; hög marknadsandel, hög vinstmarginal eller något annat? Har man lyckats nå sina mål? 

Svaren borde ge vägledning om hur konkurrenterna kommer att agera i framtiden. Dels vilka 

marknader de vill in på och dels vilka marknader man ska hålla sig borta från för att undvika 

sina konkurrenters styrkor. Målen kan också avslöja om konkurrenten är villig att slåss för sin 

marknadsandel eller om en kortsiktig vinst är viktigare (ibid 65-73). 

 

Konkurrentens föreställningar om sig själv, marknaden och sina konkurrenter kan vara en bra 

informationskälla. Denna information får man genom att tolka konkurrentens uppfattning om 

sin relativa position på marknaden, sin framtida efterfrågan samt innebörden av sina 

konkurrenters beteende och branschtrender. Man kan även se till faktorer som tidigare 

agerande, arv, regionala, nationella och kulturella skillnader. Det gäller att finna de blinda 

fläckarna dvs. de områden som konkurrenten tror sig veta något om och utnyttja de fakta som 

är fel, t ex konkurrentens tro på sina lojala kunder när det i själva verket kanske inte är så 

(ibid 73ff).  

 

Det gäller även att beskriva konkurrentens aktuella strategi. Vad gör konkurrenten just nu? 

Vad satsar man på utifrån basstrategierna (ibid 78)? Mer om detta i strategiavsnittet. 

 

De resurser som ett företag har avgör vilken motreaktion man får. Det gäller att skapa sig en 

bild av det faktiska läget hos konkurrenterna för att upptäcka deras svaga och starka sidor. 
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Hur ser deras olika förmågor ut gällande produktutbudets djup och bredd, deras återförsäljares 

täckning, kvalitet, styrka och service samt vilken marknadsföring och försäljningsstrategi har 

de? Vidare kan man studera hur driften av deras anläggningar fungerar; storskalighet, unika 

tekniska lösningar, patent samt hur stora resurser man lägger på FoU. Det är även viktigt att 

undersöka vilken finansiellstyrka de har, hur organisationen ser ut, hur ledningen är utformad 

samt vilka egenskaper de som sitter i ledningen har (ibid 78ff). För att illustrera punkterna 

ovan kan man använda följande bild som enligt oss illustrerar de olika delarna i 

konkurrentanalysen på ett relativt tydligt sätt.  

 

 

Fig. 2.5 Konkurrentanalysens komponenter Hooley & Saunders 1993:119 

2.4.4.4 Diskussion 

Till en början kommer vi att följa Hussey & Jensters (1999) inledande steg gällande att skapa 

sig en grund innan man påbörjar analysen. Vi tycker teorin går igenom de viktiga valen på ett 

bättre sätt än den teori som Durö (1991) presenterar eftersom den är grundligare och mer 

detaljerad.  Identifieringen av konkurrenterna ser vi som ett första steg i konkurrentanalysen. 

Teorin för detta blir Hooley & Saunders (1993) tre steg. Vi tar även hjälp av Rao & Steckel 

(1998) eftersom de i sin teori förklarar hur man på ett mer handgripligt sätt går tillväga samt 

även för att de på ett bra sätt definierar olika begrepp. Som ett andra steg innan analysen 

börjar gäller det att samla in information. Vi tycker att Porter (1980) liksom Durö (1991) 

presenterar de mest överskådliga och användbara mallarna för detta ändamål. Durö (1991) 

kommer att vara användbar då perspektivet i hans teorier är baserade på svenska förhållanden 

och därför är en bra hjälp till konkreta svenska källor. Därefter kommer vi att i själva analysen 

i stora drag följa de fyra grundstegen presenterade av Porter (1980) eftersom detta verk är ett 

av de mest frekvent citerade och använda verken i våra andra källor och att grundmetoden inte 

skiljer sig speciellt mycket från modernare teori. En nackdel för oss är dock att de teorier och 

modeller vi har hittat för att analysera konkurrenter förutsätter att man redan finns i branschen 

och inte som i vår situation håller på att etablera sig. Trots detta anser vi att modellerna är 
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användbara för att identifiera och analysera våra konkurrenter. När vi har lärt oss om 

konkurrenterna är det dags att hitta våra relativa fördelar på marknaden. 

 

2.4.5 Marknad med ouppfyllda behov 

Som ett steg i att hitta sin relativa fördel och därmed konkurrera på ett effektivt sätt är det 

viktigt att hitta behov som inte är uppfyllda på dagens marknad. Det finns två huvudkällor för 

identifiering av ouppfyllda behov. Den första är uttalade eller latenta problem med en produkt 

eller tjänst som existerar för att uppfylla en viss typ av behov. Den andra är generella 

förändringar i makromiljön som påverkar individers beteenden. Andra karaktärsdrag för en 

marknad med ouppfyllda behov är att marknaden börjar bli mättad, det finns missnöjda 

kunder, ny teknik som kommer att ändra sätt att uppfylla behov, nya sociala trender och 

livsstilar och slutligen nya internationella marknader (Rao, Steckel 1998:80). När vi kommit 

fram till våra relativa fördelar är det dags att fortsätta med mer specifik teori om produkter 

och produktval. 

 

2.4.6 Produkter 

2.4.6.1 Produktlivscykelns påverkan på framgång 

Att använda produktlivscykeln på rätt sätt är viktigt för framgång. Det är viktigt att använda 

den för att hantera sin affärsidé, sin verksamhet och sina produkter för att bibehålla 

konkurrenskraft på marknaden.  

 

I förberedelsefasen är det viktigt att man har förståelse och insikt i vad det finns för 

möjligheter på marknaden, att man har kontroll på hur konkurrensmiljön ser ut samt att man 

har kunskap om vilka av företagets produkter som har konkurrenskraft på den tilltänkta 

marknaden. I denna fas är det viktigt att bygga upp sin stridspotential redan från början och 

att förbereda sig för en stark ingång på marknaden för att undvika eller försvåra konkurrensen 

och på så vis underlätta kommande faser (Durö 1991: 66-70). 

 

Det är viktigt att man agerar starkt i introduktionsfasen och skaffar sig ett kraftfullt slagläge 

för en fortsatt offensiv. Av den anledningen ska introduktionen gå snabbt och produktens 

funktion ska upplevas av kunden som bra och kvaliteten hög. I fasen är det en god idé att gå 

ut med lågt introduktionspris för att snabbt få en hög volym och på det viset sänka 
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kostnadsnivån per såld enhet. På detta vis åstadkommer man en hög stridspotential och det i 

sin tur gör att konkurrenternas intresse att gå in på samma marknad minskar eftersom 

lönsamheten på marknaden uppfattas som dålig. Kombinationen hög stridspotential och lågt 

kostnadsläge gör att framtiden ser betydligt ljusare ut. När det gäller ett antal produkter som 

ska introduceras på marknaden samtidigt bör man lägga större delen av kraften på den mest 

unika produkten och sedan låta de andra produkterna åka snålskjuts (ibid). 

 

Ett sätt att beräkna om det är lönsamt att ge sig in på en ny marknad är genom att använda 

teorin det etableringsavskräckande priset. Denna går ut på att om det pris som den nya 

etableraren tvingas sätta av konkurrenterna ligger under det som är break-even för etableraren 

så blir det ingen etablering (Porter 1980:35). Man bör enligt teorin väga för- och nackdelar 

mot varandra: Vilka blir etableringskostnaderna, beroende på branschens struktur och olika 

typer av etableringshinder? Vilka blir konkurrenternas motdrag och hur mycket kan man 

räkna med att de kommer att kosta? Svaren på dessa två frågor väger man mot väntat 

kassaflöde för att finnas i branschen. Blir svaret positivt bör man etablera sig, annars ska man 

tänka om (ibid 322f).  

 

2.4.6.2 Produktmix 

Valet av produktmix involverar ganska komplexa beslut. Det reflekterar företagets 

positionering på den aktuella marknaden, och kan vara avgörande för företagets framtida 

resultat. Det är därför viktigt att vara införstådd i hur marknadens aktörer är positionerade 

idag och vad det finns för outnyttjade relativa fördelar. Det finns naturligtvis olika strategier 

att använda vid val av produktmix. Bredden av den valda produktmixen, vilka varumärken 

man väljer att inkludera samt hur man distribuerar varorna ligger till grund för prissättningen 

(Hyvönen 1993: 22ff). Man mäter produktmixen i bredd, längd, djup och likhet till alternativ 

och den indikerar företagets produktstrategi. Bredden innefattar hur många produktlinjer 

företaget har. Längden innebär hur många produkter företaget totalt har i produktlinjerna. 

Djupet innebär hur många varianter av varje produkt företaget har och likheten till alternativ 

innefattar hur lika de olika produktlinjerna är i slutanvändning, produktion och distribution 

(Armstrong & Kotler 2000: 243f). Eftersom produktvalet även involverar vilken kvalitetsnivå 

man väljer och till vilket pris produkten kan erbjudas tycker vi att det passar bra att fortsätta 

med ett avsnitt om pris. 
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2.4.7 Prissituation och prissättning 

Att sätta rätt pris är lika svårt som viktigt. För att sätta rätt pris måste man göra ett antal 

antaganden eller uppskattningar. Om dessa antaganden eller uppskattningar är felaktiga kan 

det innebära slutet för företaget oavsett hur bra affärsidén är i grunden. För att kunna göra en 

kvalificerad uppskattning om priset är det viktigt att ha full kontroll på samtliga kostnader. 

Vid prissättning är det även viktigt att inse att priset påverkar försäljningsvolymen. Att hitta 

den balansen kan vara svårt. Får man för låg försäljningsvolym innebär det att man måste ta 

ut ett för högt pris eftersom de fasta kostnaderna då är stor procentuell del av varje såld 

produkt. Man kan samtidigt ha en hög försäljningsvolym men ändå inte hitta lönsamheten 

eftersom marginalen för varje såld produkt är för liten. Det som trots allt är allra viktigast när 

man bestämmer priset på en produkt är att inse att oavsett vilka kostnader man har haft för 

produkten så måste den säljas till ett pris som konsumenten är beredd att betala.  På ett vidgat 

plan innebär detta alltså att man måste komma fram till om behovet motiverar det pris man 

måste ta för att ens affärsidé fortfarande skall vara lönsam. Därför är det första steget i 

prissättning att ta reda på vad kunderna faktiskt är beredda att betala. När man har fått reda på 

det tittar man vidare på om marknaden, och då framförallt det segment man avser täcka, är 

tillräckligt stort. Nästa steg är att undersöka vad konkurrenterna har för pris på liknande 

produkter. Även om man har ett ganska smalt sortiment kan man via olika kombinationer av 

de olika produkterna erbjuda en ganska bred meny prismässigt. Det är ju viktigt att inse att 

konsumenter är individer som alla har olika uppfattningar om vad som är rimligt att betala för 

t ex en lunch oavsett hur mycket man får för priset. Nästa fråga man bör ställa sig är vad 

marknaden mer specifikt förväntar sig. Ibland kan det vara så att även om man skulle kunna 

sälja produkten täckningsmässigt för ett lågt pris så kan det finnas konsumenter i målgruppen 

som gärna betalar mer för att få visa status och för att ett högre pris ger mer kvalitetskänsla 

(Ringbom et al 1991: 104ff). När väl produkt och pris är bestämt är det dags att fundera på 

hur man ska segmentera. 

 

2.4.8 Segmentering 

Det finns många olika sätt att segmentera en marknad och segmentring kan definieras som: 

”Dividing a market into distinct groups of buyers with different needs, characteristics or 

behaviour, who might require separate products or marketing mixes” (Kotler 1999: 379f). 

Målet med segmenteringen är att komma fram till var man ska positionera sig på marknaden. 
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Först delar man upp marknaden i segment baserat på t ex geografi, demografi, kön, inkomst 

eller psykografi. Därefter bestämmer man sig för det eller de segment man kommer att 

fokusera på, för att fortsatt välja hur man ska positionera sig (Kotler 1999:378f). Följande 

modell visar de sex steg som är inblandade i förloppet. 

 

 

 

 

 

Market Segmentation                        Market Targeting                       Market Positioning 

 

   

 

 

Fig. 2.6 Segmentering (Kotler 1999: 380). 

 

Två variabler man använder som bas för segmentering är konsumentbeskrivande variabler 

(descriptor variables) och konsumentbeteendevariabler (behavioral variables). Vid 

marknadssegmentering kan man använda sig av båda dessa variabler.  Det som är viktigt att 

komma fram till är i vilken ordning man använder sig av variablerna. Det finns två olika sätt 

man kan välja mellan nämligen ”descriptor first” eller ”behavior first”. Om man använder 

descriptor-first formar man ett prototypsegment dvs. ett segment med liknande beskrivande 

variabler och sedan letar man efter liknande beteenden bland de observerade konsumenterna. 

Om man använder behavior-first observerar man ett beteende och sedan försöker man skapa 

en produkt som stämmer överens med det observerade beteendet.  För behavior-first approach 

går man tillväga på följande vis. 

1. Identifiera det intressanta beteendet 

2. Identifiera beteendet hos ett bestämt antal konsumenter. 

3. Klustra konsumenterna i olika segment 

4. Hitta beskrivande faktorer i de olika segmenten 

För descriptor-first approach bestämmer man steg tre och fyra i förväg innan man gör steg ett 

och två (Rao & Steckel 1998: 34ff)   

 

1.  Identify bases for segmenting the 

market 

2. Develop profiles of resulting 

segments 

3. Develop measures of segment 

attractiveness. 

4. Select the target segment(s) 

5. Develop positioning for 

each target segment 

6. Develop marketing mix for 

each target segment 
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Det är även viktigt att inte rikta in sig på för breda segment till en början. När man har 

etablerat sig och på ett tillfredställande sätt tillgodoser sina segmenterade målgrupper kan 

man börja öppna ögonen för nya potentiella segment. För att växa och nå ut till nya segment 

kan man göra fyra strategiska förändringar: 

1. Utvidga fokusen till liknande segment.  

2. Dela in ett existerande segment i mindre segment.  

3. Flytta in till ett nytt segment.  

4. Segmentera om hela marknaden( Kotler 2003:71ff). 

 

Ett annat sätt att växa är genom att omdefiniera marknaden man konkurrerar på. Man ändrar 

sin egen position på marknaden så att man har mindre än 10% marknadsandel. Om vi efter 

några år t ex hade 53% marknadsandel inom hälsosnabbmatsbranschen skulle vi nu anse oss 

vara en aktör inom snabbmatsbranschen och på så sätt minska våra marknadsandelar drastiskt 

(ibid 72ff). Efter genomförd segmentering bör man analysera marknadens efterfrågan.  

 

2.4.9 Efterfrågeanalys    

För att vidare analysera en marknad mäter man med hjälp av en analys vilken efterfrågan som 

finns på den. Detta kan man göra man med hjälp av en sk ”Demand Analysis” (Jortberg1996). 

Analysen är viktig för att komma fram till en realistiskt beräknad försäljningsvolym på den 

plats där etableringen kommer att ske. Det finns ett par olika sätt att räkna ut efterfrågan på en 

ort.  Det som vi tycker verkar mest användbart är att göra en mikromarknadsuträkning genom 

att estimera hushållens totala inkomst inom det utvalda området (genom att multiplicera den 

genomsnittliga inkomsten med antalet hushåll i samma område), och sedan uppskatta det 

totala antalet kronor som finns tillgängligt för detaljmarknaden på området (dvs det som blir 

över efter man har betalt allt annat som måste betalas). Efter det kan man bryta ner hela 

marknaden i mindre grupper t ex mat, bilar, kläder, resor mm. När man delat in marknaden i 

dessa kategorier kan man komma fram till hur mycket pengar som kommer att spenderas på 

just den delmarknad man själv har för avsikt att slå sig in på. Sedan jämför man resultatet av 

den uträkningen med hur mycket av efterfrågan som redan tillfredställs på marknaden. Om 

man kommer fram till att det finns tillräcklig efterfrågan på sina produkter är man närmare ett 

beslut att etablera sig på den nya marknaden. Om man inte vill gå så in i detalj eller det är 

svårt att få tag i all information som krävs för att göra en sådan analys kan man göra en sk ” 

Power Ratio”. Denna gör man genom att få fram totala siffran av vad som tillfredställs på 
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marknaden. Den siffran delar man med den totala inkomsten på samma område. Då får man 

fram en procent av den totala inkomsten som spenderas på produkter inom ens egen marknad. 

När en efterfrågeanalys är välgjord är förväntningarna klart uttryckta och resultaten är lätta att 

förstå (ibid). Vid ett positivt resultat är det dags att börja fundera på var man ska lokalisera 

sig.  

 

 

2.4.10 Lokalisering  

De viktigaste faktorerna vid en lokalisering kan delas upp i fyra huvudkategorier. Den första 

är befolkning och dess sammansättning gällande demografiska och sociografiska variabler 

som disponibel inkomst, arbetslöshet, socialgrupp och bostadstyp och mer psykografiska 

variabler som livsstil och kultur. Nästa viktiga faktor är tillgänglighet. Med detta menas 

vägar, gator, transportmedel och synlighet för förbipasserande beroende på läge. Man får göra 

en avvägning mellan hög kostnad för ett bra läge och den potentiellt högre intäkten av 

densamma. Faktor tre är konkurrensen i området. Mer om detta i konkurrensanalysstycket. 

Den avslutande faktorn är kostnader. Det gäller att utvärdera samtliga ovanstående faktorer i 

en omsättningsprognos. Här gäller det även att ta med utvecklings- och etableringskostnader 

(McGoldrick 1990:162ff). 

 

2.5 Etablering  

Etableringsteorin hämtad från Porter (1980) är framförallt framtagen för existerande företag. 

Vi tror dock att den kan vara användbar för oss då den tar upp avgörande faktorer för om ett 

företag lyckas eller ej med sin etablering. De två övergripande problemen för ett företag som 

vill etablera sig på en ny marknad är vilka hinder det finns och vilken motreaktion man kan 

vänta sig från konkurrenterna. Vi diskuterar även i detta avsnitt vilka branscher som det är 

lämpligt att ge sin in i.  

 

2.5.1 Hinder och motreaktioner 

Man kan se sex typer av hinder för nyetableringar. Den första är stordriftsfördelar, redan 

etablerade företag kan genom sin större tillverkningsvolym och storlek praktiskt taget stänga 

ute alla andra konkurrenter från en bransch. Nästa problem som man kan stöta på är 

produktdifferentiering, vilket innebär att konkurrenterna som finns på marknaden redan har 
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etablerade varumärken och kundlojaliteter. Det tredje hindret är kapitalbehovet. Störst blir av 

naturliga skäl kapitalbehovet när man vill ge sig in i en bransch med stordriftsfördelar. Det 

fjärde hindret utgörs av omställningskostnader vilket innebär att man måste byta leverantör, 

omskola personal etc. för att konkurrera på en ny marknad. Det femte hindret är tillgång till 

distributionskanaler, dvs. att övervinna de barriärer som finns hos mellanhänder som 

grossister och liknande vilket är mest aktuellt för tillverkande företag. Det sjätte och 

avslutande hindret är kostnadsfördelar som etablerade företag kan ha utöver skalfördelar. 

Detta är t ex patent, tillgång till råmaterial, lokalisering, statliga subventioner och de 

erfarenheter och den inlärning som redan etablerade företag i branschen har. Ytterligare ett 

hinder är statlig politik som regleringar, skatter, monopol etc. (Porter 1980:29ff). Liknande 

tankar som hos Porter (1980) finns även i modernare teorier som Hyvönen (1993) s.14 och 

Hussey & Jenster (1999) s.42f. Därför anser vi att Porters (1980) teorier på området är fullt 

användbara.    

 

2.5.2 Vilken bransch? 

En bransch kan karaktäriseras av olika nivåer av etablerings- respektive nedläggningshinder. 

Figuren visar på det samband som finns mellan etableringar och nedläggningar. Den bransch 

som det är lättast att ta sig in på är den där etableringshinder är låga med höga 

nedläggningshinder. Etableringen på en sådan marknad går lättare än på övriga men det är få 

som lämnar marknaden för att man har bundit för mycket kapital. Följden blir att man får en 

bransch där det finns ständig överkapacitet och en konstant låg lönsamhet (Porter 1980:42).  

 

Fig. 2.7 Hinder och lönsamhet (Porter 1980:42) 

 

De motreaktioner man kan räkna med när man ger sig in på en ny marknad kan uppskattas 

med hjälp av ett antal variabler. Den första är vilka reaktioner konkurrenterna har visat mot 

andra etablerare som försökt ta sig in i branschen. Nästa är hur konkurrenterna ser ut, deras 

finansiella situation, kapacitet, inflytande över distributionskanaler och kunder 

(Porter1980:34f). Andra viktiga faktorer är vilken tillväxt det är i branschen, låg tillväxt ger 

utrymme för färre aktörer och därmed starkare motåtgärder. Är det en bransch med standard 
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eller liknande produkter kan man förvänta sig tuffare motstånd eftersom det inte finns en lika 

stark märkestrohet och en ny aktör kan medföra prissänkningar och därmed sämre marginaler. 

Har de existerande aktörerna höga fasta kostnader brukar detta leda till starka motåtgärder 

eftersom man inte vill riskera ett minskat kapacitetsutnyttjande i sina egna faciliteter. I 

branscher med hög branschkoncentration tenderar det att bli hårdare motstånd eftersom 

aktörerna kan drabbas mer och att de har resurser att slå tillbaka på ett annat sätt än i en 

fragmenterad bransch med svagare aktörer (ibid 325f). 

2.5.3 Diskussion 

Viktigt för oss är att undersöka vilka våra relativa fördelar blir i förhållande till de existerande 

restaurangerna som finns i Malmö idag. Gällande hinder och motreaktioner för etablering 

gäller det att undersöka vad de kan bestå av samt hur höga de kan bli. Samtidigt vill man 

komma fram till hur man ska kunna komma runt dessa hinder. Att vi endast använder Porter 

(1980) beror på, som vi tidigare sagt, att vi anser att teorin är grunden för andra teorier på 

området. När förutsättningarna är klara är det dags för strategisk teori. 

 

2.6 Strategi  

Syftet med marknads- och konkurrentanalys är att skapa en grund för den strategi som ger en 

relativ konkurrensfördel. Grunden för en fungerande strategi är att känna till branschen, 

marknaden och konkurrenterna (Hussey & Jenster 1999:21-29). Var och hur man ska 

konkurrera är frågor som man bör besvara med sin strategi (Rao & Steckel 1998:3).Vad det 

gäller olika strategier bygger de flesta av de teorier vi har läst i någon form återigen på de 

grunder som  Porter (1980) presenterar.   

 

2.6.1 Konkurrensstrategier 

Enligt Porter (1980) finns det tre grundläggande konkurrensstrategier. Den första är 

kostnadsöverlägsenhet vilket kan utnyttjas då man pga. sin effektiva produktion kan hålla 

kostnaderna nere på en så pass låg nivå att få har möjlighet att konkurrera. Den andra är 

differentiering antingen i förhållande till branschen eller i att skapa unika fördelar i 

förhållande till kunden. Den tredje är fokusering, vilket innebär att man koncentrerar sig på ett 

speciellt segment av sortiment eller en geografisk marknad (Porter 1980:54-56)  
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Fig. 2.8 Tre konkurrensstrategier (Porter 1980:19) 

En variant på Porter (1980) är teorin ”The Strategic Gamebord”. Enligt modellen finns det 

fyra grundläggande sätt att konkurrera som utgörs av de fyra hörnen. Det första är ”do more 

and better of the same” vilket innebär att man ska tillverka mer av det som finns på ett bättre 

sätt genom t ex lägre kostnad. Nummer två (om man går medurs och börjar med hörnet med 

spetsen framåt) är att försöka hitta en ny nisch genom att hitta lediga eller ej använda 

segment. Den tredje strategin går ut på att skapa och utnyttja en unik relativ fördel på en 

nischad marknad. Den fjärde och avslutande går ut på att utnyttja en relativ fördel på hela 

marknaden (Rao & Steckel 1998:4f).   

 

Fig. 2.9 The Strategic Gamebord. (Rao & Steckel 1998:4) 

 

Ytterligare en teori som även den bygger på Porter (1980) visar några fler strategiska 

valmöjligheter och finns i bilden nedan. Den övre vänstra rutan visar en strategi där man 

lägger extra vikt vid segmentering och omsegmentering på den marknad där man försöker 

hitta nya nischer och relativa fördelar. Man satsar även på kostnadsreduktion. Nya produkter 

som lanseras är lika de existerande och fungerar som komplement eller breddning av 

existerande sortiment. Interna förändringar i företaget krävs för att kunna följa denna strategi 

(Hussey & Jenster 1999:21f). Den övre högra rutan visar en strategi där man i princip gör 

samma sak som i den föregående, men man vågar satsa på nya produkter för att finna relativa 

fördelar på marknaden. Den nedre vänstra rutans strategi går ut på att ändra hur industrin 

fungerar, hur den är organiserad och vad olika aktörer i branschen gör utan att ändra på vad 
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man erbjuder. Detta kan göras genom att köpa upp konkurrenter eller genom integration bakåt 

genom köp av underleverantörer eller integration framåt genom att köpa återförsäljare. Man 

kan också försöka ändra distributionskanalerna i branschen, t ex från försäljning enbart 

genom återförsäljare till postorder eller genom att sälja utan mellanhänder, som t ex Dell 

Computer. Strategin används för att stärka sin marknadsposition. Nedre högra rutan är den 

mest omvälvande strategin där man satsar på att ändra hur industrin och företaget fungerar 

samt vad det erbjuder. Viktigt för denna strategi är att identifiera kärnverksamheten och satsa 

på att utveckla dess kvalitéer samt att satsa på nya kvalitéer där man kan finna relativa 

fördelar. Man ska även försöka finna en ny marknad att konkurrera på som talar till kunden 

och uppfyller ett nytt behov såsom t ex Internet bank när det först kom (Hussey & Jenster 

1999:21f).       

 

 

Fig. 2.10 Strategiska valmöjligheter (Hussey & Jenster 1999:22) 

 

 

Andra strategier som kan bli aktuella för vårt företag då vi går in på en ny marknad är olika 

typer av attack. Det bästa sättet att störa sin fiende enligt den kinesiska generalen Sun Tzu, 

som 500 f. Kr. skrev boken The Art of War (Durö 1991:107), är att angripa dennes strategi. 

Näst bäst är att störa hans allianser, tredje alternativet är att störa hans arméer och sist samt 

minst effektivt att angripa hans städer. Gällande konkurrensstrategi använder man andra 

termer men grunden är densamma. Ett smart sätt att attackera konkurrenten är som sagt 

genom att angripa hans strategi genom att t ex hitta en ny marknad som konkurrenten inte har 
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med i sin strategi. Att angripa allianser kan t ex vara att köpa upp en av konkurrentens 

partners och därmed få samarbetet att upphöra. Att attackera arméerna är på konkurrensspråk 

likvärdigt med att välja den marknad (slagfält) både geografiskt och produktsegmenterings- 

mässigt där konkurrenten är som svagast och där han sämst kan försvara sig. Att attackera 

städerna är detsamma som att ge sig på konkurrenten där den är som starkast, på detta sätt får 

man ett garanterat starkt gensvar vilket alltid innebär högre risker (Hussey & Jenster 

1999:28f).   

 

Ytterligare en viktig fråga att tänka på är vad man har för relativa fördelar (unique selling 

points) som gör vår produkt intressantare än konkurrentens (Ringbom et al 1991: 104ff). För 

att finna dessa och för att lyckas med en nyetablering finns det några tänkbara strategier. Den 

första är sänkta produktionskostnader, dvs. finna ett sätt att framställa produkten till en lägre 

kostnad genom t ex ny teknik, skalfördelar etc. Nästa strategi går ut på att gå in i branschen 

med lägre priser än konkurrenterna under den inledande fasen för att tvinga till sig 

marknadsandelar. Ytterligare ett alternativ är att komma med en överlägsen produkt som har 

många fördelar gentemot konkurrenterna eller försöka att hitta en ny nisch t ex om det finns 

något marknadssegment som är bortglömt eller dåligt utnyttjat. Att marknadsföra på ett nytt 

och ej tidigare prövat sätt kan vara ytterligare ett alternativ. Detta kan möjligen locka nya 

kunder och minska etableringshindren. Ett avslutande sätt är att utnyttja goda kontakter med 

distributionsledet genom tidigare kontakter (Porter 1980:331f). 
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3. Empiri och analys 

 

3.1 Inledning 

I kapitlet kommer vi att presentera olika företags agerande och den information vi har samlat 

på oss genom observationer och andra empiriska studier. Vi kommer även att genomföra de 

analyser vi anser vara viktiga för att få en fördjupad kunskap om området.  

 

3.2 Hur gör företagen? 

Vid intervjuer med Espresso House ekonomichef, Shaun Novitske Managing Partner på Ruby 

Tuesday, New York och VD:n för Max hamburgerrestauranger Richard Bergfors och vid 

svaren från Kajsa Dahlberg på Svenska McDonalds informationsavdelning och Henrik 

Ryman på hälsorestaurangen Moonoo i Stockholm framkom en hel del intressanta 

synpunkter. (Moonoo är en mindre restaurangkedja i Stockholm med 4 restauranger på 

centrala lägen. Konceptet går ut på att genomgående servera fettsnål och näringsrik samt god 

mat. Man har även smoothies och juicedrinkar på menyn). Ekonomichefen på Espresso House 

ansåg att frågorna var känsliga, men efter lite övertalande lyckades vi dock få svar på vissa av 

dem. Intervjuguiden som användes framgår av bilaga 1 och vi presenterar svaren och 

synpunkterna i samma ordningsföljd som den. Alla har inte svarat på samtliga frågor och i 

vissa fall fick vi svar på annat än det som stod i guiden. Mest uttömmande svar angående 

process, segmentering och konkurrenter fick vi från de större bolagen Max och McDonalds. 

Moonoo gav oss bra information om hälsoaspekten och hur de upplever den marknaden.  

 

Gällande själva etablering/lokaliseringsprocessen har Max något som kan liknas vid en 

process som inleddes med att man antingen lokaliserar ett läge själv eller genom en konsult 

som jobbar på provisionsbasis. Ett annat sätt är att de blir erbjudna lokaliseringar av olika 

aktörer. Generellt leder 10 uppslag på nya lägen till en ny lokalisering. Nästa steg i processen 

är utvärdering av platsen vilket vi kommer till senare. McDonalds har ett liknande upplägg 

som Max och söker efter lämpliga lokaliseringsplatser genom att se på marknaden i tre steg. 

Det första steget är ”Primärmarknaden” vilket utgörs av de boende på orten eller i kommunen, 

därefter ”sekundärmarknaden” vilken avgörs av hur attraktiv kommunen är utifrån t ex 
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tillgången av regionsjukhus, tingsrätt eller ett större affärsområde eller handelscentra. Den 

tredje nivån är ”förbipasserande” dvs. om det finns någon större väg som passerar orten 

försöker man uppskatta antalet besökare den kan ge. På Ruby Tuesday börjar man flera år i 

förväg att välja ut potentiella lokaliseringar. Några månader innan restaurangen öppnas 

tillsätts en ny general manager som oftast är en chef från någon av de andra restaurangerna. 

Den nya chefen jobbar under de månaderna med att komma fram till sin egen plan, anställa 

sin personal, samt förbereda de system som man kommer använda för att restaurangen ska 

fungera på bästa möjliga sätt. Det finns många mallar och färdigställda system men sedan är 

det upp till varje general manager att göra dessa system personliga och vänja sin personal vid 

systemens implementering. Man använder sig av sin ”elitpersonal” från andra restauranger för 

att utbilda den nya restaurangens personal. Ofta anställer man ett antal människor på ett tidigt 

stadium som redan då börjar jobba i en av de bättre fungerande restaurangerna för att fullt lära 

sig systemen innan man startar den nya restaurangen. Dessa anställda blir sedan också 

delaktiga i utbildningen av de nya anställda.  

 

När vi gick vidare och talade om de viktigaste faktorerna för en lokalisering var det första 

som nämndes både hos Max och Espresso House – trafikflödet – alltså mängden potentiella 

kunder som passerar eller befinner sig på den plats där man tänker lokalisera sig. Bergfors på 

Max hade förutom trafikflödet fyra andra faktorer som han ansåg vara viktiga vid 

utvärderingen av en ny lokalisering, men dock ej lika viktiga som den första. Dessa är 

arbetsplatser, mängden boende inom en 5 minuters radie, affärer/köpcentrum och 

nattförsäljning. Demografiska, socioekonomiska eller psykografiska variabler vägs inte in i 

bedömningen. Det optimala läget är det där man har alla fem variabler samlade. Detta är 

mycket svårt att hitta och man får oftast nöja sig med färre. McDonalds har i princip samma 

syn som de två ovanstående angående den viktigaste faktorn vilken är att det finns tillräckligt 

underlag för restaurangen under hela året och hela dygnet mätt både i boende och 

förbipasserande. McDonalds håller dock på att utveckla ett system för att kunna utvärdera nya 

platser efter demografiska och psykografiska variabler i vilket man kommer att använda 

information från postnummerområden för att få en mer exakt analys. Idag litar man på sin 

personals erfarenhet och information från och om kommuner. Både Espresso House och 

Moonoo sa att man gärna etablerade sig där det fanns andra restauranger och caféer eftersom 

man ansåg sig kunna dra nytta av varandra då många potentiella kunder befinner sig i samma 

område. Lilla Torg i Malmö togs upp som exempel på en sådan plats. Moonoo söker även 

gärna lokalisering i närheten av gym/motionsanläggningar då deras målgrupp utnyttjar 
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liknande faciliteter. Ruby Tuesday väljer uteslutande högtrafikerade områden. Många av 

restaurangerna ligger i stora köpcentra eller på stora vältrafikerade stråk. Man väljer ofta att 

ligga nära grupper av andra restauranger då man tror sig kunna få en stor procent av de 

närliggande restaurangernas försäljning. När många restauranger ligger nära varandra blir det 

ett starkt drag mot det området. Det innebär att det dessutom ofta blir köer på de olika 

ställena. På Ruby Tuesday försöker man agera så effektivt att när de övriga restaurangerna 

fortfarande har en väntelista på kvällen har Ruby Tuesday lediga bord och får då möjligheten 

att vinna konkurrenternas köande kunder 

 

När vi diskuterade huvudmålgrupp framkom det en viss skillnad. Max ser sin huvudmålgrupp 

som 18-35 åringar och barnfamiljer. Målgruppen för en särskild restaurang kan dock variera. 

Ligger den vid ett köpcenter är målgruppen oftast barnfamiljer. McDonalds segmentering 

liknar Max och man har unga vuxna, kvinnor och barn som primärgrupper. Espresso House 

har en målgrupp från 15 tills man inte vill gå på café längre och sätter den övre gränsen vid 

85år. För Moonoo är målgruppen kontorsarbetande/stillasittande 20 – 40 åringar som är 

medvetna om sin hälsa.    

 

Gällande mönster i antalet kunder vid uppstarten av en ny restaurang sa Bergfors att man har 

en kraftig uppgång de första tre månaderna och att det därefter brukar lugna ner sig lite för att 

öka igen efter ca 12 månader. McDonalds har liknande erfarenhet som Max, dock kan det 

variera från restaurang till restaurang. Erfarenheten stämmer väl överens med den som 

upplevs på Ruby Tuesday i USA. Efter det att man öppnat dörrarna för allmänheten räknar 

man med att under en 12 veckors period ha extra mycket försäljning pga. allmänhetens 

intresse att prova den nya restaurangen. Efter de 12 veckorna stagnerar försäljningen för att 

visa den verkliga potentialen på den nya platsen. För att ta hand om den ökade försäljningen 

är man mycket noga med att ha extra personal. Man fokuserar på att skapa ett fenomentalt 

första intryck för att på det viset få återkommande kunder. 

 

Angående konkurrenter hade Bergfors på Max en tydlig bild. Först och främst håller man 

noga uppsikt över McDonalds och Burger King. De uppfyller samma behov, på samma sätt 

och vänder sig mot samma målgrupp. Stegvis utåt är konkurrenterna sedan gatukök, följt av 

annan snabbmat som Pizza, Kebab och serveringar på bensinmackar och därefter 

livsmedelsbutiker. Bergfors har en närmast skolboksteoretisk bedömning av läget och följde 

väl teorin presenterad av Hussey & Jenster (1993) där man ser konkurrenterna i tre nivåer. 
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McDonalds konkurrenter är alla andra restauranger samt hemmamatlagning istället för att gå 

ut och äta. Gällande enskilda restaurangers konkurrenter gör man en bedömning av dem som 

finns i närområdet. Espresso House anser sig inte ha några konkurrenter i Malmö. Det är inte 

något café som kan nå upp till den kvalité man håller, möjligen ville man inte avslöja hela 

sanningen på den här punkten. Detta kan kännas som en naiv uppfattning. Moonoo har en 

liknande inställning vilket är mer förståeligt utifrån våra egna undersökningar och 

erfarenheter. 

 

Ett sidospår som kom upp var även hur man profilerar sig gentemot huvudkonkurrenterna för 

att finna relativa fördelar. Max tryckte framförallt på att man är den enda svenska kedjan, den 

äldsta och den med högst kvalité i Sverige. Moonoo såg, förutom hälsa flexibilitet som sin 

viktigaste fördel. Man har ett standard utbud till ca 70% medan resten kan varieras med ett 

”må bra” koncept i grunden. Fördelen med detta är att man slipper fastna i sitt eget koncept 

och man nämnde McDonalds som exempel.  

 

När vi gick vidare och började diskutera hälsotrender framkom det att ytterligare en viktig del 

av profileringen hos Max var just hälsa. Enligt Bergfors var det inte själva hamburgaren som 

var onyttig utan tillbehören. Max ser sig som ledande inom hälsoområdet i 

snabbmatsbranschen med många hälsosamma rätter i utbudet, där flera är märkta med det 

gröna nyckelhålet. Vidare menar Bergfors att media är en del av anledningen till den felaktiga 

bilden av snabbmatsbranschen. Man upplever en ökad efterfrågan inom segmentet och att det 

troligen kommer vara en växande marknad framöver. Det viktigaste med den hälsosamma 

snabbmaten enligt Max är ”lika gott och lika mätt”. Med detta menar man att en vuxen man 

ska kunna bli lika mätt som vid beställning av ett ”vanligt” mål och att det skulle smaka minst 

lika gott. Max två huvudkonkurrenter också har börjat med hälsoalternativ. Bergfors 

kommentar till detta var ”det är bättre ju fler som hjälps åt” och syftade på att göra 

snabbmatens profil mer nyttig. McDonalds försöker att anpassa sitt utbud efter vad kunderna 

vill ha och trenden går allt mer mot hälsa, t ex ökar vitt kött idag i förhållande till rött. Man 

försöker även informera kunderna om att det är viktigt att finna en balans mellan vad och hur 

mycket man äter samt motion. Även hos Espresso House har man börjat anpassa utbudet efter 

hälsotrenden genom nyckelhålsmärkta alternativ i brödutbudet på caféet. Ytterligare en viktig 

hälsoaspekt är att man har totalt rökförbud på samtliga sina caféer i Sverige och man anser att 

detta är oerhört viktigt inte minst med tanke på arbetsmiljön. Moonoo upplever problem med 

hälsoprofilen eftersom människor inte riktigt förstår vad konceptet innebär. Det verkar som 
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att folk är ute efter snabba lösningar snarare än att man vill göra något långsiktigt åt 

problemet med övervikt och onyttig mat. 

 

Gällande säsongsvariationer framkom det att Max har högst försäljning när människor är 

lediga och är ute på vägarna. Absolut högst försäljning och 75% av vinsten görs under 

sommaren. En av anledningarna till detta är enligt Bergfors att människor inte har lika fasta 

lunchtider under semestern (juni, juli och augusti) utan att man äter lunch mellan 12 och 15 

istället för mellan 12 och 13 vilket är det vanliga i Sverige resten av året. De fasta 

lunchtiderna är ett problem för Max som just nu inte kan ta emot fler personer än man gör 

mellan 12 och 13 i många restauranger. Man upplever även en ökning i december och vid 

påsk. McDonalds hade generellt samma variationer som Max med sommaren som den absolut 

bästa perioden. Detta varierar dock mellan olika restauranger beroende på läge. Även 

Espresso House upplever säsongsvariationer i försäljningen, dock vill man inte kommentera 

hur utan sa ”det kan ni väl räkna ut själva”. Caféerna har även 20% take-away rabatt vilket 

kan vara relaterat till och en möjlig lösning på den problematik som Max upplever med 

överfulla restauranger mellan klockan 12 och 13. Moonoo har en något annorlunda bild med 

toppar i september till november och under januari till maj/juni. Deras egen teori är att detta 

beror på att folk vill förbättra sina kroppar efter julen och sommaren. Man har en halvering av 

försäljningen under sommaren. Detta tros bero på avsaknaden av uteserveringar.  

 

När vi talade vidare om leverantörer berättade Bergfors att man har en central 

inköpsorganisation som väljer ut leverantörer till restaurangerna efter noggrant kvalitetstest 

och prisförhandling, sedan är det upp till varje restaurang att sköta inköp. McDonalds har en 

central inköpsorganisation samt en distributör som sköter alla leveranser till restaurangerna. 

Espresso House har generellt korta avtal med samtliga leverantörer och man omförhandlar 

ofta för att få bästa pris och kvalité. Man importerar sitt eget kaffe från ett välkänt rosteri i 

Italien för att försäkra sig om egen smak och hög kvalité. Allt bröd bakas i ett eget bageri i 

Malmö för att kunna upprätthålla kvalitén.   
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3.2.1 Affärsidéer 

I detta avsnitt kommer vi att presentera några olika affärsidéer från restaurangbranschen och 

livsmedelsindustrin.  

 

Den första affärsidén är hämtad från Jamba Juice, en av de ledande smoothie kedjorna i USA. 

Grundidén är att den mat vi äter har ett tydligt inflytande över vårt individuella välmående 

liksom vår planets välmående och affärsidén lyder som följer: 

 

”Jamba! Enriching the daily experience of our customers, our community and ourselves 

through the life-nourishing qualities of fruits and vegetables.” 

 (http://www.jambajuice.com/what/missionstatement.html).  

 

Som ett tillägg till sin affärsidé har de ett antal värderingar som kallas ”FIBER” som styr det 

dagliga arbetet på företaget vid kontakt med kunder, leverantörer och varandra. Den första 

punkten är att man ska ha kul, med ett leende blir arbetsmiljön och mottagandet för kunderna 

bättre. Nästa punkt är att man ska leva som man lär och enligt företaget är det genom att visa 

en god personlighet där man litar på och respekterar varandra. B:et står för balans mellan 

kunders, medarbetares och aktieägares behov. Nästa punkt går ut på att tro på sig själv, vara 

tillmötesgående och uppfinningsrik för att uppfylla kundens alla behov. Det avslutande R:et 

står för respekt vilket verkar vara en viktig del i företagsfilosofin. Man ska hjälpa varandra att 

växa för att skapa ett levande och diversifierat samhälle 

(http://www.jambajuice.com/what/missionstatement.html).  

 

Burger King har följande affärsidé:  

“Our Vision 

We take Pride in serving our Guests the Best Burgers and a variety of other Great Tasting, 

Healthy Foods Cooked over an Open Fire. That's what we're all about”. 

(http://www.burgerking.com/OurVision.aspx). 

 

Om man jämför med teorin är BKs affärsidé en mission i det de skriver, men en vision enligt 

rubriken. Man har även med hälsa i sin affärsidé vilket tyder på att aspekten är viktig för 

företaget.  
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Sibyllas affärsidé: 

”Sibylla står för starka fast food koncept som serverar goda och prisvärda portioner i fräscha 

och lättillgängliga anläggningar. Vi är en aktör på fast foodmarknaden med en tydlig 

inriktning på korv och korvkoncept” (www.sibylla.se). 

 

Maxs affärsidé: 

”Max skall utveckla och erbjuda unika hamburgare av världsklass. Ett besök 

på våra restauranger skapar mervärden och upplevelser för gästerna. 

Våra råvaror är omsorgsfullt utvalda och vi satsar på god service, 

renlighet och personligt engagemang.” (Affärsidén är ej färdigutvecklad) 

(Max, VD Richard Bergfors). 

 

McDonalds Affärsidé: 

 “Our vision is to be the worlds best quick service restaurant. This means opening and running 

great restaurants and providing exceptional quality, service, cleanliness and value (QSCV).” 

(Kotler 2003:125). 

 

Ruby Tuesdays mission statement lyder: 

 ”To be a great place to work, to be our guests first choice and to be a great investment”.  

 

Man följer den filosofin dagligen, och i den ordningen. För att vara en bra arbetsplats för de 

anställda erbjuder man stora möjligheter till avancemang via en gedigen utbildning som 

bygger på att man ständigt har möjligheten till vidareutbildning, vilket efter genomförande 

oftast resulterar i befordran. Om man har en nöjd personal kommer de att betjäna kunderna på 

bästa sätt. Det i sin tur innebär att Ruby Tuesday blir kundernas första val. Om kunderna 

väljer Ruby Tuesday som sitt första val leder det till högre aktiekurser, som därmed gör 

delägande i Ruby Tuesday till en lönsam investering.  

 

Ben & Jerry’s Affärsidé: 

“Ben & Jerry’s mission is to make, distribute and sell the finest quality all natural ice cream 

and related products in a wide variety of innovative flavors made from Vermont dairy 

products. To operate the Company on a sound financial basis of profitable growth, increasing 

value for our shareholders, and creating career opportunities and financial rewards for our 

employees. To operate the Company in a way that actively recognizes the central role that 
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business plays in the structure of society by initiating innovative ways to improve the quality 

of life for a broad community – local national and international”(Forest & Fred 2003).  

 

Diskussion 

Vad man överlag kan säga om affärsidéerna som vi tagit del av är att de är korta och koncisa 

och att de därmed uppfyller den delen av vad teorin förespråkar. Undantaget är Ben & Jerry’s 

affärsidé, som inte tillhör branschen men dock livsmedelsindustrin, med sin stora skillnad i 

längd, omfattning och innehåll som också fått bra betyg av Forest & Fred (2003) i deras 

utvärdering av affärsidéer. Ben & Jerry är kända för att ta ett ansvar för samhället i stor 

utsträckning i förhållande till många andra företag och trycker då speciellt på den aspekten i 

affärsidén (Forest & Fred 2003). Att Max inte har en färdig affärsidé är lite förvånande då 

man har funnits sedan 1970-talet, möjligen är den under omkonstruktion.  

 

3.3 Statistik och data  

3.3.1 Omvärldsanalys  

I detta avsnitt presenterar vi de omvärldsvariabler som vi anser har störst inflytande över vår 

tänkta etablering. 

3.3.1.1 Ekonomiska variabler 

De ekonomiska förutsättningarna i restaurangbranschen hänger naturligtvis samman med 

konjunkturutvecklingen i Sverige och omvärlden. En viktig variabel är arbetslösheten. Högre 

arbetslöshet leder ofta till minskad konsumtion vilket inte är bra för någon bransch. 

Arbetslösheten i Sverige har de senaste tre åren varit stigande vilket framgår av grafen nedan. 

 

Fig. 3.1  Arbetslöshet i Sverige 2001 11 – 2003 11 (www.scb.se) 
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Även tillväxten är en viktig faktor att beakta. I Sverige har den varit svag de sista tre åren men 

enligt prognosen tror man på en vändning under 2004. Grafen nedan kommer ursprungligen 

från KI (Tendens 01/03 s.2). 

 

Fig. 3.2  BNP till Marknadspris årlig procentuellförändring (Tendens 01/03 s.2) 

 

Den privata konsumtionen väntas uppgå till 75% av BNP under 2003. Därför är även den en 

viktig variabel och kommer enligt prognosen att öka något 2004 (Tendens 01/03: s.2).  

 

Fig. 3.3 Privatkonsumtion i Sverige. Årlig Procentuellförändring (Tendens 01/03 s.2 )  

 

Av vikt för konsumtionen är också den disponibla inkomsten och hushållens sparkvot. 

Hushållens disponibla inkomst kommer att ha en relativt låg tillväxt de närmaste åren (skala 

till vänster). Därför är det viktigt att sparandet går ned (skala till höger) så att konsumtionen 

inte avtar. Prognosen förutsätter att sparandet minskar i förhållande till minskad disponibel 

inkomst för att hålla köpkraften på en stabil nivå (Tendens 01/03 s.3). 
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Fig. 3.4 Hushållens disponibla inkomst och Sparkvot (Tendens 01/03 Oktober SHR) 

 

3.3.1.2 Demografiska och socioekonomiska variabler 

Vi inleder med en generell bild av vem som äter ute på restaurang mest i Sverige. Enligt SCB 

är det framförallt ensamboende utan barn som äter ute mest. I gruppen lägger man 4,8% av 

sina årliga utgifter på restaurangbesök jämför med genomsnittshushållets 3,6% enligt siffror 

från 1999-2001. Gällande kön lägger ensamboende män 11 700 kr per år på restaurangbesök 

jämfört med kvinnornas 5 700kr. Sett till ålder spenderar individer i åldern 44år och nedåt 

betydligt mer på restaurangbesök än övriga grupper och nästan dubbelt så mycket per år 

jämfört med gruppen 44-65 år. Om man ser till olika regioner i Sverige lägger grupperna 

ensamboende och samboende utan barn mest pengar på utemåltider i Stockholm följt av 

Malmö/Göteborg. Om vi går över på socioekonomiska variabler kan man se att tjänstemän 

äter ute mer än övriga grupper och högutbildade mer än lågutbildade med en fallande storlek 

på utgiften från eftergymnasial till grundskoleutbildning. Gällande bostadstyp ska man satsa 

på personer boende i lägenhet framför boende i villa för att nå de stora 

restaurangkonsumenterna (www.scb.se).  

 

Att singlar är de stora spenderarna får stöd för i en artikel i SDS där man hänvisar till en 

amerikansk undersökning publicerad i tidsskriften American Demographics. Enligt 

undersökningen handlar amerikanska ensamhushåll 153% mer än de som delar hem med 

andra. Man betalar gärna lite mer för produkter som är singelanpassade dvs. lite mindre 

storlekar och gärna halvfabrikat. Detta ökar smidigheten, då det ofta är tråkigt att laga mat 

ensam. I Sverige tjänar ensamboende i snitt 244 000 kr per år vilket är 11 000 kr mer än 

genomsnittspersonen. En annan viktig aspekt enligt artikeln är att ensamboende är 
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konjunktursäkra, med andra ord, de handlar lika mycket oberoende av konjunktur (SDS 7/12 

2003 s.E2). 

 

Efter denna genomgång av demografiska och socioekonomiska variabler kan man konstatera 

att vi borde satsa på ensamboende eller samboende utan barn i åldern 44år och nedåt. Man ska 

bo i lägenhet i storstad, vara man, tjänsteman och med eftergymnasialutbildning.  

 

3.3.1.3 Politiska variabler 

Stor påverkan från politiskt håll har olika skatter och avgifter som ska betalas, dels av vårt 

eget företag och dels genom att konsumtionen kan dämpas av höjda skatter som planeras i 

flera kommuner och landsting (Tendens 1/03 s.8).  

 

3.3.2 Branschstrukturanalys 

3.3.2.1 Branschen 

Den totala omsättningen i branschen uppgick år 2001 till 36 miljarder för Sverige 

(Restauratören 2001:1). De 100 största företagen inom branschen redovisar svagare resultat 

under 2002 vilket innebar en genomsnittlig vinstmarginal på 1,4%. Högst vinstmarginal hade 

Big Bowl i Malmö med 21% (Topp 100 2002, SHR). Högst omsättning av alla 

restaurangbolag hade McDonalds med 1,2 miljarder och 3,7 miljarder inklusive franchise 

bolagen. Platserna därefter innehas av ett antal hotellkedjor. På elfte plats finner vi Burger 

King med en omsättning på 490 miljoner tätt följd av Max på tolfte plats med en omsättning 

på 436 miljoner, en ökning med 26% vilket är en av de största för 2002. Tillväxten i 

branschen har varit god under slutet av 90-talet med en topp 1999 för att sedan falla som 

grafen nedan visar. Man tror dock på en vänding en bit in på 2004 (Tendens 01/03 s.6). 

Arbetslösheten bland anslutna till svenska hotell- och restaurangfacket uppgick i oktober 

2003 till 9,9%  (Tendens 01/03 s.7). Den högre arbetslösheten inom branschen kan vara till 

fördel för en nyetablerare då det är lättare att få tag i kompetent personal. 
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Fig. 3.5 Tillväxten i Restaurangbranschen 1997 – 2003 (Tendens 01/03 s.6 ) 

 

Trots den dystra tillväxten i branschen sista året har antalet nya företag ökat med 3% under 

2003 jämfört med föregående år. Antalet konkurser har även ökat, framförallt bland 

restauranger i Stockholm. Gällande efterfrågan visar den övre linjen i grafen nedan en 

prognos baserad på en undersökning inom branschen (0 betyder lika efterfrågan som tidigare). 

Det som framgår är att det finns en optimism och tro på framtiden även fast inte utfallet 

(nedre linjen) har varit riktigt lika positivt (Tendens 01/03 s.7).    

 

Fig. 3.6 Efterfrågan på hotell och restaurangtjänster 2001-2003 (Tendens 01/03 s.7) 

3.3.2.2 Leverantörer 

I Malmö området finns det ca 46 grossister och tillverkare av livsmedel 

(www.gulasidorna.se). Det borde därmed inte vara något problem att få tillgång till 

distributionskanaler i branschen. Utifrån våra intervjuer kan man inte dra några slutsatser om 

branschen generellt men det som framkommit är att man i de fall vi har studerat på inte verkar 

ha någon långsiktig relation till sina leverantörer. Både Max och Espresso House 

omförhandlar ofta och är på ständig jakt efter leverantörer som kan leverera högre eller 

samma kvalité till lägre pris. Espresso House har delvis tagit saken i egna händer och har sitt 

eget bageri.  
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3.3.2.3 Kunder  

Privatkunder stod för 60% av branschens omsättning under 2001, en ökning med 2,5% som 

har fortsatt under 2002 med en tillväxt på 4%. Företagen däremot minskar sin konsumtion 

inom branschen vilket de har gjort under 2001 och 2002 (Tendens nr1/03 s.7).  

 

3.3.2.5 Etablerings hinder 

Det största hindret för en etablering enligt vår bedömning är den överetablering och de låga 

marginalerna som finns i branschen. Detta kan dock fungera i båda riktningarna, dels som 

hinder då man inte vill ha in fler aktörer på marknaden, och dels som hjälp då konkurrenterna 

har ansträngd ekonomi och kan ha svårt att svara på nya etableringar. Vi ger oss också in i en 

ny nisch och ses då möjligen inte som ett lika stort hot av de etablerade aktörerna på 

marknaden. Till vår fördel är också att marknaden är fragmenterad då det endast finns en 

handfull stora aktörer och en stor mängd mindre i branschen totalt. Ytterligare ett hinder är de 

fördelar vissa konkurrenter har av sina etablerade varumärken. Detta tror vi dock inte kommer 

att vara ett allt för stort problem då det i Sverige och i branschen inte är riktigt samma 

fokusering på varumärken som i t ex USA. Vidare anser vi att branschen befinner sig i lite 

obalans med de stora aktörernas, som BK och McDonalds, minskande vinster och att de inte 

längre expanderar. De har också börjat ändra på sitt koncept och känner sig inte längre lika 

säkra på vad de gör. Detta är till fördel för oss då de möjligen är upptagna med att se om sitt 

eget hus istället för att agera mot nya småaktörer.    

 

3.3.2.6 Påverkare 

Organisationer och mellanhänder som kan påverka en konsuments köpprocess är många och 

av olika karaktär. Konsument- och livsmedelsverk liksom massmedias restaurangrecensioner 

kan tänkas bli faktorer som påverkar potentiella kunder i vårt fall. 

 

3.3.3 Trender och branschen i andra länder 

3.3.3.1 En glimt på Ruby Tuesday, en hälsotänkande restaurangkedja 

I världens mest restaurangtokiga land föds trenderna i branschen som på sikt letar sig hit. Ett 

exempel på en stor restaurangkedja i USA är Ruby Tuesday. Vi fick möjligheten att intervjua 

Managing Partner Shaun Novitske som arbetar på Ruby Tuesday i Great Northern Mall, Clay, 
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New York. Han har med stort engagemang och entusiasm lyckats få sin restaurang att öka sin 

omsättning i 45 månader i sträck trots en i övrigt svag konjunktur. I jultider går restaurangen 

på högfart med väntelistor för ett bord och fördubblad försäljning pga. den kraftiga 

tillströmningen av julhandlande. Novitske tog sig tid att tala med oss trots julrushen och 

kunde göra detta enligt egen utsago pga. att personalstyrkan är noga utvald och välutbildad i 

förhållande till andra amerikanska kedjor. Ett nytt hälsokoncept har nyligen införts hos 

kedjan, vilket är framtaget av företagets kulinariska- och marknadsavdelningar. Konceptet 

bygger på Dr Atkins diet, som går ut på lågt kolhydratsintag för viktminskning och ett mer 

hälsosamt leverne. Det nya inslaget på menyn har mottagits med stor entusiasm av kunderna 

eller som Novitske uttryckte det ”they are eating it all up and they are loving it”. Den nya 

menydelen har resulterat i flera intervjuer med företagets grundare på nationell TV i USA 

som t ex CNN. En följd har också blivit att konkurrenterna har kommit med egna liknande 

menyer. 

 

3.3.3.2 Generella trender  

Viktiga trender inom branschen kommer från USA. Det finns ett glapp eller en ”time-lag” på 

ca 10 – 20 år för konsumtionsmönster mellan USA och Europa. De amerikanska trenderna 

understryker vilken riktning tjänster kommer att ha i Europa i framtiden. En viktig aspekt är 

att varumärket får allt större betydelse även inom restaurangbranschen. Detta är tydligt i USA 

där kedjor med starka varumärken är långt mer vanliga och har större marknadsandel än i 

Europa. Kedjor kommer att få större inflytande i Europa. Trenden finns redan i Frankrike men 

framförallt i Storbritannien, som är föregångsland i Europa när det gäller trender i allmänhet 

och då också i restaurangbranschen (Restauratören Restaurangåret 2001 SHR). 

 

Som vi såg i ovanstående avsnitt har Ruby Tuesday med sin senaste meny fokuserat på 

hälsosamma alternativ. Efter att de började med det nya konceptet har deras 

huvudkonkurrenter agerat och börjat med diverse hälsosamma koncept. På ett antal ställen på 

Internet finns nu Viktväktarnas poängtabeller, som visar antal viktväktarpoäng man får för de 

olika rätterna på ett stort antal amerikanska restauranger. Enligt Novitske har Applebees, som 

är en av USA:s största restaurangkedjor, slagit sig ihop med Viktväktarna för att få tyngd 

bakom sin hälsosatsning, TGI Fridays som är ytterligare en av de största restaurangkedjorna 

har officiellt fått rätten att nyttja Dr. Atkins varumärke i sin marknadsföring 

(http://www.tgifridays.com/menu.htm). Deras meny är precis som Ruby Tuesdays, alltså 
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utformad med kolhydratsnåla alternativ som främjar ett framgångsrikt genomförande av ”Dr. 

Atkins diet”.  

 

Samtidigt hittar man fler och fler hälsosamma alternativ på snabbmatsmenyerna hos 

McDonalds, Burger King, Wendy´s med flera, såsom morötter, sallader och andra alternativ 

till pommes frites. Ytterligare trender som är aktuella i USA idag är snabbmatsbranschens 

försök att ändra framtoningen av maten. Man inför t ex fettfria dressingar och hälsoalternativ 

med väldigt få kalorier på menyn. Man försöker från branschen i allt större omfattning att visa 

intresse för människors hälsa och miljön. En anledning till förändringarna är hoten om 

stämning och de rättegångar som har startat mot t ex McDonalds. Undersökningar i USA 

visar dock på att människor överlag inte tycker att det är fast food branschens fel att 

människor blir överviktiga, utan att det är ett personligt ansvar. Sandleman & Associates, ett 

av USAs ledande företag på mattrender, tror att framtida trender kommer att bestå i sallader, 

kycklingprodukter och snabb service (Garber, Amy 2003:61f). Ytterligare trender hämtade 

från USA tyder på att människor i allt större omfattning väljer att äta färdiglagat, antingen ute 

på restaurang eller direkt från butik. Något som även kommer att växa mer är take-away 

segmentet. Matlagning kommer mer och mer att bli en fritidssysselsättning på helgerna 

snarare än en nödvändig process för att kunna äta. Ett annat viktigt segment framöver 

kommer som sagt att vara hälsa. Idag är det många som säger att de vill äta hälsosamt men 

ändå köper fet mat. Trots detta tror man på hälsotrenden på sikt (Perlik, Allison 2003:29f).  

 

3.3.4 Fakta om Malmö 

3.3.4.1 Demografiska och socioekonomiska variabler 

I centrum av Malmö där den tänkta etableringen ska ske bor det totalt 36 599 personer varav 

15 338 eller 42% är mellan 25 och 44 år. Vidare finns det 52 798 arbetstillfällen varav 33 653 

eller 64% inom handel, privata tjänster m.m.  

(http://www.malmo.se/see/work/19997/06.%20Centrum.pdf). 
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Fig. 4.1 Åldersfördelning, boende Malmö Centrum 

 

Hushållens utformning i centrum utgörs av 60% ensamhushåll med ungefär jämlik 

könsfördelning och 28% tvåmannahushåll. Bostadstypen är av naturliga skäl uteslutande 

lägenheter. Genomsnittsinkomsten i området är 175 600 vilket är betydligt lägre än för 

genomsnittssvensken, som tjänar 233 000. Gällande utbildningsnivå har 44% eftergymnasial- 

och 40% gymnasialutbildning (http://www.malmo.se/see/work/19997/06.%20Centrum.pdf). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns goda demografiska och socioekonomiska 

förutsättningar för en etablering i Malmö centrum. Fördelar är den höga utbildningsnivån och 

det stora antalet ensam- och sambohushåll. En annan viktig variabel är den stora mängden 

arbetstillfällen, vilket öppnar möjligheten för ett stort antal lunchgäster. Det som talar emot är 

den relativt låga medelinkomst för de boende, vilket dock inte behöver betyda så mycket om 

de som arbetar i området kommer från andra områden med högre inkomst.  

 

3.3.4.2 Sociokulturella variabler 

Av Malmö Centrums invånare har 27% utländsk bakgrund och de fem största grupperna är: 

danskar, polacker, jugoslaver, iranier och ungrare. Hur detta kommer att påverka vår 

etablering kan vara svårt att säga då vi inte har lyckats finna någon statistik på området 

(http://www.malmo.se/see/work/19997/06.%20Centrum.pdf). 

 

3.3.4.3 Branschen i Malmö 

2002 var omsättningen 1,5 miljarder för Malmös restauranger vilket var en ökning med 6% 

från föregående år och lägger staden på en tredje plats i Sverige efter Stockholm och 

Göteborg. Gällande serveringstillstånd för alkohol fanns det 2001 305 krogar med tillstånd. 

Omsättning per invånare gällande restaurangbesök i Malmö var 5 749 kr per år vilket är över 



 

55 

snittet för landet som 2001 var 4 100 kr. Vad det gäller län kommer Skåne på 3:e plats med en 

noll tillväxt mot föregående år (Restaurangåret 2001, Restauratören). Uteserveringar 

markerade med blått i Bilaga 2 visar ungefärliga utbredningen i Malmö centrum. Det som 

tydligast framgår är att Lilla Torg är centrums vattenhål med stort antal sittplatser och 

uteserveringar medan det sedan är en relativt jämn spridning längs med gågatan från 

Triangeln i söder till Stortorget i norr (GK, Malmö 1993).    

 

3.3.4.4 Var rör sig människor i Malmö Centrum? 

De mest trafikerade gatorna i Malmö Centrum avseende gående är av naturliga skäl 

gågatuområdena. Högst antal gående under ett medeldygn har Södergatan vid Gustav Adolfs 

torg med ca 25 000 förbipasserande och Södra Förstadsgatan med sina 18 100 vid Triangeln. 

Övriga mätpunkter finns på kartan i bilaga 2. Av intresse för en lunchrestaurang är att 

Södergatan har sin topp strax efter kl 12 med ca 3 000 förbipasserande för att sedan falla 

tillbaka på ett snitt på ca 1 500 per timme. Södra Förstadsgatan har en topp på ca 2 300 kl 12, 

dock håller sig flödet mer konstant under resten av dagen fram till affärernas stängning.  Det 

finns även gator som fungerar som transport till och från centrum och till skillnad från 

gågatuområdena har de ett jämnt flöde av personer under hela dagen och ett medeltal på 2 500 

till 4 000 per dygn (GK, Malmö 1993).  

 

Siffrorna för rörelser och gångtrafik i centrum är från 1993 och någon nyare mätning har inte 

gjorts. Dock kan de fortfarande fungera som en fingervisning för dagens flöden. Stora insatser 

har gjorts för att rusta upp Malmö centrum de senaste åren och detta borde har gett ett större 

antal besökare till centrum, enligt Eiljana Eriksson ansvarig för trafikmätningar på 

Gatukontoret i Malmö.  

 

Cykeltrafiken i centrum, markerad med grönt i bilaga 2, har sina stora stråk längs 

Kaptensgatan-Kaptensbron-Kalendegatan med nästan 6 000 cyklar under ett medeldygn och 

Engelbrektsgatan med ca 3 000. Andra viktiga leder är Storgatan över Davidhallstorg och 

vidare ut på Erik Dalbergsgatan (Trafikmätningar, GK Malmö 2001-2003). 
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3.4 Konkurrentanalys 

Den insamlade empirin bygger dels på observationer av restauranger/caféer/snabbköp i 

Malmö och dels på skrivbordsstudier av sekundärdata om konkurrenterna. Observationerna 

genomfördes med hjälp av mallen nedan.  

 

Det första steget är att bestämma syftet med analysen. Syftet med vår konkurrentanalys är att 

skapa en bild av vilka de viktigaste aktörerna är i Malmö och ta reda på vilka som serverar 

hälsosam mat och vilka som kommer att bli våra närmaste konkurrenter.   

 

Näta steg är att se på för vem man gör analysen. Vi gör analysen  för oss själva, men även för 

framtida eventuella investerare och banker som kan bli nödvändiga för nyetableringen..  

 

Definition av kunder och marknader är nästa steg. Segmentet vi satsar på framgår av 

demografiavsnittet och vår affärsidé men kan i stora drag sammanfattas med 25-44 år, 

välutbildad och arbetar på ett kontor i city. Marknaden är något svårare att definiera men finns 

relativt väl avgränsad gällande geografisk utbredning och ungefärligt segment i vår affärsidé. 

Behovet vi uppfyller är att bli mätt, därmed tillhör vi livsmedelsbranschen. Detta är följt av en 

något mer konkret nivå, nämligen restaurangbranschen, eftersom vi serverar maten och 

därmed erbjuder en ytterligare service. Därefter snabbmat, eftersom vi vill servera snabbt (till 

stressade människor) med nischen hälsosnabbmat. 

 

 

Fig. 4.2 Marknad/bransch 

 

Vilken produkt och eller tjänst man erbjuder kan också ses i nivåer. Vi tycker dock detta 

beskrivs relativt väl i vår affärsidé (som vi kommer till senare): hälsosamma och snabba 

rätter av högsta kvalité i ett flertal smakrika och varierande kombinationer.  

 

Hälsosnabbmat 

Snabbmatsbransch 

Restaurangbransch 

Livsmedelsbransch 
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3.4.1 Identifiering 

Vi börjar med att se på dem som ingår i vår strategiska grupp. Avgränsningen vi har gjort är 

att de ska konkurrera om samma kunder, uppfylla samma behov, med samma metoder och 

med samma geografiska område då detta är viktigt i vårt fall. Enligt den empiri och data vi 

har samlat in och enligt avgränsningen av vårt eget koncept kan vi i Malmö centrum finna 

fyra konkurrenter som uppfyller dessa tre steg. Dessa är Sub Way, Grafitti Café, Normans 

Deli och Saluhallen Lilla Torg. Ser man utanför centrum mot södra innerstaden finns det 

ytterligare en blivande konkurrent, nämligen Thai Thai Juicebar som egentligen ligger 

närmast vår grundidé. Gränsdragningen har varit problematisk och har krävt mycket 

eftertanke. Skulle man använda den definition som finns i teorin tillhör man samma 

strategiska grupp om konkurrenten kan göra samma sak som man själv utan att de skulle 

kosta en avsevärd summa. Då får man ytterligare ett problem, nämligen vad är en avsevärd 

summa i detta sammanhang? Många av konkurrenterna är relativt små och har inte så stora 

resurser. Dock behöver det inte kosta speciellt mycket för en mindre restaurang att ändra sitt 

koncept. Skulle man välja att se det på det sättet skulle vi säkerligen finna ett långt större antal 

konkurrenter i city. Vi har valt att inte fullt ut följa definitionen utan har försökt att se till vad 

tänkbara konkurrenter gör idag. Istället ses dessa som indirekta konkurrenter inom branschen, 

markerade med mintgrönt i bilaga 2. Detta är framförallt restauranger och caféer i området 

som indirekt kan konkurrera med oss genom att de vänder sig till samma målgrupp och 

uppfyller samma behov. De har dock inte hälsa som  tema.  

 

Substitut är svåra att bedöma. Ett klart substitut som både Max och McDonalds pekade ut är 

hemmamatlagning. I butikerna finns det utbud av smoothies framförallt från Brämhults Juice 

och Godmorgonjuice samt  färdiga lunchrätter som marknadsförs som hälsosamma från t ex 

Viktväktarna.  

  

3.4.2 Informationen 

Den information som vi anser vara viktig att samla in i vårt fall är: läge i Malmö, sortiment 

och priser, information på menyn (vi tänker ha utförlig information på menyn med 

kaloriinnehåll, glykemiskt index etc.), målgrupp och service snabb/normal. Användbara källor 

är restaurangerna själva, branschförbund, media och årsredovisningar.  
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3.4.3 Analysen 

Den mall som vi använt vid analysen finns nedan. Våra närmaste konkurrenter lokalt i Malmö 

Centrum är som sagt Sub Way, Normans Deli, Grafitti Café och Saluhallens diverse 

restauranger. Schemat nedan visar att luncher i Malmö kostar i genomsnitt runt 60 kronor. 

Utbudet är varierande men hälsa är inte huvudfokus hos någon. Sub Way är mest 

hälsomedvetna med sina sex subs under sju gram fett, det finns även en så kallad Sub Way 

diet. Målgrupp är generellt mellan 15 och 50 år. Normans Deli fokuserar på den högsta 

socioekonomiska gruppen av konkurrenterna. Vår tänkta restaurang finns längst till höger i 

tabellen. De områden där vi anser oss ha relativa fördelar är markerade med vit text på svart 

botten i tabellen på nästa sida.    
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Konkurrentanalys 

 Konkurrenter    Vår restaurang 

 Sub Way Normans Deli Grafitti Café Saluhallen Heathy Way  

Variabel      

      

Service      

Snabb Hög medel Medel Hög hög 

Effektiv Hög medel Medel Hög hög 

      

Produkter      

Utbud kalla/varma baguetter bagels, delikatesser Bakad potatis Bakad potatis Hälso-smoothies 

 sallader, wraps Pastasallad, sallad baguetter  pastasallad, thai Hälsobagels, soppor,  

  kaffe Sallad sushi, fisk, bagles sallader kaffe 

Kvalité Medel hög Medel Medel Hög 

Hälsa speciell bantar meny asiatiskt, sushi fettsnål deli meny nyttiga alternativ  Genomgående tema 

    på menyn  

Pris 30-60kr 55-80kr   Konkurrent- och 

     Kostnadsberoende 

Meny      

Utformning bilder/text/namn/pris namn/pris namn/pris namn/bild/pris namn/bilder/pris 

Information Centimeter storlek/cl innehåll kortfattat innehåll kort  utförlig produktinfo. 

     Kalorier/protein/fetter 

     *glykemisktindex 

Lokalisering      

Adress Baltzarg/Kalendeg. Hansacompaniet Södra Förstadsg Lilla Torg Södra Förstadsgatan 

     el. Saluhallen 

Område Centrum centrum centrum/gågata Centrum centrum 

      

Kunder      

Ålder 13-30 25-50 15-35 20-50 18-44 

Socioek. Grupp låg-hög medel/hög Medel Medel medel/hög 

      

Lunch/middag Båda lunch/catering Lunch Lunch lunch/tidig middag 

      

Position utmanare snabbmat ledare deli/lunchgourmé Ungdoms alternativ företagslunch ledare hälsosnabbmat 

      

Mål bäst service, flest God snabb mat  Många bästa, godaste och  

 Restaur. Lokalt/globalt Take away   Valmöjligheter  mest hälsosamma  

     snabbmaten på den  

     nordiska markanden 

Övrigt placering lite offside stor delikatessdisk  många restauranger  

  stamgäster förtur  i kön  på liten yta  
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Gällande andra restauranger inom snabbmat finns det framtida konkurrenter i Max, vilka 

enligt Bergfors har planer på att etablera sig i Malmö inom kort samt att deras utbud är delvis 

åt det hälsosamma hållet. De andra två stora hamburgerkedjorna är även de på väg att ändra 

sitt utbud efter den trend som finns mot hälsa. Burger King har idag tre nyckelhålsmärkta 

produkter och McDonalds är den som ligger längst bak i ”hälso-racet” av de tre. Detta kan 

dock komma att ändras då McDonalds enligt egen utsago helt enkelt serverar det kunden vill 

ha.  

 

Vi har även satt in våra konkurrenter i en perceptionskarta. Detta är enbart en bild av vår 

uppfattning utifrån kvalitativa data och bygger inte på något statiskt material. Tanken med 

den är att visa hur vi ser på konkurrenternas position i förhållande till vår egen.  

 

 

Fig. 4.3 Perceptionskarta  

3.5 Teori och empiri - en jämförelse 

Vid jämförelsen av etablerings/lokaliseringsprocessen är det tydligt att teorierna presenterade 

av McGoldrick (1990) och Porter (1980) är mer utförliga i vad man bör titta på än vad som 

framgick av empirin från de undersökta företagen. Att man inte använde sig av demografiska 

och psykografiska variabler vid val av lokalisering var för oss lite förvånande, då detta är 

något som är viktigt enligt teorin. Möjligen kan en förklaring ligga i att det finns skillnader 

mellan branscher och att den litteratur vi tittat på ofta grundar sig på amerikanska 

förhållanden där man har en mycket större marknad och där dessa typer av segmentering är 

mer användbara. McDonalds var de som hade kommit längst gällande detta och låg i 

startgroparna med ett nytt program som skulle hjälpa till med segmenteringen av nya orter ner 

till postnummernivå. Att trafikflödet var den viktigaste faktorn vid lokalisering tycker vi även 

det kan förklaras med branschens egenheter. 

 

Hälsosamt Mindre 

hälsosamt 

Healthy Way 

Lågpris 

McDonalds 

Normans 

Grafitti Café 
Max 

BK 

Saluhallen 
Sub Way 

Hög pris 
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Gällande affärsidéerna är de i flera fall kortare och mindre utförliga och ibland mer lika 

visioner snarare än missioner om man jämför med den teori vi tagit del av. 

 

Gällande konkurrenter hade Bergfors på Max Hamburgerrestaurang en uppfattning som låg 

nära Hooley & Saunders (1993) och även Porter (1980) med nivåer på konkurrenterna. Lite 

förvånande var att Espresso House och Moonoo inte tyckte sig ha några direkta konkurrenter. 

Detta är mer förståligt gällande Moonoo då de så vitt vi kunnat förstå är ensamma om sin 

nisch.  

 

Jämfört med teorin har branschen flera av de tecken som finns för branscher med ouppfyllda 

behov. Bland annat mättnadstendenser med de typiska tecken på överetablering vilket leder 

till svag lönsamhet. Det finns även missnöjda kunder, vilket bl a visar sig genom de 

stämningsansökningar och rättegångar som har startats av kunder i USA mot olika 

snabbmatsrestauranger.  
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4 Affärsplanen – strategi  

4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår egen affärsplan. Planen bygger på de teorier och 

de empiriska erfarenheter som vi har skaffat oss under arbetets gång och kan därför ses som 

en sorts syntes av teori och empiri. I kapitlet kommer vi utifrån resultaten i olika analyser att 

utforma vår strategi och vår egen affärsplan med utgångspunkt i det som vi anser vara mest 

relevant i vårt specifika fall. Vi hoppas att planen ska kunna fungera som en mall för andra 

som står inför samma situation som vi gjorde inför arbetet med svårigheten att få grepp om 

viktiga steg i processen att starta ett företag.  

 

4.2 Vår Affärsidé 

Vi börjar i likhet med de teorier vi har presenterat med en affärsidé och visar hur vi har 

resonerat oss fram till den utifrån de mest relevanta punkterna som är hämtade från Forest & 

Fred (2003).    

 

Gällande vilka kunder som vi ska vända oss till (tillräckligt stor, lönsam och definierad 

målmarknad) har vi utifrån empirin och teorin kommit fram till att stressade, hälsomedvetna 

storstadsmänniskor 25-44 år i karriären, är ett lämpligt segment att börja med och som 

sekundärt segment boende i närområdet.  

 

Produkt/service (erbjudandet och värdet vi erbjuder kunderna) ska bestå av snabbhet, 

smidighet, hög service samt god mat som samtidigt är hälsosam. Utbudet kommer mer 

konkret att bestå av hälsolunchprodukter, såsom bagels, soppor, sallader, smoothies samt 

kombinationer av dessa.   

 

Den geografiska marknad (var vi söker våra kunder) som vi kommer att vända oss till utifrån 

empiri och teori blir storstäder i centrum, nära affärsdistrikt där människor jobbar och 

shoppar. 
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Marknadsföringen (hur vi når våra kunder) kommer att ske genom olika typer av media så 

som: direktutskick och personlig försäljning på företag. Annonser i lokaltidningar med hälsa, 

motion, välmående och karriär som tema som går ut till företag och omkringboende. Vi ska 

även vara synliga i telefonkatalogen både i tryckt och interaktiv form.   

 

Överlevnad/tillväxt/vinst (företagets finansiella välmående) kommer att vara en process som 

vi lyckas med genom att bygga nätverk och goda relationer med olika aktörer såsom 

leverantörer, finansiärer, kunder och myndigheter.  

 

Vår filosofi (företagets värderingar, etik och tro) bygger på att ”Man blir vad man äter!” 

Därför serverar vi hälsosamma produkter med lättillgänglighet och snabbhet i en vänlig och 

tillmötesgående atmosfär.  

 

Public image (bidrag till samhället) blir att servera, snabbt, gott och hälsosamt för att hjälpa 

en allt mer stressad allmänhet till hälsosamt leverne och därmed bidra till att sänka 

sjukvårdskostnader och ökat välmående i samhället.   

 

Anställda (betydelse av de anställda) blir vår viktigaste tillgång. Vi kommer att lägga stor vikt 

vid behandlingen av vår personal. Detta kommer leda till att de tar hand om våra kunder på 

bästa sätt, vilket därmed innebär att kunderna kommer tillbaka till vår restaurang. Vår relation 

till de anställda kommer att präglas av en öppen atmosfär med medbestämmande, 

karriärmöjligheter, individuell utveckling och utbildning med ständig coachning och 

feedback. 

 

Konkurrensfördel (hur företaget är bättre än konkurrenterna) blir framförallt 

hälsoprofileringen kombinerat med snabb service, vilket inte existerar idag på den tilltänkta 

geografiska marknaden.    

 

Efter genomgång av ovanstående punkter och mycket resonerande enligt ovan har vi kommit 

fram till följande mission och vision statement. 

 

Mission Statement 

Healthy Ways affärsidé är att servera snabbt, gott och hälsosamt för att hjälpa en allt mer 

stressad allmänhet till ett bättre leverne genom att erbjuda hälsosamma snabba rätter och 
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smoothies av högsta kvalité i harmonisk miljö i centrum av städer där de serveras av 

kompetent personal som motiveras av karriärmöjligheter och målrelaterade belöningar. För 

att ytterligare underlätta i vardagen distribueras erbjudanden och veckomenyer direkt till 

hemmet och arbetsplatsen. Detta koncept skapar en relativ fördel och genererar därmed en 

stabil avkastning åt våra finansiärer.   

 

Vision Statement 

Vår vision är att servera den bästa, godaste och mest hälsosamma snabbmaten på den 

nordiska marknaden. 

 

4.3 Strategi 

 

4.3.1 Konkurrensstrategi 

4.3.1.1 Var ska vi konkurrera? 

För att kunna utnyttja våra relativa fördelar ska vi konkurrera på ett område där det inte finns 

några större aktörer i det tänkta geografiska området. Vår segmentering kommer till stor del 

att grunda sig på demografiska och socioekonomiska variabler och att vara av descriptor first 

typ. Vårt primära segment och det som framstår som mest lönsamt kommer att vara 

lunchgäster från intilliggande kontor. Dessa uppfyller de demografiska och socioekonomiska 

kraven enligt den demografiska analysen ovan. Ett sekundärt segment blir boende i området.    

4.3.1.2 Hur ska vi konkurrera? 

Vi kommer framförallt att satsa på vår relativa fördel och försöka skapa en ny marknad för 

hälsosnabbmat och smoothies. På detta sätt kommer vi förbi vissa av de etableringshinder 

som finns i och med att vi inte går in på ett område som är speciellt väl utnyttjat i Malmö. Det 

finns inget som tyder på att någon av våra viktigaste konkurrenter kommer att satsa på 

smoothies framöver.  

 

Vi kommer delvis att införa ett nytt sätt att expediera våra kunder med en säljande personal 

som alltid försöker sälja något extra till varje kund, som t ex ”plusmenyn” hos McDonalds. 

Konceptet är vanligt i USA men inte lika vanligt i Sverige. Ytterligare en outnyttjad fördel 

som vi kommer att använda oss av är presentkort. Vi kommer att försöka att aktivt sälja 
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laddningsbara presentkort som endast kan användas hos oss, alternativt slå oss ihop med 

något annat företag där man också kan utnyttja presentkortet. Marknadsföringen av 

presentkorten kommer att vara aktivast under december månad samt före mors dag och fars 

dag. Vår förhoppning är att vi på detta viset kommer att kunna säkra försäljningen under de 

lugnare månaderna efter jul och nyår. 

 

Vi hamnar därmed i den nedre högra rutan enligt fig. 2.10 med ny produkt/marknad och ett 

nytt sätt att styra verksamheten. Vi kommer även att satsa på försäljning av rabattcheckar till 

kunder och på så sätt binda upp nya potentiella kunder till vår restaurang, vilket är ett mer 

traditionellt använt sätt att styra sin försäljning.  

 

Marknadsföringen kommer att ske genom kampanjer i öppningsskedet till omkringliggande 

företag och privathushåll. Vi kommer varje vecka faxa/maila ut lunchmenyer till 

omkringliggande företag. Varje kund kommer också få ett klippkort där var tionde 

smoothie/bagel blir gratis. Till våra företagskunder kommer vi att erbjuda möjlighet att göra 

sin personliga meny beroende på behov av näring och i fall man är intresserad av att gå ner, 

bibehålla eller öka i vikt.  

 

Vårt val av produktmix kommer till en början att vara endast en linje, nämligen hälsomat och 

vi kommer inom den produktlinjen att ha ett litet antal produkter, däremot kommer vi att ha 

ett relativt djupt sortiment med många kombinationer av de olika alternativen. Våra produkter 

kommer att bestå av ett grundsortiment av smoothies. Dessa smoothies kommer att kunna 

köpas i ett antal olika variationer. Vi kommer att erbjuda diverse olika fruktkombinationer 

samt i varje kombination erbjuda tilläggspulver som alla passar olika behov. Vad som passar 

vem kommer att tydligt beskrivas i menyn. Vidare kommer vi att erbjuda bagels, vilket är ett 

hälsosamt bakverk, med diverse hälsosamma påläggsalternativ. Man kommer att kunna välja 

kycklingbröst kryddat på ett antal olika vis, fisk även här kryddat på olika vis, samt ett antal 

olika grönsaker. Vi kommer även att erbjuda dessa pålägg på vanliga hälsosamma bröd. 

Dessutom kommer vi att erbjuda ett sortiment av goda sallader och soppor. Alla alternativen 

kommer att kunna kombineras enligt eget tycke, pris och smak.     

 

Prissättning kommer att vara flexibel för att möta konkurrensen och enligt vad kunden vill 

betala. Det kommer att finnas flera varianter och möjliga kombinationer i olika prislägen. Den 

största vikten kommer att läggas på välsmakande och hälsosamma alternativ som passar för 
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olika behov. Vi kommer inte att bygga vårt koncept på att vara billigast utan att erbjuda det 

hälsosammaste och samtidigt godaste alternativet.  

 

Atmosfären i vår restaurang och i framtiden våra restauranger kommer att vara trivsam. Vi 

kommer dels att ha en avhämtningslucka samt en disk för de gäster som vill ta med sig sin 

lunch dels ha en lugn och harmonisk lokal där man kan känna sig långt ifrån kontorets stress 

medan man i lugn och ro kan sätta sig och avnjuta sin lunch. Det kommer att finnas tillgång 

till diverse tidningar för de gäster som har tid och lust med det. I bakgrunden kommer vi att 

spela avkopplande men stimulerande musik. På sommaren kommer vi att ha en uteservering 

för dem som vill få chansen att se solen under sin lunchrast. Personalen kommer att erbjuda 

olika tilläggsalternativ som gör att lunchen smakar ännu bättre vilket därigenom innebär ett 

ökat värde för gästen. Detta kommer för vår del innebära en större omsättning.     

 

Som vi tidigare kommer vår segmentering till stor del att grunda sig på demografiska och 

socioekonomiska variabler och vara av descriptor first typ. Vårt primära segment och det som 

framstår som mest lönsamt kommer att vara lunchgäster från intilliggande kontor. Dessa 

uppfyller de demografiska och socioekonomiska kraven enligt den demografiska analysen 

ovan. Ett sekundärt segment blir de boende i området. Mer konkret har segmenteringen gått 

till på följande sätt. Först har vi klustrat enligt den demografiska variabeln ålder. Beskrivande 

faktor i detta segment är karriärpersoner som arbetar i storstäder. Den första etableringen 

gäller i Malmö centrum men det mer långsiktiga målet kommer att inkludera andra 

storstadsområden. Det gemensamma beteende som vi iakttagit i vårt målsegment är att man 

inte har så mycket tid att lägga på lunchen. Ett stort antal i målsegmentet vill gärna äta något 

hälsosamt för att orka med dagen. Priset på lunchen verkar inte vara av allra högsta vikt, dock  

är det inte oviktigt. Detta har vi kommit fram till via observation vid olika matställen som alla 

har olika karaktär. Efter observation har vi märkt att den tanke vi hade när vi påbörjade detta 

projektet verkar stämma. Därför har vi kunna jobba vidare med samma målsegment. Det vi 

också observerat är att om vi märker att det finns utrymme för en ökad försäljning finns det 

ett stort antal sekundära segment som vi då kan vända oss mot. De segment som vi framförallt 

uppmärksammat är studerande och shoppande småbarnsmammor. Dessa två ”nya” segment är 

också välrepresenterade på lunchrestaurangerna nere i centrala Malmö. Det som trots detta är 

viktigt för oss är att vi inte fokuserar på för stort segment till en början utan på att ta hand om 

dem som tillhör vårt målsegment till fullo innan vi vidgar detsamma. För att nå ett 

framgångsrikt resultat i det långa loppet tror vi inte man får glömma bort vikten av att ge 
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varje kund service och kvalitet som överträffar deras förväntningar. Vi tror även att vårt 

primära segment kommer att vara tillräckligt lönsamt till en början. Därav vårt fokuserade 

målsegment.       

 

För att framöver bredda vår kundbas har vi tänkt oss följande möjliga alternativ. Ett alternativ 

är att titta på liknande segment. Vår fokus är till en början människor i karriären som är 

hälsomedvetna. För att utvidga detta skulle vi titta vidare på vilka andra kategorier som är 

intresserade av sin hälsa och som skulle kunna prestera bättre med vår hjälp. Exempel på 

sådana segment skulle kunna vara diverse idrottsmän och kvinnor, artister av olika slag, samt 

den åldrande befolkningen som får läkares rekommendationer att leva hälsosammare. Vidare 

skulle vi kunna utöka vårt sortiment så att det kan tillfredställa olika behov för olika 

människor. Vad som är hälsosamt är olika för olika människor. Vad en människa behöver kan 

vara direkt farligt för en annan människa. En överviktig människa behöver helt annan mat än 

en människa som har en kraftig undervikt. Likadant behöver en långdistanslöpare helt annan 

kost än en bodybuilder för att må bra och prestera bra resultat. Alla kräver en väl sammansatt 

kost men vad det innebär varierar. Därför skulle vi kunna vrida vår fokus så att vi 

tillfredställer alla dessa kategorier av behov. Vi skulle kunna börja med en större skala av 

restaurangservering av lunch och middag i en restaurangatmosfär med serverande personal, 

eller börja sälja våra produkter till livsmedelsbutiker för att vidga våra distributionskanaler. 

Vi skulle också kunna försöka skapa en smoothie-kultur där man är inne och tuff om man 

dricker en smoothie, precis som det anses tufft bland unga att röka eller att man är inne om 

man har på sig Levi´s jeans. Alla dessa möjliga förändringar är i enlighet med Kotlers teori 

för strategisk förändring för att nå ut till nya segment som vi beskrivit i teoridelen under 

segmentering. 

 

Efterfrågeanalys 

De siffror som vi har hittat och använt i vår lokaliseringsstrategi är även användbara vid 

efterfrågeanalysen då de förbipasserande också kan ses som potentiella kunder. I vårt 

tilltänkta etableringsområde visar dagens statistik att 4,8% av de totala utgifterna läggs på 

utemåltider i vårt tänkta etableringsområde. Den grupp som lägger störst procent på 

utemåltider är ensamstående vuxna utan barn. För att komma fram till efterfrågan på vår 

marknad har vi använt Jortbergs teori för uträkning av efterfrågan.  
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Befolkning i Malmö Centrum januari 2003 35 569 stycken 

Medelinkomst    175 600 kronor 

Total disponibel inkomst   6 419 760 400 kronor 

Pengar som spenderades på utemåltider(4,8%) 308 148 499 kronor 

Omsättning vid 4 % marknadsandel i centrum             12 325 940 kronor   

 

Befolkning i Malmö januari 2003  265 481 stycken 

Medelinkomst    189 400 kronor 

Total disponibel inkomst   50 282 101 400 kronor 

Pengar som spenderas på utemåltider (4,8%) 2 413 540 867 kronor 

Omsättning vid 0,5% marknadsandel i hela Malmö 12 067 704 kronor 

 

Siffrorna som vi har kommit fram till är hur mycket som idag spenderas på utemåltider i 

Malmö Centrum samt Malmö Stad. Då vi har hittat lite olika siffror på genomsnittsinkomst 

och exakt antal människor som bor i Malmö är vår siffra inte statistiskt säkerställd utan kan 

endast användas som en indikation. Man bör dessutom jämföra med en siffra på hur mycket 

som förväntas efterfrågas i framtiden. Efter aktivt letade har vi endast hittat information som 

tyder på att man kommer att se en procentuell ökning i den del av totalinkomsten, som folk 

kommer att lägga på ute måltider. Vi har därför inte lyckats göra en helt komplett 

efterfrågeanalys enligt Jortbergs teori. Vi anser trots detta att vår analys ger en indikation på 

att det finns tillräcklig efterfrågan på marknaden för en etablering av Healthy Way. I den 

uträkningen vi har gjort har vi använt siffror från restaurangbranschen i allmänhet, eftersom 

det inte finns några siffror specifikt för hälsosnabbmat.   
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5. Slutsatser 

Det finns plats på marknaden i Malmö för en restaurang med hälsa som tema utifrån 

resultaten i vår konkurrentanalys, då ingen annan fullt ut har satsat på att marknadsföra sig 

inom den nischen. Förutsättningarna för en restaurangetablering är goda i Malmö Centrum, ur 

ett segmenteringsperspektiv, som har en bra demografisk och socioekonomisk bild, vid en 

jämförelse med nationell statistik. Med hjälp av en efterfrågeanalys har vi kommit fram till att 

det finns en stor efterfrågan på utemåltider i vårt tilltänkta lokaliseringsområde. Våra 

empiriska studier har gett information att våra tilltänkta lokaliseringsområden har högt 

trafikflöde. Detta är positivt med tanke på att trafikflöde är en av de viktigaste variablerna vid 

lokaliseringar enligt våra intervjuer. Den tilltänkta marknaden ser ur etableringssynpunkt ljus 

ut, då det inte finns allt för stora etableringshinder.  

 

Vid en jämförelse av teori och empiri har vi kommit fram till att det finns vissa skillnader 

mellan hur företag gör och de åsikter teoretikerna har. Bland annat används demografi och 

psykografi i större utsträckning i teorin. Detta kan dock vara relaterat till restaurangbranschen 

som skiljer sig från många andra branscher. 

 

Hälsotrenden är på stark frammarsch i USA och har börjat synas i Sverige med Max som 

föregångaren i snabbmatsbranschen och med etablerandet av enstaka hälsorestauranger såsom 

Moonoo i Stockholm. Detta talar för vårt tänkta koncept. Det som gör Malmö extra intressant 

är att konceptet ännu inte har nått hit, även om staden är tillräckligt stor för att ha 

storstadsförutsättningar.   

 

Som avslutning kan sägas att den generella konjunkturen är inte den bästa just nu, men 

konjunkturen är på uppåtgående och restaurangbranschen visar på groende optimism. I 

Malmös restaurangbransch är konkurrenssituationen relativt hård, dock finns det få eller inga 

direkta hälsoalternativ vilket gör att vårt koncept har en god möjlighet att lyckas! 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
 

1. Hur går etablerings/lokaliseringsprocessen till, några speciella steg etc ? 
 

2. Vilka variabler är viktigast vid etablering/lokalisering, demografiska, psykografiska, 
socioekonomiska, trafikflöde eller något annat? 

 
3. Vilka är era viktigaste segmenteringsbaser? 

 
4. Vilken är er viktigaste målgrupp? 

 
5. Har ni någon beräkning på antalet kunder för en nyöppnad restaurang och hur görs 

denna beräkning? (Vi har i teorin läst om att man kan räkna med en anstormning 
första 8-12 veckorna och att det sedan stabiliserar sig på en ”normalnivå”). 

 
6. Teorin rekommenderar ett mindre utbud från start för att sedan utöka vartefter 

kunderna lär känna alternativen, är detta något ni anammar? 
 
 
Konkurrenter 
 

1. Vilka ser ni som era huvudkonkurrenter och varför? 
 

 
Försäljning 
 

1. Upplever ni säsongsvariationer i försäljningen? 
 

2. Ni har ett hälsosammare utbud än andra hamburgerkedjor, är detta något ni kommer 
att trycka på hårdare i framtiden och utnyttja som än mer som relativ fördel? 

 
3. Vilken betydelse har hälsotrenden för er? 

 
 
Leverantörer 
 

5. Har ni en central inköpsorganisation eller sköter varje restaurang det själv? 
 
6. Vilka är era huvudleverantörer? 

 
 
 
 
 
 
 
 


