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Sammanfattning 
 
 
Titel Caféfenomenets utveckling i olika cohorter –en explorativ 

studie 
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  Nina von Platen 
 
Handledare Magnus Lagnevik 
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Syfte  Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för den 

 utveckling som skett av matkulturen, och då främst det relativt 
 nya fikafenomenet, ur ett svenskt perspektiv.  

 
Metod  Detta är en empirisk studie med hermeneutisk förgrund som 

 genomförts med intentionen att undersöka vem det är som går 
 på café -när och varför samt vilka faktorer som påverkar valet 
 av café för dessa människor? 

 
Då vi har för avsikt att få en mer djupgående förståelse 

 beträffande problemet har vi valt att genomföra både 
observationer och intervjuer.  

 
Slutsats  Vi har kommit fram till att det finns en del intressanta 

 skillnader, men även likheter, cohorterna emellan. Denna 
 explorativa studie har bidragit till en fördjupad vetskap om 
 både hur diversifierade uppfattningarna är samt hur olik 
 påverkan kan vara cohort från cohort. 
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Abstract    
 
Tile The development of the café phenomenon in different cohorts –

an exploring study 
 
Date of seminar 19th of January 2008 
 
Course FEKP01 Master Thesis in Business Administration,  
 15 ECTS 
 
Authors Petra Gullstrand 
  Nina von Platen 
 
Advisors  Magnus Lagnevik  
 
Key words cohorts, lifestyles segmentation, influence and opinion 
 
Purpose  The purpose of this thesis is to increase the understanding of the 

development of the foodculture, first and fore most the 
relatively new coffee break phenomenon, from a Swedish 
perspective.  

 
Methodology This is an empirical study with a hermeneutical point of view, 

which was performed with the intention to examine who visits 
the coffee houses –when and why as well as which factors that 
influence these people. 

  
 Because our intention was to gain a deeper understanding 

concerning our problem, we chose to examine this both through 
observations and interviews.  

  
 
Conclusions  Our conclusions are that there are some interesting differences, 

as well as similarities, between the cohorts. This explorative 
study has contributed to an increased knowledge about both 
how diversified the opinions are and how different the influence 
can be cohort to cohort. 
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Förord 

Denna uppsats riktar sig i första hand till personer med marknadsföringsbakgrund 
men även till personer som finner det av intresse och önskar förkovra sig inom vårt 
problemområde.  
 
Från början hade vi endast tänkt behandla det som senare skulle komma bli vår 
förstudie, men insåg snart de illustrativa fördelarna en mer omfattande explorativ 
undersökning medför.  
 
Vi är två viljestarka själar och en del dispyter i stundens hetta har vi tagit oss igenom, 
men detta till trots har samarbetet på det hela taget fungerat väl. Detta kan endast 
hänföras till vår gemensamma hängivelse till ämnesområdet samt en obeveklig 
målmedvetenhet. Denna uppsats är resultatet av en periods ihärdiga och beslutsamma 
arbete.  
 
Efter en del motgång och vad som förefallet omöjliga brydsamheter kan vi stolt lägga 
fram vår uppsats och vi hoppas ni finner den både tänkvärd och givande att ta del av. 
Vi som författare skulle dock dessförinnan vilja visa vår aktning för de 
tillmötesgående personer som hjälpt under arbetets gång.  
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Magnus Lagnevik vid företagsekonomiska 
institutionen vid Lunds Universitet som med stort personligt intresse och engagemang 
har uppmuntrat och motiverat oss under studiens gång.  Vi är även evigt tacksamma 
för all ämnesrelaterad kunskap och alla tips vi erhållit. Vi vill också ta tillfället i akt 
och tacka alla de hjälpsamma och tålmodiga personer som medverkat i vår studie 
samt inte att förglömma våra opponenter, för alla skarpsinniga och beaktansvärda 
synpunkter. 
 
Avslutningsvis vill vi ägna ett särskilt tack till våra familjer och vänner för deras stora 
stöd och tålamod den gångna tiden.  
 

Trevlig läsning! 
Petra och Nina 
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1 Inledning 

 
I vårt inledande avsnitt erbjuds läsaren en översikt av vårt ämnesval. Ämnets 
karaktär tillkännagives under kapitels bakgrund och med anledning av detta vår 
problemformulerings utvecklade uppbyggnad. Vidare kommer vi att diskutera det 
rådande kunskapsläget.   
 

1.1 Bakgrund 
Avnjuta en mysig dag i staden, botanisera i butiker, möta upp vännerna eller 
arbetskollegorna. Ger man sig ut i en stad, vilken som helst, finner man idag gränslöst 
många ”foodservice-ställen”; caféer, restauranger, baguetterier och så vidare. De 
ligger i köpcentra, på gågator, vid torg, mitt i city, på sidogator. Kort sagt, de står att 
finna allestädes.  
 
Över de senaste decennierna kan man skönja ett stort antal förändringar, både våra 
värderingar och inställningen till såväl mat som måltider har förändrats. Sedan 
urminnes tider har ätandets umgänge och den rituella måltiden varit fundamentalt för 
samhällsbildning1 och även om mänskliga samhällen blivit mer komplicerade sedan 
dess, kvarstår mat som den kanske mest vitala företeelse genom vilken gemenskap 
och samhörighet människor emellan bildas2.  
 
Utöver att förse oss med näring och energi, har mat även en viktig social funktion. 
Betydelsen av att äta tillsammans har skildrats i en mängd studier där den förenade 
familjemåltiden betecknas som en symbol för gemenskap och samhörighet, ett ideal 
att sträva efter, vilket anses familjelivet härd3. Många gånger definieras en måltid 
utav att den ska avnjutas i sällskap av en eller flera personer4. Denna sociala 
dimension har i forskningssammanhang accentuerats en längre tid och i dagens 
stresstyngda samhälle kan den betecknas som viktigare än någonsin.  
 
Med globalisering och ökat resande kom en ständigt pågående process av förändring, 
inte bara vad gäller livsstil och geografisk rörlighet utan som även har fått kulturella 
förankringar att bli än påtagligare. Vi har över tiden bevittnat hur hela matkulturer 
och livsstilar förflyttat sig, vunnit ny terräng och etablerat sig i nya omgivningar och 
geografiska områden. 

                                                 
1 Falk P, The Consuming Body, Sage Publications, London, År 1994 
2 Belasco W, Food matters: Perspectives on an Emerging Field. I W Belasco, P Scranton 
(eds), Food Nations. Selling Taste in Consumer Societies. Routledge, New York, Year 2002 
3 Lupton D, Food, the body and the self. Sage Publications, London, Year 1996 and 
Morrisson M, Sharing food at home and school: Perspectives on commensality. Sociological 
Review, Volume 44(4), Year 1996, Page 648-674 
4 Fjellström C (red), Näring för magen eller själen? Om svensk måltidsforskning 1980-2003. 
Måltidsakademiens skriftserie 1. Institutionen för hushållsvetenskap, Uppsala Universitet och 
Måltidsakademien Stockholm År 2003 
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1.2 Problemdiskussion  
Det står att finna åtskilliga studier som sätter matkulturens utveckling i relation till 
den förändring som skett, och fortfarande pågår, på arbetsmarknaden. Idag är det 
vanligt med oregelbundna arbetstider och det är inte ovanligt att arbetssituationen 
påverkar inte bara familjens möjligheter till gemensamma måltider. Devine5 beskriver 
i sin studie om hur arbetet inverkar på valet av mat hur de anställda upplever att 
arbetet begränsar deras umgänge med familjen samt den tid de är hemma tillsammans. 
Man har även studerat förändringar i matvanorna i relation till förändringar i 
samhällsklasserna, vilka i viss utsträckning även bekräftat ett samband6. 
 
Vidare står det att finna en ansenlig mängd forskning med ett historiskt perspektiv på 
matkulturens utveckling, både i termer av världsliga omflyttningar men även med mer 
regionala beröringspunkter som urbaniseringens betydelse, där det talas om kosten i 
relation till den förändring i tillgänglighet som ägt rum7.  
 
Man har även ur rent sociala synvinklar studerat vilken inverkan andra typer av 
arbetssätt8, till exempel jobba hemifrån eller väldigt individuellt arbete, har på 
människan som den integrativa varelse vi faktiskt är. Sherry Turkle tar Ray 
Oldenbergs resonemang om de så kallade "great good places", en plats som inte är 
“hemma” och inte är jobbet utan en plats där folk kan anta en ny roll -en annorlunda 
roll, snäppet längre. Hon utvecklar Oldenbergs resonemang om "great good places" 
som han menar är hjärtat av social integration och samhällig gemenskap, Turkle har 
ställt sig frågan om inte dessa platser också kan existera endast i cyberspace, det vill 
säga vara on-line virtuella internetträffpunkter som personer från hela världen kan 
logga in på9.  
 
Andra studier har tittat på hur budgeten, och då framförallt fördelningen mellan 
hemmamat respektive “äta-ute”-kontot har förändrats10 med tiden. Enligt vad vi 
erfarit finns det dock flest studier med fokus på hur tidsbrist påverkar vår 
matkonsumtion och våra matval11, där vi även tagit upp och exemplifierat några av 
dessa tidigare i diskussionen .  
                                                 
5 Devine C, Connors M, Sobal J & Bisogni C, Sandwiching it in: spillover of work onto food 
choices and family roles in low- and moderate income urban households. Social Science and 
Medicine, Volume 56, Year 2003 Page 617-630 
6 Mark Tomlinson, Do Distinct Class Preferences for Foods Exist? An Analysis of Class- 
based Tastes British Food Journal, Volume 96 No. 7, Year 1994, Page 11-17 
7 Gretel H. Pelto; Pertti J. Pelto, Diet and Delocalization: Dietary Changes since 1750, 
Journal of Interdisciplinary History, Volume 14, No. 2, Hunger and History: The Impact of 
Changing Food Production and Consumption Patterns on Society. Autumn, 1983, Page 507-
528 
8 Gerry Khermouch, Third Places, Brandweek, March 13, Year 1995 
9 Sherry Turkle, Virtuality and Its Discontents, The American Prospect, Volume 7 no. 24, 
December 1, Year 1996 
10 Anonymous, The food-at-home budget: Changes between 1980 and 1992, Family 
Economics and Nutrition Review,12, 2, ABI/INFORM Global, Year 1999, Page 57 
11 Jennifer Jabs, Carol M. Devine, Time scarcity and food choices: An overview, Division of 
Nutritional Sciences, Cornell University, MVR Hall, Ithaca, NY 14853, USA  

http://www.prospect.org/authors/turkle-s.html
http://www.prospect.org/authors/turkle-s.html
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Det finns även en del forskning att tillgå om olika ålderscohorters matkonsumtion, 
unga vuxna12 men även studier med fokus på mer generella 
matkonsumtionsmönster13 och dess regionalitet14. 
 
Det har hänt mycket den senaste tiden och samhället har förändrats i snabb takt.  
Livsstilen utvecklas kontinuerligt och därför förändras även värderingar och 
inställningar, varpå förhållandena på marknaden fluktuerar15. Härav blir 
förutsättningarna för marknadsförare olika. Det är ytterst väsentligt för företag att ha 
en klar uppfattning om förändringar i dess omgivning samt utvecklingen i samhället. 
Att uppmärksamma förändringar i konsumtionsmönstren blir således essentiellt.  
 
Segmenteringsdiskussionen har, inom ämnet marknadsföring, traditionellt kretsat 
kring variabler som till exempel inkomstnivå, utbildning och kön. Frågan är dock 
huruvida dessa konservativa faktorer är tillräckliga för att förstå samt kartlägga 
dagens mer livsstilsorienterade konsumenter, då den moderna människan har en större 
fallenhet att konsumera produkter och varumärken som framhäver och understryker 
vederbörandes livsstil. Dessa psykografiska variabler segmenterar istället individer 
utifrån deras livsstil16.  
 
Då vi likt Gonzalez17 finner det av yttersta vikt att accentuera behovet av att införa 
livsstilsbegreppet i diskussionen om konsumentbeteende har vi valt att segmentera 
våra cohorter baserat på individers nuvarande livsstil. Livsstilar tenderar dessutom att 
överskrida de gränser som traditionella variabler är beroende av.  
 
Individer inom en specifik cohort kan antas ha ett någorlunda homogent synsätt och 
därmed gemensamma köpbeteenden. Detta beteende genereras utifrån gruppens 
målsättningar samt värderingar och på så vis blir relationerna mer betydelsefulla18. 
Vi ämnar segmentera våra intervjupersoner i cohorter karaktäriserade av livsstil. Detta 
då en individ kan ha kommit olika långt i sin livscykel vid olika åldrar, vilken inte 
anser oss kunna generalisera.  
 

                                                 
12 Priya Deshmukh-Taskar; Theresa A. Nicklas; Su-Jau Yang; Gerald S. Bernson, Does Food 
Group Consumption Vary by Differences in Socioeconomic, Demographic, and Lifestyle 
Factors in Young Adults? , The Bogalusa Heart Study 
13 Ibid  
14 Ronald B. Larson, Rationality of Food Consumption, Agribusiness, Volume 14, No 3, Year 
1998, Page 213–226  
15 Miles Steven, Youth lifestyles in a changing world, Philadelphia, Open University Press, 
Year 2000 
16 Broderick A., Pickton D., Integrated Marketing Communications, Pearson Education, Year 
2001  
17 Ana M. González, Laurentino Bello, The construct ”lifestyle” in market segmentation: The 
behaviour of tourist consumers, European Journal of Marketing, Volume 36, No 1, Year 
2002, Page 51 – 85 
18 Triandis Harry C, Individualism- Collectivism and Personality, Journal of Personality, 
Volume 69, Issue 6, December 2001Page 907-924  
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De cohorter som vi, givet avsaknaden av sakförhållandesuppfattning och helt utan 
empiriskförankring, såhär på förhand kan tänka oss att finna är; gymnasieelever, 
studerande, mammalediga och business people. Denna approximation har vi i detta 
skede inga empiriska belägg för mer än våra egna uppfattningar, vilka osökt färgats 
av våra tidigare upplevelser. Dessa förnimmelser är dock totalt friställda denna 
uppsats såväl som dess problem och syfte.  En utgångspunkt i vår tankegång kring 
cohorterna har dock varit; vem har tid att besöka caféer? 
 
Den svenska foodservice-sektorn omsätter årligen 65 miljarder kronor. Detta till trots 
är forskningen kring branschen sporadisk och mycket spridd. Såväl marknaden som 
branschen utvecklas i snabb takt med kedjebildning, förvärv och fusioner19.  
  
I Sverige har det sedan länge funnits en stark fikatradition, det har historiskt varit en 
samling i hemmets vrå med kaffe eller tea och något litet att äta till. Det fanns förstås 
konditorier, men där kunde inte vem som helst gå och sätta sig utan att få några 
menande blickar.  Dessa dåtidens mötespunkter var på något otalt sätt reserverade för 
tanterna och deras skvaller, ”om någon skulle se en där kunde man räkna med att höra 
om det i efterhand!” kommenterar Gunhild Gullstrand, 74 år, då diskussionen 
kommer upp vid en fika på ett av stadens lite mindre caféer. 
 
Denna sedvänja har fullkomligt exploderat i vad som nu endast kan beskrivas som ett 
cafévälde! Överallt har diverse caféer etablerat sig, alla med sin särskilda stil och 
atmosfär, för att inte tala om sortiment. I dagens fikavärld är dock alla välkomna och 
det är inte svår att hitta ett café som passar just dig.  
 
Som vi tidigare nämnt finns det på internationell basis vittgående forskning kring 
olika aspekter av ätandet, måltiden och dess utveckling samt därtill relaterade manér.  
Men ingen ansats har gjorts, inom svensk forskning, varken för att koppla ihop eller 
exploatera dessa. Med utgångspunkt i den tidigare forskningen, anser vi att en mer 
utvecklad problemformulering och en studie med något av en kumulativ karaktär 
bättre motsvarar problemområdets karaktär. Då det aldrig förr gjorts en kartläggning 
likt vår, kommer vi att genomföra en mer omfattande explorativ undersökning, vilket 
leder oss till vår forskningsfråga. 
 
Problemformulering: 

• Vem är det som går på café- när och varför?  
• Vilka faktorer påverkar valet av café för dessa människor? 

 
I studien kommer vi att lägga mest tyngd på vårt primära problem, det vill säga att 
undersöka vilka faktorer som påverkar en individs val av café. Den sekundära studien 
kommer att fungera som en form av förstudie. Här tjänar den sekundära delen endast 
ett syfte som informationsbehovs indikator. Vi behöver få klarhet i den första frågan 
för att få en uppfattning om samt möjlighet att kunna bearbeta och analysera den 
andra, vilket är denna studies primära problem.  
 
                                                 
19 Svenska Livsmedel, Nyhetsbrev från Innovation i Gränslandet Nr 5, År 2007 
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Genom förstudien ämnar vi ta reda på vem det är som går på café samt kategoriserad 
dessa enligt våra livsstilscohorter och i vår huvudsakliga studie kommer vi att bygga 
på denna för att även förstå dessa grupper. Det är sant som det är sagt, för att kunna 
nå dem måste man förstå dem!  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för den utveckling som skett av 
matkulturen, och då främst det relativt nya fikafenomenet, ur ett svenskt perspektiv.  

1.4 Uppsatsens målgrupp  
Denna studie vänder sig i första hand till akademiker, praktiker och studenter inom 
marknadsföring, men även personer som sedan tidigare besitter en viss kunskap inom 
ämnet företagsekonomi kan finna denna studie läsvärd. Studien kan för dessa grupper 
erlägga vidare kunskap inom behandlat området. Vidare har vi en ambition om att 
detta faktaunderlag ska vara behjälpligt för företag, både de som är i begynnelsen av 
etablering men även för de som verkat inom branschen en längre tid. 
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2 Metodologiska val  

 
I följande kapitel återfinnes principiella aspekter av vår metodologi som bör finnas i 
åtanke vid förståelsen av vårt metodval. Vidar kommer dessa, samt dess konsekvenser 
för vår studie, att diskuteras, reflekteras över och analyseras. Vi har även för avsikt 
att i detta avsnitt förklara tillvägagångssätten vid ackumuleringen av den empiri som 
är erforderlig för vårt informationsbehov.  
 
 
 
Metod används för att man på ett rationellt och sakligt sätt ska kunna undersöka 
verkligheten. Den hjälper forskare att bruka sina sinnen mer sansat och 
besinningsfullt än vad som ter sig naturligt i olika situationer. Metod kan summeras 
som läran om hur data samlas in, ordnas, bearbetas, analyseras och tolkas20.  
Valet av undersökningsform möjliggör planering och genomförande av studien, vilket 
är centralt för valet av metodteori samt för vilken data som krävs21.   
 
Vårt tillvägagångssätt kommer initialt att bestämmas utifrån karaktären på det 
problem vi ämnar studera samt vilka frågeställningar detta ger upphov till, men vi 
kommer även att ta hänsyn till det slutresultat vi önskar erhålla.  
I vår studie kommer de huvudsakliga aktörerna vara individer, varför det är av största 
vikt att frambringa en mer djupgående förståelse för beteendemönster.  
Då man ämnar frambringa en mera nyanserad bild är frågesamtal det mest lämpliga 
tillvägagångssättet22, vilket vi kommer att använda oss av i olika form. 

2.1 Vetenskapligt synsätt   
För att undvika onödiga misstolkningar men även med syfte att höja reflektionernas 
autenticitet känns det viktigt för oss att ge läsaren djupare inblick i vårt vetenskapliga 
förhållningssätt.  
 
Vad gäller metodiken förekommer det främst två centrala synsätt, det hermeneutiska 
och det positivistiska23. De är båda av filosofisk karaktär och syftar till att tydliggöra 
hur forskaren ser på sin sociala verklighet. 
 
Ett hermeneutiska synsätt nyttjas då den sociala kontexten har central betydelse för 
rapportens utformning24, då våra efterforskningar kommer att vara av kvalitativ 
karaktär kommer vi att utgå från den hermeneutiska skolan då dess vetenskapsideal är 

                                                 
20 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, År 1992 
21 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 
Studentlitteratur, Lund, År 1999 
22 Bryman et al, Business research methods, Oxford University Press, Year 2003 
23 Bjereld et al, Varför vetenskap?, Studentlitteratur, Lund, År 2002  
24 Bryman et al, Business research methods, Oxford University Press, Year 2003 
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direkt anpassade där efter25. Hermeneutiken betonar den mänskliga subjektiviteten 
och kunskapens relativitet26, avgränsningar och centrala begrepp i vår uppsats 
kommer alltså osökt att influeras av våra tidigare erfarenheter och värderingar samt 
vår inlevelse och vårt engagemang27 i studien.  Det slutgiltiga resultatet kommer 
alltså att påverkas av vår sociala omgivning det vill säga det som studeras måste 
erfars i sin kontext, vilket är karaktäristiskt för det hermeneutiska synsättet28.  
 
Den hermeneutiska skolan anser att standardiserade frågeformulär är föga 
meningsfulla. Med anledning av detta kommer vi att formulera en intervjuguide som 
endast i ostrukturerade termer har möjlighet att vägleda diskussionen. Detta synsätt 
strävar istället efter att få en djupare förståelse för och skaffa en uppfattning om de 
sociala fenomenen29, vilka vi ämnar studera genom en kombination av observationer 
och intervjuer.   

2.2 Ansats  
Det finns olika slags ansatser. Lundahl och Skärvad framhåller tre sorters ansatser 
deduktiv, induktiv och abduktiv30. Enligt författarna gör man vid en deduktiv ansats 
en hypotes om hur förhållandena mellan olika fenomen förväntas vara, för att därefter 
testa detta i empirin. Denna ansats brukas dock i regel vid kvantitativa 
efterforskningar, vilka vi valt att inte utföra då dessa inte är tillräckligt ingående och 
nyanserade för vårt problemområde. Vidare hävdar de att man vid kvalitativa 
efterforskningar, vilka är aktuella i vårt fall, emellertid nyttjar den induktiva ansatsen 
i högst utsträckning. Den induktiva ansatsen utgår ifrån empirin och genererar teori, 
modeller samt koncept utifrån denna, där med uppmanar den till ifrågasättandet av 
befintliga teorier. Då det kommer till den abduktiva ansatsen språkar författarna om 
en växling mellan de båda ovanstående.  
 
Vi har tänkt använda oss av denna ansats, då den i detta läge verkar svarar bäst på 
våra behov, eftersom vi utgår både från empiri och teori. Vår teori kommer till viss 
del utvecklas från redan befintlig teori, men den kommer även att testas i praktiken. 
Då vi redan besitter vissa förkunskaper vilka kommer prägla vår metod medför detta 
osökt att vår ansats lutar något mer åt det deduktiva hållet.  
 
Å andra sidan gör den induktiva metoden det möjligt för oss att själva bygga upp 
teorin kring resultatet av våra undersökningar31. Detta ger oss möjlighet att belysa de 
element som vi finner mest relevanta och vill inrymma i vår studie. Teorin anpassas 
med utgångspunkt i studierna och inte tvärtom, vilket medför att vi lämnar möjlighet 
för nya avslöjande och outvecklade observationer som inte funnits med i tidigare 

                                                 
25 Lennart Lundquist, Det vetenskapliga studiet av politik, Studentlitteratur, Lund, År 2002 
26 Bjereld et al, Varför vetenskap?, Studentlitteratur, Lund, År 2002 
27 Lennart Lundquist, Det vetenskapliga studiet av politik, Studentlitteratur, Lund, År 2002 
28 Bryman et al, Business research methods, Oxford University Press, Year 2003   
29 Lennart Lundquist, Det vetenskapliga studiet av politik, Studentlitteratur, Lund, År 2002 
30 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 
Studentlitteratur, Lund, År 1999 
31 Bryman et al, Business research methods, Oxford University Press, Year 2003 



 
 
 
                                                                                            Gullstrand och von Platen 
 
 

 14

forskning. En induktiv ansats gör att vi även i efterhand kan förspörja ytterliggare 
information om det skulle behövas för en vidare analys32. Slutsatserna från analysen 
kommer att genereras dels utifrån de observationer som gjorts i undersökningarna och 
dels från de intervjuer som kommer att hållas. 
 
Den kvalitativa metodansatsen gör forskarens tolkning, följaktligen vår egen, av 
informationen gällande33. Denna ansats syftar till att skildra ett faktum, vilket i vårt 
fall är cafékulturens utveckling. Vi har förtroende för att detta metodval möjliggör en 
mera skarpsinnig och uttömmande förståelse för problemställningen, detta inklusive 
en kontinuerlig anpassning av problemformuleringen utifrån nya iakttagelser.  

2.3 Värdering av våra resultat 
I detta stycke kommer vi att diskutera kvalitén på vår insamlade information. De 
termerna vi anser relevanta i sammanhanget och därav kommer att behandla är 
återskapande, objektivitet, validitet och reliabilitet och slutligen generaliserbarhet. 

2.3.1 Återskapande 
Återskapandet är en central aspekt för all forskning. Med detta menar vi hur stor 
sannolikheten är om andra forskare gör en exakt likadan studie som vi, kommer 
komma fram till snarlika slutsatser. Detta är ytterst essentiellt vid kvalitativa studier34, 
som denna. Bryman påstår att den kvalitativa metoden är mindre strukturerad och mer 
beroende av forskaren, i en kombination av termer som fallenhet och precision, än vid 
den kvantitativa metoden35. Det är alltså mindre sannolikt att en kvalitativ studie kan 
återskapas med exakt samma resultat och slutsatser än en kvantitativ studie. Med 
anledning av detta framhåller Bryman vikten av en explicit och detaljerad metod 
beskrivning så att vår studie ska kunna återskapas av andra forskare36. Med detta som 
grundsten har vi fokuserat på processen och utarbetat en gedigen metod beskrivning. 
Förhållandena inom företagsekonomisk forskning är dock av den karaktären att det 
inte går att säkerställa hur och vida studien går att återskapas37.   

2.3.2 Objektivitet 
Det är svårt att vara värderingsfri inom kvalitativa undersökningar, då forskaren oftast 
är djupt involverad i studien38. Härmed tordes fullständig objektivitet, inom detta 
forskningsförfarande, ouppnåbar39. Vi som forskare låter naturligtvis inte vår 
individuella värdegrund påverka vår studie medvetet. Denna kan dock nyanseras 
något då våra personliga ställningstaganden lika ofrivilligt som instinktivt kan lysa 
igenom.  

                                                 
32 Bryman et al, Business research methods, Oxford University Press, Year 2003 
33 Eneroth B, Hur mäter man ”vackert”? – En grundbok i kvalitativ metod, Akademilitteratur, 
Stockholm, År 1984 
34 Bryman et al, Business research methods, Oxford University Press, Year 2003 
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, År 1992 
39 Bryman et al, Business research methods, Oxford University Press, Year 2003 
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2.3.3 Validitet och reliabilitet vid kvalitativ ansats 
Begreppen validitet och reliabilitet används olika inom kvantitativ respektive 
kvalitativ forskning. I undersökningar med kvalitativ ansats arbetar man med både 
validitet och reliabilitet kontinuerligt under studiens gång. Vår studie har en kvalitativ 
ansats, varför begreppen validitet och reliabilitet kommer att beröra såväl vår 
datainsamling som påföljande analys40. I en kvalitativ studie kan man tala om både en 
intern och en extern validitet. Den interna validiteten behandlar en studies 
trovärdighet, dvs. hur väl undersökningen och dess resultat överensstämmer med 
verkligheten. Den externa validiteten behandlar i sin tur graden av generaliserbarhet i 
en studie41. För vår studie innebär detta att vi som intervjuare begränsar samtalen till 
vårt problemområde.  
 
Reliabilitet behandlar istället hur tillförlitlig den insamlade data är, med andra ord 
betraktar man uppsatsens reliabiliteten i termer av genomförande. I strävan att höja 
reliabiliteten i vår studie har vi genomfört ett tillfredställande antal intervjuer av 
samma karaktär42. Om våra resultat vid dessa upprepningar påvisar drag av 
överensstämmelse når vi en god intersubjektivitet.   
 
Validitet och reliabilitet kan inte värderas likadant i en studie med kvalitativ ansats 
som i en med kvantitativ ansats. Vid en kvalitativ studie kan inte dennes autenticitet 
bedömas med hjälp av siffror. Vid studier av sådan natur handlar det istället mycket 
om att kunna redogöra hur man har samlat in data men framförallt hur denne har 
bearbetats, detta ska naturligtvis ha skett på ett metodiskt och pålitligt sätt.   

2.3.4. Överförbarhet  
Utmärkande för kvalitativa efterforskningar är den intensiva studien av individer eller 
mindre grupper. Dessa kvalitativa undersökningar har en benägenhet att fokusera på 
såväl som att vara beroende av både det specifika sammanhanget och av de sociala 
aspekterna43. I denna kontext blir urvalet av våra respondenter avgörande44. Härav 
har det känts centralt för oss som forskare att lägga fokus på att skapa ett så 
representativt urval som möjligt. 

2.4 Undersöknings metod 
Vi har för avsikt att utföra kvalitativa efterforskningar. Dessa har som främsta uppgift 
att klarlägga ett fenomen genom att studera det i dess sanna miljö. Här förekommer 
vanligtvis färre respondenter och forskaren eftersträvar förklaringar av mer nyanserad 
karaktär, detta genom att få en djupare förståelse av vad respondenten svarat45. Då 
undersökaren, med andra ord vi själva, står i direkt kontakt med källan till 

                                                 
40 Malterud K, Validitet - Kvalitativa metoder i medicinsk forskning, Studentlitteratur, Lund, 
År 1998  
41 Cristensen et al. Marknadsundersökningar –en handbok, Studentlitteratur, Lund, År 2001 
42 Bjereld et al, Varför Vetenskap?, Studentlitteratur, Lund, År 2002   
43 Bryman et al, Business research methods, Oxford University Press, Year 2003  
44 Ibid 
45 Eneroth B, Hur mäter man ”vackert”? – En grundbok i kvalitativ metod, Akademilitteratur, 
Stockholm, År 1984 
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informationen, det vill säga respondenten, ökar utsikterna för information av mer 
uppriktig och frispråkig karaktär46. Den kvalitativa metoden ger på ett bättre sätt en 
nydanande och kreativ redogörelse för fenomenet i fråga, vilket passar vår studieform. 
Därtill lämpar denna metod sig bäst då man eftersträvar människors uppfattning och 
tolkning av en specifik situation47, vilket föreligger i vårt fall. 
 
Då vi har för avsikt att gör en kvantitativ studie kommer vårt primära urval grundas i 
ett icke-sannolikhetsurval, inom rammen för detta kommer vårt urval att 
karaktäriseras av både påstana- och ett så kallat strategiskturval48. Vår studie 
förutsätter av naturen en viss grad av bekvämlighetsurval, varför detta kommer att 
vara ofrånkomligt i sammanhanget49.  

2.4.1 Observationer  
Observationsmetoden kan primärt delas in i en öppen och en dold iakttagelseteknik.  
Öppna observationer denoterar att respondenterna har gått med på och är medvetna 
om att de är under observation. I kontrast detta står den dolda observationen, vilket 
innebär en låg eller obefintlig medvetenhet bland observationsobjekten om pågående 
iakttagelse50.  Dessutom kan de båda delas in i deltagande respektive icke deltagande 
observation. Den deltagande observationen innebär en hög gard av interaktion, 
observationsobjekten och observatören emellan. I motsats till detta står naturligt vis 
den icke deltagande metoden där interaktionen är låg51.    
  
Vi för avsikt att använda oss av så kallade dolda, icke deltagande observationer, här 
tar man hjälp av det faktum att studie objekten inte är medvetna om att de blir 
observerade. Vi kan på detta sätt med lätthet få fram aspekter som det finns risk att vi 
hade gått miste om ifall studieobjekten varit medvetna om och påverkats av vår 
närvaro. Hade så varit fallet kanske studieobjekten ändrat sitt naturliga beteende i 
olika situationer52. Härav har vi gjort det aktiva valet att inte använda oss av så 
kallade öppna observationer i någon form.   

2.4.2 Intervjuer  
De intervjuer vi kommer att genomföra ligger inom kategorin så kallade påstana 
intervjuer. Detta innebär att de genomförs på en plats där det befinner sig mycket 
människor och förekommer mycket rörelse, i vårt fall kommer detta att vara på 
diverse caféer.    
 

                                                 
46 Eneroth B, Hur mäter man ”vackert”? – En grundbok i kvalitativ metod, Akademilitteratur, 
Stockholm, År 1984 
47 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen,  Studentlitteratur, Lund, År 2002
48 Christensen et al, Marknadsundersökningar -en handbok, Studentlitteratur, Lund, År 2001 
49 Ibid 
50 Holme Idar Magne Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund, År 1997 
51 Christensen et al, Marknadsundersökningar -en handbok, Studentlitteratur, Lund År 2001 
52 Ibid 

http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?host=localhost%252b10198%252bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2006121820250321526&skin=iportal&conf=.%252fchameleon.conf&lng=sv&itemu1=2009&scant1=Vad,%20hur%20och%20varf%25c3%25b6r%253f%20Om%20metodval%20i%20f%25c3%25b6ret&scanu1=4&u1=2009&t1=Lund%20%253a%20Studentlitteratur,%202002&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=3&beginsrch=1
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Intervjuerna kan genomföras med såväl en ensam individ som mindre grupper. I båda 
fallen är tanken att intervjuobjekten ska resonera och diskutera fritt om ett visst ämne. 
Vår huvudtanke med intervjuerna är att få en djupare insikt i respondenternas 
beteende men även att frambringa bakomliggande tankar och åsikter, då vi ämnar att 
bringa olika nyanser till ytan.  I de fallen vi får tillfälle att intervjua olika grupper av 
respondenter kan de komplettera och argumentera med varandra under diskussionens 
gång53. Även under intervjuerna har vi tillfälle att observera respondenternas 
uppvisade beteende och känslor kring vårt tema54. Viktigt att ha i åtanke inför 
intervjun, är att dessa kommer att genomföras i en av respondenterna egen valda miljö 
där de förhoppningsvis känner sig lugna och trygga utan inslag av varken stress eller 
press från omvärlden55. Vårt mål är att de intervjuade ska kunna bortse från externa 
omständigheter och förhållanden till den milda grad att det inte upplever det som om 
de blir utfrågade av oss.  
 
Intervjuer lämpar sig för alla faser av en undersökningsprocess, enda från 
problemställning, datainsamling, analys, tolkning och bedömning av resultaten. 
Vidare går det fort att samla in högst detaljerad information, vilket också är en fördel 
ur kostnadssynvinkel. Förhoppningsvis kommer respondenterna att finna vårt ämne 
intressant och nöjsamt, vilket förhoppningsvis kommer att leda till mer 
mångfasetterade svar56. Vi är dock medvetna om att det även finns nackdelar med 
denna intervju form och dess urval. Det finns till exempel risk för snedvridet urval, 
vilket vi genom ett förutbestämt urvalsschema vill undvika. Vidare finns det risk för 
den så kallade intervjuar effekten57. 
 
Samtliga intervjuer kommer genomgående att vara semistrukturerade och genomföras 
med hjälp av en intervjuguide, vilken står at finna i bilagorna. Då detta är en 
semistrukturerad undersökning har vi valt att alltigenom ha öppna frågor och i 
förekommande fall även ställa följdfrågor58, för att bättre förstå de svar som 
respondenterna lämnar.  

2.3 Datainsamling  
Vi har för avsikt att i denna uppsats använda både primära och sekundära källor. 
Primärdata består av ny information som vi kommer att samla in och sammanställa 
under arbetets gång, i vårt fall genom intervjuer och observationer. Sekundärdata å 
andra sidan är av redan befintlig karaktär, det vill säga material som någon annan 
sammanställt.  Sekundärdata inkludera diverse forskningsavhandlingar, böcker samt 
tidningsartiklar (processdata) och internetsajter. Tertiära källor är tredjehandskällor. 

                                                 
53 Knut Halvorsen, Samhällesvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, År 1992 
54 Christensen et al, Marknadsundersökningar -en handbok, Studentlitteratur, Lund, År 2001 
55 Ibid 
56 Ib Andersen, Den uppenbara verkligheten -val av samhällsvetenskaplig metod, 
Studentlitteratur, Lund År 2002 
57 Christensen et al, Marknadsundersökningar- en handbok, Studentlitteratur, Lund, År 2001 
58 Ib Andersen, Den uppenbara verkligheten -val av samhällsvetenskaplig metod, 
Studentlitteratur, Lund År 2002 
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Dessa kan vara korta översikter av andras forskningsrapporter i artikelformat59. 

2.3.1 Sekundära och tertiära källor  
Vid valet av ämne har vår huvudsakliga inspiration kommit från diverse tertiära 
källor, så som diverse avhandlingar i närbesläktade ämnen men även livsstils- och 
trendmagasin samt från artiklar ur dagspress och hälsotidningar. Dessa källor kan inte 
bedömas som fullt osvikliga, varför vi utgått från deras referenser för att sedan få tips 
om passande sekundärlitteratur.  
 
Med utgångspunkt i dessa sekundära källor inleder vi den översiktliga genomgången 
av ämnesrelevant litteratur. På detta sätt eftersträvar vi en rikare kännedom inom 
ämnet, detta kommer även att ge oss en uppfattning om vad det redan tidigare 
efterforskats kring.  
 
Den sekundära data, vetenskapliga artiklar och journaler, vi nyttjat står främst att 
återfinna i Google Schoolar  samt Lunds Universitets artikeldatabas, ELIN. Utifrån 
litteraturhänvisningar i vederbörliga artiklar har vi sedan forskat vidare inom ämnet.  
 
Då intentionen hela tiden varit att använda så aktuell forskning som möjligt tenderar 
övervägande del av våra källor att vara artiklar. Detta då dessa tordes vara mer 
tidsenliga och aktuella. Material har till övervägande del inhämtats från vetenskapliga 
journaler där allt som publiceras kontrolleras noggrant av fackmän, varför vi betraktar 
innehållet som högst pålitligt. Detta till trots har vi refererat till en hel del äldre 
forskning, vilket vi är medvetna om. Anledningen till detta är att dessa fortfarande blir 
refererade i ny artiklar och alltjämt betraktas som framträdande och relevanta inom 
sina områden, vi anser härav användandet av dessa berättigat.  
 
Fördelarna med sekundärdata är att den är väldigt kostnadseffektivt, den största 
nackdelen är dock att den företrädesvis är insamlad i ett annat syfte vilket kan 
försvåra dess användning i vår studie. Vidare är den vanligen inte är så uppdaterad 
som man kan önska att den vore. 

2.3.2 Primära källor 
Som vi tidigare nämnt kommer vi att genomföra semistrukturerade intervjuer, vidare 
har vi även konkret beskrivet tillvägagångssättet för insamlandet av primär 
informationen. Det är med utgångspunkt i primära datan som vi sedan ska dra 
slutsatser och generera teori inom vårt ämne60. 
 

                                                 
59 Booth W.C., Colomb G.G., Williams J.M, Forskning och skrivande. – konsten att skriva 
enkelt och effektivt, Studentlitteratur, Lund, År 2004 
60 Bryman et al, Business research methods, Oxford University Press, Year 2003 
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3 Teori 

 
I detta kapitel kommer vi att introducera ett antal teorier, vilka kommer att bilda en 
referensram för arbetets fortsatta gång. Vi anser dock att samtliga kan vara av 
behjälplig karaktär, då det kommer till empirianalysen. Samtliga teorier kommer att, i 
våra kvalitativa efterforskningar, agera utgångspunkter för de frågor som kommer att 
diskuteras.     
 
 
Då vår studie till sin natur är explorativ, kommer vi att behöva en omfångsrik och 
beständig teoretisk bas att utgå ifrån, för att kunna besvara våra problem. Teorierna i 
denna del har vi valt med vår problemställning i åtanke. Således menar vi att samtliga 
följande teorier assisterar, illustrerar samt förklarar olika aspekter av vår 
frågeställning. Då vår problemställning är uppdelad i en sekundär respektive en 
primär fråga. Den sekundära består som bekant endast av nödvändigt förarbete som 
har till syfte att möjliggöra och underlätta studiet av vårt huvudsakliga problem. Vi 
har dock valt att inleda vårt teorikapitel med den teori vi anser mest behjälplig vid 
förstudien, det vill säga vid cohortutformning och bekräftelse. 

3.1 Cohort-teorin 
Cohort-teorin har vi valt att uppmärksamma då vi ämnar undersöka hur och vida våra 
intervjuobjekt kan segmenteras i vad som kan betraktas som cohorta grupper. Som vi 
påtalade i inledningen har segmenteringsdiskussionen inom ämnet marknadsföring 
traditionellt kretsat kring väldigt konkreta variabler. Frågan är dock hur och vida 
dessa konservativa faktorer är tillräckliga för att förstå samt kartlägga dagens mer 
livsstilsorienterade konsumenter, då den moderna människan har en större fallenhet 
att konsumera produkter och varumärken som framhäver och understryker 
vederbörandes livsstil. Vi eftersöker precis sådana faktorer, vilka är av mer emotionell 
karaktär. Dessa psykografiska variabler segmenterar istället individer utifrån deras 
livsstil61.  
 
Inom marknadsanalysen brukas cohorter med avsikt att förutsäga 
konsumtionsmönster utifrån historisk data angående tidigare konsumtion62. Denna 
historiska data är indelad med hänsyn till olika grupper och kan exempelvis anges i 
total konsumtion för gruppen eller konsumtion per individ i varje grupp. Individer 
inom en specifik cohort kan antas ha ett någorlunda homogent synsätt och därmed 
gemensamma köpbeteenden.  
 
Detta beteende genereras utifrån gruppens målsättningar samt värderingar och på så 

                                                 
61 Broderick A., Pickton D., Integrated Marketing Communications, Pearson Education, Year 
2001  
62 Solomon et al, Consumer Behaviour – A European Perspective, 2006, Townsend Bickley, 
Óú sont les neiges d’antan?” (”Where are the snows of yesterday?”) 
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vis blir relationerna mer betydelsefulla63. 
 
För att använda sig av en cohort-analys behöver man information om konsumtion vid 
olika tidpunkter. Detta ger möjlighet att ta hänsyn till eventuella förändringar i 
konsumtionsmönstret. Med hjälp av att kombinera informationen om konsumtion och 
den framtida befolkningens storlek är det meningen att man ska kunna skapa sig en 
uppfattning om den kommande konsumtionen64.   

3.2 The Self Concept  
Individens köpbeteende påverkas i mångt och mycket av en persons upplevda 
självbild. Det finns studier som funnit ett samband, både mellan en individs 
självuppfattning och de produkter som denne införskaffar, här är även vilka affärer 
personen i fråga väljer att besöka av betydelse65. En produkt innefattar inte bara en 
fysisk produkt utan innehar även ett symboliskt värde. Då en individ anskaffar samt 
konsumerar en specifik produkt, spelar även det symboliska värdet in och härur 
kommer begreppet symbolisk konsumtion. Genom att konsumera produkter av ett 
visst märke sänder konsumenten ut en specifik signal till sin omgivning66. Då en 
individ inhandlar en produkt placeras denna i en social roll, vilken besvarar frågan 
”vem är jag, nu?”67. Olika produkter används för att bekräfta samt stärka en individs 
Self-Concept, det vill säga hur en person uppfattar sig själv68. Människor söker 
kontinuerligt att förbättra framställningen av sig själv, vilket konsumtion är en viktig 
del av69.  
 
Genom viss konsumtion kan en individ både stärka samt dölja utvalda delar av sin 
personlighet. Det har visat sig att mycket av det som inhandlas idag anskaffas mer 
tack vare sitt symboliska värde och inte på basis av produkternas praktiska 
överlägsenhet. Detta fenomen benämns kompensationsköp70.  
  
Denna typ av konsumtion, det vill säga att konsumera för att bekräfta och visa upp sin 
personlighet förefaller extra viktigt för personer som ännu inte funnit och utvecklat 
sin personlighet. Dessa produkter blir följaktligen något av sociala stödhjul att förlita 
sig på vid stunder av identitetsosäkerhet. Vilket överensstämmer med den symboliska 

                                                 
63 Harry C Triandis, Individualism-Collectivism and Personality, Journal of Personality, 
Volume 69 Issue 6, December 2001, Page 907-924,  
64 Solomon et al, Consumer Behaviour – A European Perspective, 2006, Townsend Bickley, 
Óú sont les neiges d’antan?” (”Where are the snows of yesterday?”) 
65 Solomon M, Bamossy G, Askegaard S, Hogg MK, Consumer Behaviour-A European 
Perspective, Pearson Education, Year 2006 
66 Helena Wennerberg, Den sociala konsumtionssituationen – vad påverkar konsumentens val 
av produkt?, Lund, År 2004 
67 Dubois, Bernard, Understanding the Consumer, Prentice Hall, Dorset, Year 2000 
68Wayne D. Hoyer, Deborah J. MacInnis, Consumer Bahavior. Houghton Mifflin Company, 
Boston Year 2000 
69 John C. Mowen, Michael S. Minor, Consumer Behavior-a framework, Prentice Hall, Year 
1998 5:th ed 
70 Dubois Bernard, Understanding the Consumer, Prentice Hall, Dorset, Year 2000 
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självdefinitionsteorin71.  
 
En individs självbild kan förbättras då produktens status överföres till jaget72. Det är 
ingen lätt uppgift att uttrycka sin identitet genom symbolisk konsumtion. En del 
individer söker symbolisk status hos produkter, vilka inte alltid besitter denna73. 
Vidare kan de även söka tillskriva sig egenskaper som inte förmås överföras74. 
Huruvida konsumtionen får önskad effekt beror på produkten i fråga75.  
 
Ett annat vedertaget begrepp i sammanhanget är symbolisk interaktion, vilket som 
namnet antyder innebär att människor lever större delen av sitt liv som de vore aktörer 
på en scen. Personen i fråga försöker då utifrån förhållandena och omständigheterna 
förstå vad som förväntas av denne, för att där igenom skapa ett manus, och sedan 
agera därefter76.    

3.2.1 Referensgrupper 
 
 
”an actual or imaginary individual or group conceived of having significant 
relevance upon an individual’s evaluations, aspirations77” 
 
 
Termen referensgrupper används för att ange diverse typer av externa signaler78. Det 
behövs således inte en grupp för att åstadkomma påverkan, utan det kan vara 
tillräckligt med en individ.  
 
Denna teorins relevans kommer troligtvis att vara begränsad, detta då denna 
förmodligen inte kommer att vara behjälplig i alla fall. Anledningen till att vi trots sin 
begränsade användning väljer att ta med den, är att vi gör bedömningen att teorin  
representerar en så pass viktig faktor för cohorterna i fråga. 

                                                 
71 Solomon M, Bamossy G, Askegaard S, Hogg MK, Consumer Behaviour-A European 
Perspective, Pearson Education, Year 2006 
72 Russell W. Belk, Possessions and the Extended Self, The Journal of Consumer Research, 
Volume 15, No. 2, Year 1988, Page 139-168 
73 Grant McCracken, Culture and Consumption: A Theoretical Account of the  
Structure and Movement of the Cultural Meaning of Consumer Goods, The Journal of  
Consumer Research, Volume 13, No. 1, Year 1986, Page 71-84  
74 Ibid 
75 Tian Kelly T, Bearden William O and Hunter, Gary L, Consumers Need for Uniqueness: 
Scale Development and Validation, Journal of Consumer Research, 28 June Year 2001, Page 
50-56  
76 Dubois Bernard, Understanding the Consumer, Prentice Hall, Dorset, Year 2000 
77 Park Lessig, Students and housewives: Differences in susceptibility to reference group 
influence, Journal of Consumer Research 4 
78 Kenneth J. Gergen, Mary M. Gergen, Social psychology, Berlin; New York: Springer 
Verlag, År 1986 
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3.2.1.1 Positiva respektive negativa referensgrupper 
En referensgrupp kan vara såväl positiv som negativ. Då det handlar om positiva 
referensgrupper kommer personen försöka få sina individuella mönster att 
överensstämma med gruppens79. Medan den negativa fungerar som en slags 
”avoidance group”, vilken man inte vill bli sammankopplad med.  Det är för många 
konsumenter lättare att beskriva vad man inte vill ha än vad man verkligen vill ha, 
varför de så kallade ”avoidance group” är enklare att identifiera. En del forskare 
framhåller att detta är mer avgörande för våra konsumtionsmönster, eftersom 
motivationen att ta avstånd från en negativ referens är starkare än den att attrahera en 
positiv80. Detta är dock betydligt svårare att studera då man inte kan mäta vad man 
inte valt i samma grad.  
 
Positiva referensgrupper är lika relevanta att ha vetskap om som de negativa, de har 
båda stor betydelse för oss som marknadsförare. Hur och vida en stereotyp ingår i en 
negativ referensgrupp är således av central betydelse, men vad som definieras som 
positivt respektive negativt är dock av mycket subjektiv karaktär. 

3.2.1.2 Referensgruppers påverkan 
Termen “Social power” syftar på förmågan att få en individ att göra något, oavsett de 
vill det eller ej, i detta fall har man makt över den individen81. Referensgruppernas 
”makt” kan även inbegripa ”referent power”82. Detta begrepp innebär att individer 
som ser upp till en person eller grupp och kommer att imitera referensgruppens 
beteende, vilket kommer att bli en slags guide över vad som är lämpligt att 
konsumera. Om, i vårt fall ett café lyckas inbegripas häri, krävs inte längre någon 
ansenlig insats för att övertyga konsumenterna. Dessa verkar nu frivilligt ändra sina 
beteendemönster för att identifiera sig med referenten83.  
 

3.3 Attityder  
En individs attityd definieras av dennes stadigvarande åsikter samt inställningar i 
förhållande till olika produkter. Vi är intresserade av en mer omfattande analys av 
dessa inställningars påverkan på de val konsumenter gör. Då vi har för avsikt att 
undersöka vilka faktorer som påverkar en individs val av café, spelar de attityder det 
vill säga en person preferenser in. Dessa preferenser formar en referensram för en 
individs attityd.   
 
En attityd kan fylla olika funktioner och det så kallade funktionssynsättet förklarar 

                                                 
79http://www.marketingpower.com/mgdictionary.php?Searched=1&SearchFor=reference+gro
up 
80 Englis Basil G, Solomon Michael R, To be and not to be: Lifestyle imagery, reference 
groups, and The Clustering of America, Journal of Advertising, Year 1995, Volume 24, No 1, 
Page 13 
81 Kenneth J. Gergen, Mary M. Gergen, Social psychology, Berlin; New York: Springer 
Verlag, År 1986 
82 Cartwright D, Influence, leadership, control�- Handbook of organizations, Year 1965 
83 Ibid 

http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=record&resid=cd800899e8a2aaf181e3eabb2c22ea58&lang=se&query=all%253A%2522To%20Be%20and%20Not%20to%20Be%253A%20Lifestyle%20Imagery%252C%20Reference%20Groups%2522&start=0&sessionId=6AD8AFE411DCFC2674B2A6E3ACFB44A9&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=record&resid=cd800899e8a2aaf181e3eabb2c22ea58&lang=se&query=all%253A%2522To%20Be%20and%20Not%20to%20Be%253A%20Lifestyle%20Imagery%252C%20Reference%20Groups%2522&start=0&sessionId=6AD8AFE411DCFC2674B2A6E3ACFB44A9&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
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med hjälp av dessa individers sociala beteende84.  Vi finner dock två funktioner mer 
applicerbara och givande för vårt problems specifika karaktär. Dessa benämns den 
utilitaristiska funktionen och den värdeutryckande funktionen. Den första framhåller 
att en produkt kan ger oss antingen en positiv eller negativ upplevelse och därigenom 
formas vår attityd mot denna specifika, så väl som liknande, produkt och koncept. I 
det andra fallet fyller attityden en funktion av att uttrycka den självbild och de 
inställningar en konsument besitter.  
  
De produkter, varumärke, koncept och upplevelser vilka inställningar refereras till 
benämns attitydobjekt. I kursboken Consumer Behavior av Solomon et al. kan det 
utläsas att flera forskare är överens om att en attityd innefattar tre dimensioner: 
affektion, kognition och beteende85. Affektion omfattar den känsla individen har inför 
ett attitydobjekt, kognition består av de antaganden eller den vetskap kunden anser sig 
innehava beträffande attitydobjektet och beteendet är då slutligen hur konsumenten 
har för avsikt att handla i förhållande till attitydobjektet, det vill säga ett förfarande 
som pendlar emellan extrempunkterna köp och total avvisning av produkten. Samtliga 
är viktiga faktorer då det kommer till att bestämma vad som påverkade en konsuments 
slutgiltiga val. 

3.4 Attribut  
I en värdeskapande process ingår olika aktiviteter, dessa kan refereras till fyra 
huvudbegrepp produkt, service, image och personal86.  Samliga av dessa attribut faller 
inom ramen för vårt problem och kan vara behjälpliga vid vår analys.  

3.4.1 Produktattributet   
Då det kommer till produktdifferentieringen finns det en mängd olika faktorer att ta i 
beaktning. Denna teori erbjuder olika attribut beroende på företagets karaktär87.  
 
För ett säljande företag är produktutbudet utmärkande. Ur denna synvinkel står 
företaget inför ett kritiskt val, de kan antingen ha ett brett sortiment eller välja ett 
mindre utbud med specialiserade produkter. Vidare finns också alternativet att satsa 
på ett stort utbud av en typ produkter exempelvis kan de erbjuda ett brett sortiment av 
lågprisprodukter88.   
 

                                                 
84 Daniel Katz, The Functional Approach to the Study of Attitudes, The Public Opinion 
Quarterly, Volume 24, No. 2, Special Issue: Attitude Change, Summer, Year 1960, Page 163-
204 
85 Solomon M, Bamossy G, Askegaard S, Hogg MK, Consumer Behaviour-A European 
Perspective, Pearson Education, Year 2006 
86 Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Principles of Marketing. New Jersey: 
Prentice Hall Europe, Year 1999 
87 Haberberg A., Rieple A., The strategic Management of Organisations, Gosport Pearson 
Education Limited, Year 2001 
88 Denes B, Building Competitive Advantage though Creative Pricing Strategies, Business 
Quarerly, Volume 55, nr 1, Year 1990, Page 45-50 
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En bra prisstrategi är ett viktigt verktyg då det gäller att förbättra ett företags 
konkurrentsituation. Vilket i förlängningen kan leda till nya vinstmöjligheter89.  
Det är dock inte alltid den billigaste produkten som säljer bäst. Kundbehovet spelar 
även en stor roll, det gäller att företaget tillgodoser detta på ett bättre sätt än 
konkurrenterna90. Det gäller således att leverera produkter som är pålitligare samt har 
färre fel än konkurrenternas. Detta är något som kunderna uppskattar mycket.  

3.4.2 Personalattributet 
Då caféernas utbud generellt sett är relativt homogent, kommer den upplevda servicen 
att ha större betydelse. Ett sätt att uppnå detta är att inleda samt utveckla en relation 
personal och kund emellan. På detta sätt får även företaget inblick i kundens 
agerande, preferenser samt incitament, vilket möjliggör större kundanpassning91.  
 
Genom serviceinriktad personal kan företaget skapa uthålliga konkurrensfördelar. Om 
företaget lägger vikt på att rekrytera rätt och ta hand om sin personal kan kund 
lojaliteten gynnas92.  

3.4.3 Serviceattributet  
Serviceattributet är ett väldigt vitt begrepp och innefattar allt ett företag kan erbjuda 
en kund utöver själva produkten, det vill säga de aktiviteter som skapar ett mervärde. 
Detta skapas, i vårt fall, genom exempelvis öppettider, förbeställning och take away. 
Det har blivit allt viktigare med bra service, idag är det många företag som anser att 
det är lika viktigt att ha god service som att tillhandahålla en bra produkt93. 
 
En del företag har utvecklat kundklubbar, genom dessa erhåller kunderna olika 
förmåner och specialerbjudande. Kundklubbarnas syfte är att höja lojaliteten och få 
kunden att återkomma till företaget94. 

3.4.4 Imageattributet  
Ett företags image påverkas av olika faktorer, direkta och indirekta erfarenheter samt 
annonsering för att nämna några95.  De mest centrala för vårt problem är dock de så 

                                                 
89 Ibid 
90 Stephen A. Doyle, Adelina Broadbridge. Differentiation by design: the importance of 
design in retailer repositioning and differentiation, International Journal of Retail & 
Distribution Management, Year 1999 Volume 27, Issue 2, Page 72 - 83 
91 Jagdish N. Sheth, Atul Parvatlyar, Relationship Marketing in Consumer Markets: 
Antecedents and Consequences, Journal of the Academy of Marketing Science, Volume 24, 
Year 1995, Page 255-271 
92 Reichheld Frederick F, Loyalty Based Management, Harvard Business Review, Year 1993, 
Volume 71, nr 2, Page 64-74 
93 O.C. Ferrell, Michael D. Hartline, George H. Lucas Jr, David Luck, Marketing Strategy, 
The Dryden Press, Year 1998 
94 JG Barnes, Close to the customer: but is it really a relationship? Journal of Marketing 
Management, Volume 10, Year 1994, Page 561-570  
95 Bernstein D., Image och verklighet -Om företagskommunikation, Svenska Dagbladets 
Förlags AB, År 1985 
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kallade omgivningsfaktorerna. Dessa kan delas in i sociala faktorer, atmosfär och 
designfaktorer.  
 
Sociala faktorer innefattar både de andra kundernas samt personalens beteende och 
antal. Icke visuella bakgrundsfaktorer, i vårt fall musik, dofter, belysning och 
temperatur, relateras till atmosfären. Å andra sidan är designfaktorerna av mer visuell 
karaktär, vilket då vi undersöker cafémiljöer kan bestå av caféets layout, färg, stil och 
bekvämlighet96.  
 
Företagets image definieras som nettoresultatet av interaktionen emellan alla intryck, 
känslor, erfarenheter, åsikter och kunskaper en person innehar om företaget. Imagen 
påverkar således kundens uppfattning om samt beteende emot97, i vårt fall caféet i 
fråga. Vidare avgör den även kundernas attityd gentemot samt viljan att besöka ett 
specifikt café. Dessutom är image en viktig aspekt i kundens beslutsprocess. Den kan 
ha ett positivt samband med kundens köpvilja98.    

3.5 Varumärket 
En konsuments uppfattning baseras på en total bedömning av hur och vida ett 
varumärke uppfyller konsumentens krav. Dessa är naturligtvis högst individuella och 
kan vara ytterst varierande. Då uppfattningen av ett varumärke inte bara påverkas av 
tidigare erfarenheter och word-of–mouth utan även av personliga preferenser. Man 
talar här om Brand Mind Space.   

3.5.1 Brand Mind Space   
Denna modell består av fyra olika varumärkesdimensioner, uppdelat i en funktionell, 
en social, en mental samt en ideell dimension. Tanken är att, förenklat, ge en bild av 
hur ett varumärke upplevs utifrån dessa fyra grundpelare99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Baker J, Grewal D, The Influence of Store Environment on Quality and Service Loyalty: a 
Multidimensional Perspective, European Journal of Marketing, Volume 33, Year 1994 
97 Bernstein D., Image och verklighet -Om företagskommunikation, Svenska Dagbladets 
Förlags AB, År 1985 
98 Grewal D., Krishana R., Baker J., Borin N., The Effect of Store Name, Brand Name and 
Price Discounts on Consumers, Evaluations and Purchase Intentions, Journal of Retailing, 
Volume 74, nr. 3, Year 1998 
99BDO Revision AB, Varumärkets betydelse för ditt företag, Abrahamsons Trycker AB, 
Karlskrona, År 1999, Sidan 18-22  
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Figur 1: The Brand Mind Space100

 
Den funktionella dimensionen har för avsikt att behandla den, för kunden, konkreta 
nyttan i varumärkesaspekterna dvs. olika varianter av produktegenskaper exempelvis 
pris, kvalitet, design och stil samt öppettider. Här är det är således frågan om den 
uppfattade produktnyttan. De funktionella attributen har störst betydelse tidigt i 
varumärkets livscykel, eftersom de bygger upp och motiverar varumärkets existens. 
För att differentiera blir det med tiden dock viktigare att exploatera andra 
dimensioner.  
  
Den sociala dimensionen innefattar ett företags förmåga att identifiera och tilltala sin 
målgrupp. Denna dimensionen av ett varumärke har förändrats, från att tidigare varit 
mer fokuserat på status, till att nu för tiden vara inriktat på att förmedla en individs 
värderingar.  
  
Den ideella dimensionen betraktar varumärket i förhållande till normerna i samhälle. 
Det är viktigt att varumärket rättar sig efter samhällets normer och värderingar, detta 
för att inte upplevas och bedömas negativt. Normer och värderingar är dock inte 
statiska utan befinner sig i ständig utveckling. Detta syns särskilt tydligt vid en 
komparation av yngre och äldre generationer. De yngre tenderar att värdera etiska 
aspekter högre, vilket företag bör ta hänsyn till vid utformningen av produktutbudet.   
  
Den mentala dimensionen tar hur och vida ett varumärke kan stärka konsumenten 
mentalt i beaktning. Detta har således mycket att göra med hur individen i fråga 
uppfattar sig själv. Att bygga varumärke utifrån denna dimension möjliggör en 
djupare relation och risken för att kunden ska byta varumärke minskar. 

                                                 
100 BDO Revision AB, Varumärkets betydelse för ditt företag, Abrahamsons Trycker AB, 
Karlskrona, År 1999, Sidan 18-22 
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3.5.2 Lojalitet 
Begreppet lojalitet är relativt tvetydigt och dess innebörd varierar. Dessutom använder 
inte alla teoretiker samma terminologi, trots att de syftar till samma fenomen. Med 
anledning av detta har vi valt att studera och inkorporera olika forskares synvinklar, 
för att försäkra en så tydlig och reell bild som möjligt.    
 
Ett av marknadsföringens huvudändamål är att skapa lojalitet. Hur lojal en konsument 
är relateras till vederbörandes benägenhet att byta varumärke. Varumärken med en 
lojal kundkrets anses ha ett högt värde, detta då hög lojalitet är ett högst effektivt 
skydd mot konkurrenternas marknadsaktiviteter101.  
 
Den enskilda konsumentens lojalitet bidrar till den märkeslojalitet som ett varumärke 
besitter. Det finns olika nivåer av lojalitet, från fritt märkesväxlande till fullständig 
märkeslojalitet102, uppdelat på fem olika klasser; trogna köpare, köpare som uppfattar 
varumärket som en vän, nöjda kunder vilka dock befinner sig i en så kallad lock-in 
situation, nöjda kunder som köper produkten av ren vana men som inte anser sig ha 
någon andledning att byta varumärke samt priskänsliga märkesväxlande köpare utan 
lojalitet mot något varumärke103. 
 
Men generellt sett är det angeläget att konsumenterna uppfattar det som om det finns 
ett mervärde relaterat till märket samt att det föreligger en valsituation för att 
märkeslojalitet ska förekomma.  
 
Det är av stor betydelse vilken form av lojalitet ett varumärke representerar eftersom 
varumärkets värde till stor del baseras på detta. Lojalitet mot enstaka varumärken är 
mer värdefull än lojalitet mot en grupp varumärken.    
 
Det viktigaste är dock inte vad en kund tycker om en specifik produkt, i vårt fall ett 
enskilt café, utan hur kunden uppfattar och evaluerar det relativt andra caféer i 
branschen104.  
 
Att utveckla och bevara lojalitet har i dagsläget hög prioritet i ett företags 
marknadsföringsplan. Detta gäller särskilt på marknader med hög konkurrens105 som 
café marknaden. Lojalitet kan beskrivas som en trappa med fyra steg: 

                                                 
101 Aaker D A , Managing Brand Equity, New York: Free Press, Year 1991 ur Mats Urde, 
Märkesorientering- Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot 
varumärkesdegeneration, Lund University Press, År 1997 
102 Melin, F & Urde, M., Varumärket -en hotad tillgång. Liber, Malmö, År 1991 ur Mats 
Urde, Märkesorientering- Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot 
varumärkesdegeneration, Lund University Press, År 1997 
103 Aaker D A , Managing Brand Equity, New York: Free Press, Year 1991 ur Mats Urde, 
Märkesorientering- Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot 
varumärkesdegeneration, Lund University Press, År 1997 
104 Magnus Söderlund, I Huvudet på Kunden, Liber Ekonomi, Malmö, År 2000 
105 Delgado-Ballester, Munuera-Alemán, Brand Trust in the Context of Consumer Loyalty, 
European Journal of Marketing, Volume 35, nr 11/12, Year 2001, pp. 1238-1258 
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Figur2: Lojalitetstrappan av Light översatt och tolkad av Mats Urde106

 
Kategorilojala kunder är enbart lojala mot en kategori eller en specifik typ produkter 
och känner sig likgiltiga inför enskilda varumärken. Medan grupplojala föredrar 
varumärken inom en avgränsad grupp. Vidare kan de grupplojala ha en klar inbördes 
rangordning av varumärken. De konsumenter som står fast vid ett specifikt märke 
tillhör gruppen fullständigt märkeslojala eller varumärkesentusiaster107. 
 
 Ur företagets perspektiv är en kategorilojal mindre värdefull än vad 
varumärkesentusiaster är. Det kan alltså vara en betydande skillnad i värde mellan ett 
inarbetat varumärke med en stor andel fullständiga märkeslojala kunder och ett 
kategoriserande varumärke med nästan enbart kategorilojala kunder108.  

                                                 
106 Light L., The Forth Wave-Brand Loyalty Marketing, Internt dokument, Coalition for Brand 
Equity, Year 1994 ur Mats Urde, Märkesorientering- Utveckling av varumärken som 
strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration, Lund University Press, År 1997 
107 Ibid 
108 Ibid 
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4 Praktiskt tillvägagångssätt 

 
I denna del ämnar vi ge våra läsare inblick i vårt praktiska genomförande, både vid 
observationer och intervjuer. Vidare kommer både vår observationschecklista och vår 
intervjuguide att presenteras. Vi har även för avsikt att beskriva hur vi valde våra 
respondenter. 
 
 
Då vi färdigställt vårt teorikapitel har vi nu konkluderat om samt närmare definierat 
den metod och de praktiska genomförande vi finner tjänligast för våra empiriska 
studier. I vår problemformulering har vi valt att dela upp vårt problem i en primär 
samt en sekundär del. Den huvudsakliga uppgiften för denna uppsats består i att 
tydliggöra vilka faktorer det är som påverkar valet av café för människor. För att 
detta ska vara praktiskt genomförbart behövs en förstudie som klargör vem som går 
på café – när och varför? Här tjänar den sekundära delen endast ett syfte som 
informationsbehovs indikator. Vi behöver få klarhet i den första frågan för att få en 
uppfattning om samt möjlighet att kunna bearbeta och analysera den andra, vilket är 
denna studies primära problem.  
 
Vi har under hela studiens gång befunnit oss på olika caféer. Allt arbete rörande 
undersökningen har genomförts på café, även de delar som egentligen inte behövt 
utföras på plats. I och med ständig närvaro på diverse caféer kan studiens 
empiriskamaterial och där med även resultatens tillförlitlighet höjas. Genom 
kontinuerliga observationer ämnar vi att insamla data angående vem som går på café, 
vid vilken tid samt i vilket ärende. Denna information ligger sedan till grund för våra 
huvudsakliga efterforskningar, med vilka vi har för avsikt att svara på frågan om vilka 
faktorer det är som påverkar valet av café för människor. Då vi eftersträvar en djupare 
förståelse för anledningarna till cafévalet kommer detta andra steg i studien att 
undersökas med hjälp av intervjuer i problemets sanna kontext.    
För att säkerställa kontinuiteten i cohorternas beteendemönster samt med syfte att 
höja tillförlitligheten i vår studie och dess slutsatser, har vi även intervjuat 
cafépersonalen som var på plats vid de olika tillfällena.  

4.1 Observationer 
Observationsstudier kan nyttjas i olika typer av undersökningar de är dock mest 
använd i samband med explorativa studier. Då observationer är ett utmärkt 
komplement till intervjuer109 har vi valt att, för att få en så allsidig och sanningsenlig 
bild som möjligt, i vårt informationssökande kombinera de två. Här igenom har vi 
möjlighet att först dokumentera vad som händer samtidigt som vi sedan kan intervjua 
och då få en uppfattning om värderingar och åsikter110. Detta tillåter oss att bättre 

                                                 
109 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, 2:a Uppl, Studentlitteratur, Lund, År 1994 
110 Cristensen et al. Marknadsundersökningar –en handbok, Studentlitteratur, Lund, År 2001 
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förstå respondenternas beteende samt bekräfta den information som intervjuerna har 
renderat.  
 
Fördelarna med denna insamlingsteknik är många, vi är till exempel inte beroende av 
observationsobjekten. Tidsperspektivet genererar flera positiva effekter, vi som 
observatörer kan exempelvis göra många olika observationer parallellt samt observera 
samtidigt som vi påbörjar analysen av det vi uppfattat. Detta ger oss möjlighet att 
åtgärda bristande information och oklarheter effektivt. Vidare erhålles på detta sätt 
detaljerad och djupgående information, vilket kan avslöja företeelser som kan vara 
lätta att missa vid användandet av andra tekniker. Dessutom får vi med 
observationerna möjligheten att notera beteenden och handlingar i sitt naturliga 
sammanhang.  
 
Det finns även en del nackdelar med metoden. Vi som observatörer är väl medvetna 
om att vi inte kan fråga om bakomliggand faktorer till beteendet, vilket kan ses som 
ett problem. Således har vi valt att endast använda observations metoden som ett 
komplimenterande verktyg till våra intervjuer. Vi har tagit hänsyn till olika kriterier 
för att få fram vad som skall undersökas. De viktigaste kriterierna är att det som skall 
undersökas bör vara frekvent, observerbart eller förutsägbart samt att dessa 
observationer bör falla inom en viss tidsram.   
 
För att säkerställa en så objektiv återgivelse som möjligt kommer vi att kontinuerligt 
föra loggbok över observationerna, likt en dagboksstudie, under hela arbetets gång. 
Då vi på förhand vet vilka beteende vi har för avsikt att betrakta faller dessa 
observationer osökt inom ramen för så kallade systematiska observationer111. För att 
säkerställa kontinuitet i våra observationer har vi även skapat en observations guide.    

4.1.1 Observatörsrollen  
Vår roll som observatörer kan realiseras på olika sätt. En signifikant skillnad göres 
som vi tidigare nämnt mellan öppen och dold observation och här har vi som bekant 
valt att genomföra icke deltagande, dolda observationer.  
 
Då denna metod förutsätter låg interaktion har vi utfört uppgiften måttfullt och 
behärskat. För att värna om vår anonymitet samt metodens autencitet har vi närmat 
oss observationsobjekten med största försiktighet. Under observationsmomenten har 
vi hjälpt varandra att upprätthålla en så uppmärksam och påpasslig sinnesstämning 
som möjligt. För att minimera misstänksamhet har vi under observationerna endast 
gjort korta anteckningar då tillfälle givets.  Det faktum att vi alltid varit två under 
observationerna har haft en dual baktanke, dels är detta återigen ett försök att minska 
misstänksamheten men vi har även känt att det kan ha en positiv effekt på resultatet i 
termer av detaljrikedom, verklighetsåtergivning och objektivitet. Tackvare vårt 
loggsystem har vi kunnat observera flera individer samtidigt utan att förlora 
detaljerna.    

                                                 
111 Christensen et al, Marknadsundersökningar- en handbok, Studentlitteratur, Lund, År 2002 
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4.1.2 Direktiv för observationerna 
Vid genomförandet av observationerna kommer vi att hålla oss inom ramen för 
följande riktlinjer. 
 

• För det första kommer vi att sträva efter största möjliga diskretion, då vi har för 
avsikt att inte låta objekten veta att de är under observation för att minimera vår 
egen påverkan på dem. 

• Vi kommer att föra en logg över hädelseförloppen vid observationerna, denna 
kommer att innehålla korta nyckelfraser av karaktären vem, var, 
handlingsförlopp samt kort om samtalet som förlöpte. 

• För att säkerställa detaljrikedom och objektivitet kommer vi alltid att vara två 
vid samtliga observations tillfällen. 

• För att styrka studiens tillförlitlighet kommer observationerna utföras i högst 
relevant miljö vid samtliga tillfällen under öppettiderna.   

 

4.2 Intervjuguide 
Den vanligaste missuppfattningen gällande intervjuguiden är att den fungerar som ett 
frågeformulär, men den ska endast tjänstgöra som ett underlag. Tanken är att den ska 
fungera som en ”röd tråd” igenom intervjuerna och hjälpa till att strukturera samtalet 
inför den kommande analysen. Vår intervjuguide är ett skriftligt stöd för hur våra 
intervjuer ska vara utformade. Intervjuguider används oftast då det rör sig om 
intervjuer av semi-strukturerad karaktär112.  
 
Ett problem med intervjuerna kan komma att bli att vi förmodligen inte kommer att 
diskutera samma ämnen med alla respondenter, vår förhoppning är dock att 
intervjuguiden kommer att hjälpa till att reducera skillnaderna. Med ett tydligt och 
noggrant avgränsat innehåll, som faller inom ramen för våra efterforskningar, 
kommer sammanställandet och analysen av resultaten underlättas.     
 
Beroende på hur intervjuerna utvecklas kan typfrågorna och följden på dessa ändras 
och härav avvika från intervjuguiden. I somliga fall kan följdfrågor komma att ställas, 
dock endast om de faller inom ramen för vårt problemområde. Det är väsentligt för 
kvalitativa undersökningar att respondenterna ges utrymme att tänka fritt, varför vi i 
största möjliga utsträckning ämnar undvika ledande frågor. Dessa, om sådana 
olyckligtvis skulle förekomma, kan det bero på den inblick i ämnet som vi trots allt 
fått. Dessa kan osökt komma att influera oss så att vi har förutfattade meningar om 
utfallet. Således är det centralt att vi som intervjuare inte redan har bestämda åsikter, 
för att på detta sätt riskera att hindrar respondenterna från att belysa aspekter vi inte 
reflekterat över.  

                                                 
112 Bryman et al, Business research methods, Oxford University Press, Year 2003 
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4.2.1 Intervjuguidens utformning  
Intervjuguider utformas vanligen med den så kallade ”tratten” som utgångspunkt, 
vilket även vi kommer att använda oss av113. Detta betyder att man inleder samtalen 
ur ett mer generellt perspektiv för att successivt smalna av till mer avgränsade och 
specifika frågor. Vi ämnar inleda intervjuerna med en översiktlig och kort förklaring 
av vårt mål och syfte. Detta då en mer detaljerad förklaring kan resultera i att 
intervjupersonerna påverkas, vilket medför en risk för att de skapar förutfattade 
meningar. Vi slutet av samtalen kommer respondenterna få poängtera vilken faktor de 
upplever som den viktigast till sitt café besök.  

4.2.2 Huvudämnen för intervjuerna 
Härunder presenteras ett antal ämnen vilka kommer att figurera i våra intervjuer. En 
fullständig intervjuguide står att återfinna i våra bilagor. 
 

• Bakgrundsfrågor med vilka vi ämnar undersöka vilken cohort de kan tänkas 
ingå i samt i vilken utsträckning grupperna är adekvata.  

• Frågor testar påverkan och inställning till caféer  
• Diskussionsfrågor angående attityden till caféer respektive alternativa mat- 

och dryckesställen. 
• Huvudfaktorerna till valet av café 
• Varför sällskapet valt att besöka just detta café 

 

4.3 Urval av respondenterna 
Vid urvalet av respondenter och observationsobjekt är det av yttersta vikt att 
resultaten blir så autentiska som möjligt, vilket vi bedömer som ett av de mest 
essentiella momenten i en explorativ undersökning likt denna.  
 
Utifrån ovanstående kriterier finner vi det rimligt att genomföra så många 
observationer och intervjuer som vi har möjlighet att till, med hänsyn till givet tids- 
och kostnadsperspektiv.  Vi vill ha åtminstone femton intervjuer respektive 
observationer från samtliga förväntade cohorter, detta för att erhålla ett relativt 
representativt urval. Då vi på förhand inte säkert kan fastställa hur och vida en individ 
faller inom den tilltänkta cohorten kan total antalet intervjuer i nuläget inte 
uppskattas.  
 
Det uppskattade åldersspannet på våra respondenter och observationsobjekt kommer 
att sträcka sig allt ifrån 14 till 60 år, uppdelat i olika cohorter. Då dessa är baserade på 
sysselsättning snarare än levnadsår kan åldrarna inom en cohort variera kraftigt.  
 
Vårt urval kommer att ske i flera steg. Vi utgår som vi tidigare nämnt ifrån ett så 
kallat påstana urval, detta innebär att vi kommer att utföra intervjuer och 
observationer där de individer vi ämnar studera står att finna. Detta innebär i vårt fall 
att vår studie kommer att utföras i cafémiljö. Vidare kommer vårt urval att vara 

                                                 
113 Ibid 
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strategiskt114. Detta då det är upptill oss vilka som får ingå i vår studie. I ett försök att 
få en så rättvisande bild som möjligt kommer även deltagarna, både för intervjuerna 
och för observationerna, i möjligaste mån väljas ut efter kvoturval. Beträffande vidare 
demografiska variablerna har vi dock valt att avstå ifrån begränsningar hos 
deltagarna.  
 
Personkemin som möjligen utvecklas under intervjun kan i många fall ha stor 
betydelse för vilka svar respondenterna ger115.  Då vi som två unga tjejer kommer att 
tränga oss på, dock med yttersta försiktighet, både enskilda individer och mindre 
grupper kan vi inte utesluta att studiens natur har en viss påverkan.  Detta 
tillvägagångssätt såväl som det faktum att vi båda är kvinnor kan påverka studien 
både negativt och positivt beroende på deltagarnas subjektiva upplevelse.  

4.4 Praktiskt genomförande 
Både intervjuer och observationer kommer att utföras i cafémiljö i stora och 
mellanstora städer. Deltagarna kommer i samtliga fall ha valt miljön själva, vilket kan 
komma att påverka de medverkande, som följd av detta kan de känna sig tryggare då 
de befinner sig i en bekant och prefererad miljö.  
 
Intervjuerna kommer att inledas med en kort presentation av oss själva samt syftet 
med uppsatsen. Ett riktmärke vi satt upp är att försöka hålla intervjuerna mellan 
femton till trettio minuter, någon sådan begränsning anser vi oss dock inte behövas då 
det kommer till observationerna.  Vi ämnar slutföra samtliga intervjuer så snart som 
möjligt, då dessa är en nödvändighet för påbörjandet av analysen. Observationerna 
kan å andra sida fortlöpa parallellt med analys116.  Eftersom vi, vilket vi tidigare 
nämnt, valt caféer i stadsmiljö finns det en överhängande risk att deltagarna i studien 
till största del kommer att vara stadsbor. Detta till trots torde vårt resultat ändå bli 
representativt.  

4.5 En kritisk granskning av vårt praktiska genomförande  
Det är av största viktigt att vi som forskare, inom kvalitativa studier, är kritiska mot 
det insamlade materialet då resultaten bygger på våra individuella tolkningar117.   
  
Vidare bör man ha i åtanke att forskaren, vid en kvalitativ studie, kan missuppfatta 
eller missförstå respondenternas signaler och motiv. Vi kan även få missvisande 
resultat om respondenterna känner sig tvungna att svara på ett visst sätt, vilket inte 
skulle överensstämma med vad de i själva verket anser.   
  
Det finns även en möjlighet att vi som intervjuare undermedvetet och ofrivilligt 
anpassat våra frågor efter våra på förhand förväntade svar och tolkat dem därefter. 

                                                 
114 Cristensen et al. Marknadsundersökningar –en handbok, Studentlitteratur, Lund, År 2001 
115 Bjereld et al, Varför Vetenskap?, Studentlitteratur, Lund, År 2002 
116 Cristensen et al. Marknadsundersökningar –en handbok, Studentlitteratur, Lund, År 2001 
117 Holme Idar Magne, Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik –Om  
kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund, År 1997 
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Där till kan respondenterna även anta att intervjuarna förväntar sig vissa svar och i 
enighet med detta anpassa sin respons.  
 
I ett försök att undvika dessa och liknande effekter har vi för avsikt att hålla en låg 
profil samt att formulera frågorna på ett, i möjligaste mån, neutralt och sakligt sätt. 
Vidare kommer vi att undvika facktermer, då man vid användning av dessa riskerar 
att få felaktiga eller vilseledande svar tillföljd av missuppfattningar hos 
respondenterna. För att undvika missuppfattningar och feltolkningar av de svar 
respondenterna kommer att ge, kommer vi under samtliga intervjuer och 
observationer att vara två personer på plats.  
 
För att säkerställa tillförlitligheten samt med avsikt att höja reflektionernas 
trovärdighet, har vi flanerat i svenska stora och medel stora städer för att i möjligaste 
mån finna och besöka alla olika sorters café.  Detta har resulterat i en stor geografisk 
täckning, vilket höjer studiens överförbarhet.  
 
Vi har, i strävan efter att få en djupare insyn och en mer penetrerande uppfattning av 
den verkliga anledningen till fikamötet, även fikat med våra respondenter och på så 
sätt förhoppningsviss vunnit deras förtroende. Detta kan ha resulterat i en högre 
villighet att delge oss ett mer detaljerat svar. Vilket i slutändan kommer att gynna 
företagare verksamma inom branschen som önska förkovra sig inom vårt 
problemområde.  

4.6 Teoretiska reflektioner 
Då det finns en mängd intressanta teorier som faller inom ramen för vårt 
studieområde, finner vi det väsentligt att avgränsa vårt teoretiska fält.  Även om det 
finns en mängd, för det specifika problemet, relevanta teorier har vi valt att 
genomgående endast inkludera och utgå ifrån de mest målföra teoretiska 
resonemangen. Detta för att begränsa vår referensram till en rimlig storlek. Vidare har 
det under studiens gång, visat sig att en del justeringar i vårt teorietiska resonemang 
varit direkt oundvikliga.   
 
Till att börja med hade vi ett något torftigt underlag för vår cohortanalys varpå vi fann 
begreppen kognitiv respektive kronologisk ålder av vikt för både motiveringen samt 
framtagandet av cohorterna. Efter ytterligare efterforskningar har vi dock funnit bättre 
och mer direkta teorier, vi fann nämligen fenomenet livsstilscohorten som ett redan 
etablerat och allmänt vedertaget begrepp. Detta kom att underlätta vårt arbete både då 
det kommer till motiveringen av cohorterna men även vid framtagandet av dessa. Nu 
kom begreppen kognitiv respektive kronologisk ålder att bli irrelevanta, varför 
begreppen uteslöts ur vår teorietiska referensram.  
 
Givet vår induktiva ansats har vi, efter genomförd empirikollektion, slagit hål på en 
del förutfattade meningar och insett nödvändigheten av en del justeringar såväl vad 
det gäller vår teoretiska referensram som våra på förhand estimerade cohorter. 
 
Teorin om involvment var något som infann sig tidigt i vårt teoretiska resonemang, då 
vi var övertygade om att denna var en bidragande faktor vid valet av café. Vid 
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intervjuerna kom det dock fram att denna variable har föga betydelse i 
sammanhanget. En annan teori som under studiens gång varit av intresse var 
kundrelation livscykeln. Denna behandlar köpprocessen på ett väldigt ingående plan, 
vilket tilltrots har visat sig svårt att applicera och använda i diskussionen kring vårt 
problemområde. Härav har vi beslutat att utesluta båda dessa ur vår teoretiska 
referensram. 
 
Men empirin har även genererat teori, till exempel insåg vi i tidigt skede vikten av att 
framhålla referensgruppers betydelse, särskiljt inom vissa cohorter.  En annan teori 
som uppenbarade sig som relevant och behjälplig vid vår analys var attributteorin, 
denna har visat sig ytterst lämplig och användbar i sammanhanget.  

4.6.1 Bekräftade och fastställda cohorter 
Genom observationer har vi bekräftat våra på förhand estimerade cohorter. Dessa, 
gymnasieelever, studerande, mammalediga och business people, var vid detta moment 
tillsynes enhetliga och riktiga.  Vid intervjuerna framkom det dock en del fakta som 
haft stor påverkan på studien. Vi har bland annat fått skapa en ny och inte minst 
frapperande cohort, men detta har även givet oss ytterligare en aspekt i studien av vårt 
problemområde.   

4.6.1.1 Oväntade cohorta tendenser  
Efter insamlad empiri och påbörjad analys kunde vi skönja en oväntad problematik. 
Det skulle visa sig att två av cohorterna allt som oftast gav svar av en något kluven 
karaktär.  
 
Inom cohorterna studerande och business people framkom det att valet till stor del 
berodde på syftet med besöket. Det visade sig att kriterierna för ett fritidsbesök var 
radikalt avvikande, från sysselsättningssyfte, samt väldigt lika cohorterna emellan.  
Man kunde tydligt urskilja specifika variabler, vilka tycktes vara av avsevärd 
betydelse för cafévalet vid ett fritidsbesök. Vidare kan dessa bedömas som synonyma 
grupperna emellan.  
 
 
Studerande                                                                                        Business People  
 
             Fritid                                                                                   Fritid 
 
 
                                             
                                               Vuxna fritidsfikande 
 
Detta har resulterat i att vi finner stöd för att slå ihop dessa och gestalta ytterligare en 
cohort, vilken vi valt att namnge vuxna fritidsfikande.   
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5 Empirianalys  

 
I följande avsnitt har vi för avsikt att bearbeta vår insamlade empiri samt analysera 
den utifrån de teorier vi tidigare redogjort för. Vi kommer också att accentuera de 
mest dominerande trenderna som framkommit. Dessa kommer att karaktäriseras i 
cohorter för att senare integreras och behandlas med hjälp av de teoretiska 
resonemang som tidigare förts.  
 
 
Våra studiesessioner började oftast med en observation av samtliga gäster på caféet i 
fråga, varpå vi valde ut och intervjuade ett antal av dessa. Det har dock även ägt rum 
intervjuer utan förekomna observationer, viceversa har det funnits tillfällen där 
cafégästerna endast varit under observation, av den ickedeltagande varianten. Det vill 
säga ingen har varit medveten om de pågående observationerna. I vår analys har vi 
har dock valt att inkorporera och kombinera allt vad som framkommit under både 
våra observationer samt vid de intervjuer som genomförts. I vår slutsats kommer vi 
emellertid att ta upp och referera kring de olika fenomenen i mer jämförande ordalag, 
då denna avslutande del kommer att vara av komparativ karaktär.  

5.1 Cafékategorier 
Som vi tidigare nämnt har vi genomfört både observationer och intervjuer på caféer i 
stora och mellanstora svenska städer. Dessa har vi i studiens slutskede kunnat dela in i 
tre distinkta kategorier, de lite större mer amerikaniserade och snabbmatsbetonade 
kedjorna, de mysiga, gemytliga caféerna, de moderna, lite strikta och minimalistiska 
caféerna. 
 
Ur en generell synvinkel kan vi angående utbudet säga att de flesta caféer idag kan 
erbjuda sina kunder mer politiskt korrekta produkter, tillexempel i form av krav- och 
fair trademärkta alternativ, vilket dock verkar vara begränsat till drycksdelen av 
sortimentet. Detta kan vi relatera till den ideella dimensionen av Brand Mind Space 
modellen, här verkar det nu som att mer eller mindre alla caféer har ett alternativ för 
de väldigt engagerade och mer politiskt korrekta. Ett café som nischat sig inom detta 
fält är Barista i Malmö, de har valt att rikta in sig på så kallade fair trade märka 
produkter. Dessa stödjer bönder och odlare av exotiska produkter och ser till att 
produktion samt framställning sker under rättvisa och bra förhållanden.  

5.1.1 De lite större mer amerikaniserade och snabbmatsbetonade kedjorna  
I denna kategori ingår Espresso House, Coffee by George och Wanye´s Coffee. 
Samtliga utgår ifrån det så kallade franchisingkonceptet det vill säga de enskilda 
caféerna ingår som fristående delar under samma namn, vilket de hyr och därmed 
underkastar sig ett visst koncept, samt har en del gemensamma nämnare som 
karaktäriserar alla caféer inom dessa kedjor. Dessa är oftast centralt belägna på platser 
med mycket rörelse och kommers. En annan gemensam faktor är att de genomgående 
har stora fönster och mycket utsikt.    
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Espresso House karaktäriseras av sin speciella interiör, det gröna neonskenet kring 
diskarna med i övrigt vita vägar. De har genomgående skinnsoffor och designfåtöljer 
med ståldetaljer som kompletteras med enkla stolar både vanliga och bar modellen. 
Sittmöblerna går i svart och brunt medan borden är vita.  
 
Coffee by George karaktäriseras av sin enkelhet. Soffor och fåtöljer går i brunt skinn, 
medan stolarna är mörka, även här finns möjlighet att sitta vid disken på barstolar. 
Här har man satsat på öppnare landskap och det finns ingen avskildhet.  
 
Wanye´s Coffee har en lite mer individuell stil med roliga tapeter och färggladare 
tema. Även denna kedja håller på designen men valt att ha sittmöblerna i tyg med 
många färgglada kuddar som ökar bekvämligheten. Sittmöblerna är mörka med dock 
inte traditionellt svart eller bruna medan borden går i ljusare nyanser. 

5.1.2 De mysiga, gemytliga caféerna 
Här under faller caféer som Gräddhyllan i Lund, Kladdkakan i Stockholm samt Lilla 
Kafferosteriet och Systrar & Bröder båda i Malmö. Samtliga är mindre individuella 
caféer med specifika och utmärkande drag. Caféerna inom en kategori som denna är 
inte alltid uppskattade av samma anledningar, i vissa fall kan sortimentet och dess 
kvalitet vara huvudattraktionen medan det i andra fall är inredning och atmosfär som 
har större betydelse. Dessa ligger inte tvunget mitt i folkvimlet utan återfinnes ofta på 
lite lugnare passager. Dessa är osökt mer beroende av ett stabil och regelbundet 
klientel. Efter noggranna observationer har vi lagt märke till att andelen lojala kunder 
är avsevärt större på dessa caféer, vilket även bekräftas vid intervjuer med 
cafépersonalen.       

5.1.3 De moderna, lite strikta och minimalistiska caféerna 
Dessa caféer har etablerat sig mitt i kommersen och återfinnes oftast på centrala 
adresser. Samtliga caféer inom denna kategori är autonoma och behöver således inte 
rätta sig efter centrat ställda krav. De karaktäriseras av sin moderna och trendiga 
interiör samt chica och raffinerade möblemang. Vidare tenderar dessa att nisha sig 
inom olika områden, till exempelvis har Barista i Malmö inriktat sig på fair trade, 
Nésta även det i Malmö har valt att fokusera på kaffet och vunnit flera betydelsefulla 
titlar.   

5.2 Livsstilscohortsegmenteringens vara eller icke vara 
Som vi förut nämnt ämnar vi segmentera i enlighet med tidigare presenterad cohort 
teori. Denna analys kommer att delas in i avsnitt på basis av cohorterna. Den 
inledande delen i varje underrubrik kommer att hängivas till att besvara vår sekundära 
frågeställning, det vill säga den där vi har för avsikt att kategorisera och segmentera 
kunderna i våra tidigare omtalade cohorter. En viktig variabel i sammanhanget är 
bekräftelsen av våra cohorter. För att använda sig av en cohortanalys behöver man 
information om konsumtion vid olika tillfällen118, vilket vi insamlat genom 
kontinuerliga observationer och intervjuer under hela studieperioden.  
                                                 
118 Solomon et al, Consumer Behaviour – A European Perspective, 2006, Townsend Bickley, 
Óú sont les neiges d’antan?” (”Where are the snows of yesterday?”) 
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Efter det att cohorterna säkerställts, genom djupanalys av rådata, fortskrider vi till att 
behandla vårt primära problem, vilka faktorer påverkar valet av café för dessa olika 
cohorter?  

5.3 Gymnasieelever 
Då en stor andel av cafébesökarna, enligt våra observationer, faller inom ramen för 
denna cohort, finner vi att vår segmentering korrelerar med samt på ett riktigt sätt 
återspeglar verkligheten. Den yngre delen av cafébesökarna uppfyller och bekräftar de 
karaktärsdrag, ålder, sysselsättning samt livsstil, vi på förhand tagit fram. Cohortens 
ambivalenta karaktär framträder tydligt samt har bekräftats vid observationer och 
intervjuer. Vi behöver endast gå till oss själv och våra familjer för att finna exempel 
på denna grupps subversiva och snabbväxlande åsikter och attityder. 
 
I och med detta anser vi oss ha funnit en grupp med någorlunda homogent synsätt och 
värderingar varför vi anser det rimligt att anta att dessa också har gemensamma 
köpbeteenden119. Detta beteende genereras utifrån gruppens målsättningar samt 
värderingar och på så vis blir relationerna mer betydelsefulla120. Utifrån våra 
observationer kan vi konstatera, vilket även bekräftades vid intervjuerna av 
cafépersonalen, att denna cohort vanligen infinner sig på caféerna någon gång under 
eftermiddagen. Detta kan klart härledas till vederbörandes skolgång och scheman, 
men även till det faktum att ungdomar, i denna ålder, har ett behov av att komma iväg 
från hemmet och känna sig lite mer självständiga. Nedan följer ett exempel ur 
verkligheten, med syfte att illustrera cohortens ambivalenta natur. 
 
En alldeles vanlig onsdag eftermiddag hemma hos familjen Gullstrand står en 
uppspelt tonåring och hoppar i dörröppningen: 
 
”- Pappa vi ska in till stan och gå på café, kan jag få lite pengar? 
- Men lilla gumman, någon måtta får det ju vara. Ni var ju faktiskt och fikade så sent 
som igår!    
- Men pappa! Alla andra får ju!” 
 
Följande fredag; 
 
”- Komhär Paulina, jag har nått till dig! Hoppas det passar, var inte helt säker på 
storleken. 
- Tack pappa, jag provar där uppe.” 
 
En tillsynes vansinnig tonåring klampar bestämt ner för trappan, med buller och bong. 
”- Amen pappa!!! Vad är det här för nått, hela skolan har ju sånnahära?! 
- Ja?….ja, det vet jag att du sagt, det var ju därför jag köpte dem!? 
- Åhhhh, du fattar ju ingenting!! Varför skulle jag då vilja ha dem, jag vill ju inte va 
                                                 
119 Ibid 
120 Triandis Harry C., Individualism- Collectivism and Personality, Journal of Personality 
(69), Year 2001, Page 907-924 
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som alla andra!” 
 
En ytterst förvånad pappa sjunker förbluffade ner i fåtöljen med pannan i djupa veck. 
Förra veckan hette det ju; 
 
”- Pappa… Jag vill ha såna skor. 
- Men de kostar ju en halv förmögenhet! 
- Amen snälla, ALLA andra har ju sånna!!” 
 
Cohortens individualistiska och mångfacetterade stil till trots kan man urskilja en 
tydlig strävan efter att passa in och i mångt och mycket vara som alla andra.     
Denna cohort karaktäriseras av dess betoning på det symboliska värdet121 av själva 
cafébesöket. För dessa individer är bekräftelsen samt utsändandet av specifika 
signaler till omgivningen122 högt värderat. I enlighet med teorin om Self Concept, 
vilken vi tidigare nämnt, förefaller denna typ av konsumtion, det vill säga att 
konsumera för att bekräfta och visa upp sin personlighet extra viktigt för personer 
som ännu inte funnit och utvecklat sin personlighet123. Individers sociala roll124 är 
central i dessa kretsar. Huruvida konsumtionen får önskad effekt beror på produkten i 
fråga125. Människor söker kontinuerligt att förbättra framställningen av sig själv och 
ett sätt att gör detta är genom konsumtion av ”rätt” varumärken126. En individs 
självbild kan förbättras då produktens status överföres till jaget127. Det symboliska 
värdet av attributen som konsumenten relaterar till produkten128 är följaktligen väldigt 
relevanta i sammanhanget. Svar av typen:  
 
“alla andra på vår skola går ju hit!”  

Ett gäng med fem moderiktiga tjejer 
 
var mycket vanligt förekommande vid intervjuer med personer ur denna cohort. Den 
konsekventa upprepningen leder osökt tankarna till betydelsen av referensgrupper, 
närmare bestämt teorin om positiva referensgrupper, i denna kontext. Individer inom 
cohorten verkar frivilligt anpassa sina beteendemönster för att identifiera sig med 
referenten129. För individer inom denna cohorten verkar det vara viktigt att associeras 

                                                 
121 Solomon M, Bamossy G, Askegaard S, Hogg MK, Consumer Behaviour-A European 
Perspective, Pearson Education, Year 2006 
122 Dubois Bernard, Understanding the Consumer, Prentice Hall, Dorset, Year 2000 
123 Solomon M, Bamossy G, Askegaard S, Hogg MK, Consumer Behaviour-A European 
Perspective, Pearson Education, Year 2006 
124 Dubois Bernard,Understanding the Consumer, Prentice Hall, Dorset, Year 2000 
125 Tian, Kelly T, Bearden William O and Hunter, Gary L., Consumers Need for Uniqueness: 
Scale Development and Validation, Journal of Consumer Research, 28 June, Year 2001, Page 
50-56  
126 John C. Mowen, Michael S. Minor, Consumer Behavior-a framework, Prentice Hall, Year 
1998 5:th ed 
127 Russell W. Belk, Possessions and the Extended Self, The Journal of Consumer Research, 
Volume 15, No. 2, Year 1988, Page 139-168 
128 Dubois Bernard, Understanding the Consumer, Prentice Hall, Dorset, Year 2000 
129 Cartwright D, Influence, leadership, control�- Handbook of organizations, Year 1965 
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med ”rätt” människor och ställen. Denna cohort återfinnes säkrast på de lite större och 
mer amerikaniserade, snabbmats betonade kedjorna så som Espresso House, Coffee 
by George samt Wayne´s Coffee. Dessa kan alla sägas ha någorlunda samma stuk, 
således är de väldigt lika utifrån den funktionella dimensionen i teorin om Brand 
Mind Space.  
 
Samtliga har lite högre musik, dämpad belysning och yngre personal, vilket faller 
denna cohort i smaken. Det kan dock skönjas vissa avvikelser inom cohorten, där en 
del av de äldre eleverna ser ”espresso house- hysterin” som synnerligen passé. I detta 
fall har espresso house enligt den sociala varumärkesdimensionen, i Brand Mind 
Space modellen, misslyckats med att växa och utvecklas tillsammans med denna 
delen av målgruppen. Å andra sidan är det yngre segmentet av cohorten väldigt 
fixerade vid tanken av och kopplingen emellan det generella café konceptet samt 
espresso house är fortfarande stark, dvs. när de talar om att gå på café hade de lika 
gärna kunnat säga espresso house direkt då det enligt vår uppfattning inte riktigt finns 
några alternativ.  Här lyckas espresso house enligt ovanstående teori, både i enlighet 
med den sociala men även den mentala dimensionen att tillfredställa segmentet och 
bygga en djupare relation och risken för att kunderna ska byta varumärke minskar. 
 
I teorikapitlets avsnitt om attityder står det att finna att en individs attityd definieras 
av dennes stadigvarande åsikter samt inställningar i förhållande till olika produkter. I 
detta sammanhang är dock den värdeutryckande funktionen mest relevant. En 
diskussion angående den utilitaristiska funktionen130 bedömer vi dock som 
överflödig, detta då det inom denna cohort redan kan klassas som en kulturell 
betingelse att gå på café, varför vi kan anta att gruppen redan har en positiv 
inställning till fenomenet som sådant. Enligt den värdeutryckande funktionen avser 
attityden syftet att uttrycka den självbild och de inställningar en konsument 
besitter131. Vilket vi anser vara ytterst centralt för denna cohort. Som vi tidigare 
nämnt verkar positiva referensgrupper vara avgörande för café. Hand i hand med detta 
går strävan, vilken vi uppfattade som väldigt stark, att passa in i och bli accepterad av 
gruppen.  
 
Ett varumärke värderas utifrån ett antal attribut. De mest relevanta för denna cohort, 
är produktattributet samt imageattributet.  Inom produktattributet är det prisstrategin 
som är väsentligast. I intervjuerna fick vi ofta svar likt  
 
”här får man mycket för pengarna, det är mer prisvärt här” 

tre trendiga killar från andra ring 
 
  ”vi har kort här och då blir det billigare, därför tycker vi espressokortet är bra”   

två retroklädda tjejer på espresso house 
 

                                                 
130 Daniel Katz, The Functional Approach to the Study of Attitudes, The Public Opinion 
Quarterly, Volume 24, No. 2, Special Issue: Attitude Change, Summer, Year 1960, Page. 
163-204 
131 Ibid 
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vilket indikerar att priset samt tillgängliga rabatter har viss inverkan på cafévalet. En 
del caféer har kundklubbar där man sätter in pengar på sitt kundkort som man 
sedermera betalar med. Vid betalning med detta kort får man sedermera en 
procentbaserad rabatt på sitt köp. På andra ställen räcker det dock med att man 
uppvisar sitt kort för att få rabatt. Vid intervjuerna med cafépersonalen framgick det 
tydligt att denna cohort vanligen försöker minimera sina kostnader, oftast genom att 
exempelvis nöja sig med att dricka vatten till sin kaka eller kanske endast beställa en 
större varm dryck.  En hög prismedvetenhet inom en cohort som denna kommer dock 
inte som en överraskning givet de snåla resurser de har att hushålla med, oftast är i 
denna ålder av föga intresse att extra arbete och därmed uteblir ytterligare inkomster. 
 
Vidare är imageattributet en essentiell faktor att betona. Ett företags image påverkas 
av olika faktorer132, de mest centrala för vårt problem är dock de så kallade 
omgivningsfaktorerna. Som vi tidigare nämnt kan dessa delas in i sociala faktorer, 
atmosfär och designfaktorer.  
 
De sociala faktorerna133 innefattar bland annat de andra kundernas beteende och antal, 
vilket vi tidigare konstaterat som avgörande för denna cohorts beteende. Som vi 
tidigare nämnt är det viktigt att gå på ett ställe som inne, enligt cohortens normer, 
vidare har en återkommande kommentar varit:  
 
”här är skönt eftersom här inte är så mycket mammor och bebisar, det är så jobbigt 
när ungarna börjar skrika!” 

en grupp öppenhjärtiga och bestämda tjejer  
  
här ser vi att det inte bara finns en positiv referensgrupp utan även en negativ, en så 
kallad avoidance group134. Denna består i detta fall av mammor och deras bebisar. 
Våra studier pekar på, att det för individer i denna cohort, är lättare att framhålla vad 
man inte vill förknippas med snarare än att beskriva vad som är väldigt tilltalande 
med ett specifikt café135.  
 
Atmosfären har genomgående i alla cohorter varit en stark faktor till cafévalet, 
uttryckets subjektiva natur ger dock utrymme för en mängde uppfattningar. I detta 
sammanhang har våra följdfrågor verkligen varit behjälpliga. Denna cohort framhäver 
dämpad mysig belysning, levande ljus, passande, gärna lite högre musik och 
stämningsfullt.  
 
                                                 
132 Bernstein D., Image och verklighet (Om företagskommunikation), Svenska Dagbladets 
Förlags AB, År 1985 
133 Baker J., Grewall D., The Influence of Store Environment on Quality and Service Loyalty: 
a Multidimensional Perspective, European Journal of Marketing, Volume 33, nr 11/12, Year 
1994 
134http://www.marketingpower.com/mgdictionary.php?Searched=1&SearchFor=reference+gr
oup 
135 Englis Basil G; Solomon Michael R, To be and not to be: Lifestyle imagery, reference 
groups, and The Clustering of America, Journal of Advertising, Year 1995, Volume 24, No 1, 
Page 13 

http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=record&resid=cd800899e8a2aaf181e3eabb2c22ea58&lang=se&query=all%253A%2522To%20Be%20and%20Not%20to%20Be%253A%20Lifestyle%20Imagery%252C%20Reference%20Groups%2522&start=0&sessionId=6AD8AFE411DCFC2674B2A6E3ACFB44A9&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=record&resid=cd800899e8a2aaf181e3eabb2c22ea58&lang=se&query=all%253A%2522To%20Be%20and%20Not%20to%20Be%253A%20Lifestyle%20Imagery%252C%20Reference%20Groups%2522&start=0&sessionId=6AD8AFE411DCFC2674B2A6E3ACFB44A9&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
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Vad gäller design och layout ska det mjukt och bekvämt, gärna soffor men ändå 
stilrent och retro.   
 
Genomgående kan vi säga, utifrån våra observationer, att denna cohort sannolikast 
återfinnes på de mer amerikaniserade caféerna och då gärna i sällskap av en eller flera 
kompisar.   
 
Vid denna cohort finner vi det dock relevant att reservera oss för den så kallade 
intervjuar effekten. Inom en grupp med så unga människor är det troligt att svaren kan 
vara något mer anpassade till vad de tror att vi vill höra och eftersöker än vid 
intervjuer av övriga cohorter.  
 
På marknader med hög konkurrens136 som café marknaden har lojalitet kommit att få 
en central roll. Lojalitet finns på olika nivåer och enligt oss kan man säga att denna 
cohort är bland de mest lojala kunderna, man kan alltså säga att dessa faller inom 
ramen för så kallad grupp lojalitet137. Det har vid intervjuerna framkommit att 
individer inom denna cohort har en klar bild av vilka caféer man kan tänka sig att 
besöka samt en inbördes rangordning av dessa138.  Cohorten är trogna köpare139 och 
kan till och med klassas som fullständigt märkeslojala eller varumärkesentusiaster140. 

5.4 Studerande  
En ansenlig del av cafégästerna var, enligt våra iakttagelser, studerande på högskolan 
och universitet. Enligt våra intervjuer både med individer inom gruppen och 
cafépersonalen på plats, motsvarar och bekräftar dessa de karaktäristiska kännetecken 
vi förväntat oss. Dessa psykografiska variabler segmenterar individer utifrån deras 
livsstil141, vilket vi önskar göra.  Vi finner härmed det rimligt att konkludera dessa 
som representativa och signifikanta för gruppen ifråga, och kommer att betrakta de 
som en cohort. Följaktligen menar vi att det rimligen går att anta att dessa också har 
likartade köpbeteenden142. Denna cohort har dock inte lika tydliga beteendemönster 
som föregående, då studietiden karaktäriseras mycket av självständigt arbete. Detta 
till trots vill vi hävda att denna grupp är cohort, vilket vi baserar på att den moderna 

                                                 
136 Delgado-Ballester, Munuera-Alemán, Brand Trust in the Context of Consumer Loyalty, 
European Journal of Marketing, Volume 35, nr 11/12, Year 2001, Page 1238-1258 
137 Light L, The Forth Wave-Brand Loyalty Marketing, Internt dokument, Coalition for Brand 
Equity, Year 1994 ur Mats Urde, Märkesorientering- Utveckling av varumärken som 
strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration, Lund University Press, År 1997 
138 Ibid 
139 Aaker D A, Managing Brand Equity, New York: Free Press, Year 1991 ur Mats Urde, 
Märkesorientering- Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot 
varumärkesdegeneration, Lund University Press, År 1997 
140 Light L, The Forth Wave-Brand Loyalty Marketing, Internt dokument, Coalition for Brand 
Equity, Year 1994 ur Mats Urde, Märkesorientering- Utveckling av varumärken som 
strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration, Lund University Press, År 1997 
141 Broderick A., Pickton D., Integrated Marketing Communications, Pearson Education, Year 
2001  
142 Solomon et al, Consumer Behaviour – A European Perspective, 2006, Townsend Bickley, 
Óú sont les neiges d’antan?” (”Where are the snows of yesterday?”) 
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människan har en större fallenhet att konsumera produkter och varumärken som 
framhäver och understryker vederbörandes livsstil.  
 
Enligt våra intervjuer är det i första hand variabler som belysning, ljudnivå, komfort, 
öppettider, personal samt pris som är avgörande betydelse för denna cohort. Alla 
dessa faktorer kan härledas till den funktionella dimensionen i Brand Mind Space 
modellen, då denna behandlar helhets intrycket samt den uppfattade produktnyttan143.   
 
En del av dessa kan brytas ut och även ses i relation till attributteorin.  I enlighet med 
teorin om imageattributet är belysning, ljudnivå samt komfort viktiga faktorer144 när 
man väljer ett café att studera på.  
 
”här finns många fönsterplatser och bra belysning så man får inte så lätt huvudvärk” 

en fokuserad student på Coffee by George  
 
Från våra intervjuer kan vi med stor säkerhet konkludera att detta är ett väldigt 
grundläggande villkor;  
 
”utan bra ljus är det svårt att hålla sig koncentrerad någon längre stund” 

en grupp studenter från juridiskafakulteten i Lund 
 
Vidare är caféets ljudnivå viktigt, för denna cohort, att ta i beaktning, då en alltför 
stimmig omgivning kan vara väldigt störande.  
 
”vi försöker undvika caféer med hög musik och mycket spring när vi studerar” 

ett antal grupparbetande studenter i Stockholm 
 
Även denna aspekt kan relateras till imageattributet, där den ingår i de så kallade icke 
visuella bakgrundsfaktorerna145, som vi har uppfattat det får caféer med hög musik 
osökt på det hela taget en högre ljudnivå då den höga musiken leder till att besökarna 
får höja rösten. Detta höga sorl upplevs som mycket störande då avsikten med 
cafébesöket är att studera. Varpå cohorten, i detta syfte, i framtiden väljer ett annat 
café.   
 
”ska man sitta länge är det viktigt med bekväma stolar” 

var, varannan långtidssittande student 
 

                                                 
143 BDO Revision AB, Varumärkets betydelse för ditt företag, Abrahamsons Trycker AB, 
Karlskrona 1999, Sidan 18-22 
144 Baker J., Grewall D.,The Influence of Store Environment on Quality and Service Loyalty: a 
Multi-dimensional Perspective, European Journal of Marketing, Volume 33, Year 1994, nr 
11/12 
145 Ibid 
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I detta fall får vi hänvisa till de mer visuella designfaktorerna som kan inkludera 
caféets layout, färg, stil och bekvämlighet146. Övervägande del av de intervjuade 
framhöll dock komfort och bekvämlighet, då de oftast stannar långa perioder och vi 
förstår verkligen vad de menar, träsmak är en inte alltför ovanlig gäst!  
 
Vidare uppstod det ofta diskussioner kring de olika caféernas öppettider och välvilja 
mot studenter. Till vår förvåning påtalade många studenter att en del caféer, i alla fall 
i Lund, har satt stopp för långsittande studenter. Och mycket riktigt efter egna 
kontroller kan vi konstatera att en del caféer, där bland Mondo, faktiskt har satt upp 
skyltar som tydligt förbjuder studenter att sitta och läsa längre stunder på ställena. 
Lund, som enda studentstad i våra efterforskningar, var ensam om detta fenomen men 
vi skulle inte bli förvånade om samma koncept tillämpas i andra studenttäta städer.        
 
 
”bra öppettider och trevlig personal” 

en morgonpigg student från Malmö 
 
Med varierande schema och livsrytm är en viktig faktor för denna cohort bra 
öppettider. Den ena dagen behöver inte vara den andra lik, varför långa öppettider är 
positivt. I många fall får gemene man ett favorit café, dit de gärna återkommer, varför 
öppettiderna är viktig faktor. De båda ovanstående variablerna täcks in under 
serviceattributet samt personalattributet147. Vad gäller personalen har det under ett 
flertal intervjuer framkommit att man kan bli stressad av personalens uppförande, till 
exempel;   
 
 
”om de är snabba med att fråga om du är klar och dukar av eller om de går förbi ofta 
och observerar en” 

en grupp studenter på ett lugnare café 
 
då kan man känna sig i vägen och som om att man kanske skulle gå och ge plats åt 
nya kunder. Här kan vi referera både till oss själv samt till ett flertal intervjuade och 
kritiskt konstatera att detta vanligen upplevdes på de moderna och strikta lite 
minimalistiska caféerna.   
 
En universell faktor är dock priset, denna variabel, vilken innefattas i 
produktattributet148, är ytterst central för en students val av café. Detta kan precis som 
i fallet med gymnasieeleverna relateras till en begränsad budget, men anledningen till 
                                                 
146 Baker J., Grewall D.,The Influence of Store Environment on Quality and Service Loyalty: a 
Multi-dimensional Perspective, European Journal of Marketing, Volume 33, Year 1994, nr 
11/12 
147 Sheth J N., Parvatiyar A, Relationship Marketing in Consumer Markets: Antecedents and 
Consequences. Journal of the Academy of Marketing Science, Volume 24, Year 1995, Page 
255-271 samt Ferell O.C., Hartline M., Lucas Jr. G., Luck D., Marketing Strategy, Orlando: 
The Dryden Press, Year1998 
148 Bernstein D., Image och verklighet -Om företagskommunikation, Svenska Dagbladets 
Förlags AB, År 1985 
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denna skiljer sig dock. Även om en ambitiös student arbetar parallellt med sina 
studier kan denna inte göra detta i hur stor utsträckning som helt, då det från CSN:s 
sida finnes vissa restriktioner på extrainkomseternas storlek. I intervjuerna var 
uttalanden som: 
 
”här är mer prisvärt och man får studentrabatt” 

två prismedvetna studenter 
 
en vanligt förekommande kommentar, vilket pekar på attributets höga relevans för 
denna cohort. En känsla av att man får mycket för pengarna och kan stanna samt 
konsumera detta under en längre tid, genom exempelvis påtår till lågt pris, värderas 
högt.  Här har caféer som erbjuder studentrabatt en bättre utgångspunkt. En av 
kedjorna har ett mycket framgångsrikt koncept på området nämligen sitt 
kundkortssystem, Espresso kortet. Här knyter man kunderna till sig hårt genom att 
erbjuda rabatt då kunderna laddar kortet, det vill säga sätter in pengar på det, för 
sedermera använda det som betalningsmedel. Rabatten som erbjuds är 20% på take 
away men något lägre då man väljer att äta på stället då man endast erhåller 10% i 
rabatt, vilket ändå är en relevant faktor att ta i beaktning för en fattig student.  Prisets 
relevans också tas upp i den funktionella dimensionen av Brand Mind Space 
modellen. Den utilitaristiska funktionen i attitydteorin framhåller som vi tidigare 
nämnt att en produkt kan ger oss antingen en positiv eller negativ upplevelse och 
därigenom formas vår attityd mot denna specifika, så väl som liknande, produkt och 
koncept. Om en student bestämmer sig för att plugga på ett Espresso House och 
tycker att det går bra kommer vederbörande att ha en positiv inställning även till 
andra Espresso House för det syftet, vilket kanske inte alltid överensstämmer med 
verkligheten då praktiskt taget alla variabler utom priset och utbudet kan variera de 
olika Espresso House emellan. Franchising kontrakt och strikta regler kring inredning 
tilltrots finns det de facto utrymme för franchisingtagare att ge caféet en 
individuallistisk prägel.   
 
Det finns olika nivåer av lojalitet, från fritt märkesväxlande till fullständig 
märkeslojalitet149, denna cohort faller inom ramen för mycket priskänsliga 
märkesväxlande köpare utan lojalitet mot något varumärke150.  I vissa fall kan dessa 
även klassas som nöjda kunder vilka dock befinner sig i en så kallad lock-in situation, 
detta främst i relation till caféer med kundkort eller studentrabatt så som espresso 
house. Vidare kan vi utifrån lojalitetstrappan konstatera att denna cohort står på första 
trappsteget, det vill säga de är kategorilojala, då priset är det viktigaste och de känner 
sig likgiltiga inför enskilda varumärken. 
 

                                                 
149 Melin F & Urde M, Varumärket -en hotad tillgång, Liber. Malmö, År 1991 ur Mats Urde, 
Märkesorientering- Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot 
varumärkesdegeneration, Lund University Press, År 1997  
150 Aaker D A., Managing Brand Equity. New York, Free Press, Year 1991 ur Mats Urde, 
Märkesorientering -Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot 
varumärkesdegeneration, Lund University Press, År 1997 
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5.5 Mammalediga 
Vid både observationer och intervjuer har det visat sig att dessa mammor oftast inte 
känt varandra sedan tidigare, utan de har träffats genom sin gemensamma faktor, det 
vill säga sina barn. Dessa försätter hela familjen i ett visst stadium, vilket kräver en 
viss livsstil, i och med detta anser vi oss ha funnit en grupp med någorlunda homogen 
världsbild och liknande värderingar och härav bedömer vi det rimligt att anta att dessa 
också har gemensamma köpbeteenden151.     
 
På en del caféer har vi möts av mammor, bebisar och barnvagnar i driver, medan det 
på andra ställen knappt varit en enda. Efter en del intervjuer fick vi dock inblick i 
samt klarhet kring den problematik en kvinna med barnvagn möter varje dag. På en 
del ställen är det direkt omöjligt att ta in barnvagnen dels på grund av trappsteg upp 
eller ner men inte minst på grund av platsbrist, där bland Nésta och Coffee by George 
på gågatan i Malmö. I vissa fall fanns till och med förbud mot att ta med barnvagnen 
in, här bland Sorl på Davidhallstorg i Malmö och Kladdkakan i Gamla stan i 
Stockholm. Med denna förklaring blev det tydligt varför mammorna endast 
påträffades på ett begränsat antal caféer.  
 
Denna cohort är medvetna om att de tar upp stor plats men vill ogärna vara ivägen, 
detta kan vara en av förklaringarna till att det är så ovanligt att påträffa individer ur 
denna cohort under rusningstiden mitt på dagen. Vid intervjuer med cafépersonal 
bekräftas våra iakttagelser och får veta att mammor med barn vanligen dyker upp vid 
10-tiden men försvinner under lunchen för att hitta tillbaka ungefär 14.00.   
 
Det som framkommit under intervjuerna var mammornas väldigt praktiska inställning 
till valet av café. 
 
”vi vill kunna värma medhavd barnmat” 

en grupp småbarnsmammor på espresso house 
  
”det ska inte vara svårt att komma in med vagnen och gärna gott om plats, man vill ju 
helst inte känna sig ivägen” 

en kommentar från en förälder på mammagruppträff 
 
Som synes kretsar valet av café för denna cohort mycket kring kombinationen av 
barnens behov samt reella möjligheter. Vi har under våra observationer märkt att 
mammor har en tendens att samlas på Coffee by George vid Tuna i Lund, Espresso 
House på Kungsholmen i Stockholm och i Malmö återfinnes de på Wanyes Coffee på 
gågatan, Systrar & Bröder vid stadsteatern samt på Espresso House på Hansa 
Companiet och vid Davidhalls torg. Detta kan vi härleda till dess öppna ytor och 
samtliga har mer generöst med plats mellan borden. Allt i enighet med både 
imageattributet samt den funktionella dimensionen av Brand Mind Space modellen. 

                                                 
151 Solomon et al, Consumer Behaviour – A European Perspective, 2006, Townsend Bickley, 
Óú sont les neiges d’antan?” (”Where are the snows of yesterday?”) 
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Vidare fick det inte gärna var alltför dyrt men ändå ett bra och brett utbud, allt i 
enlighet med teorin om produktattributens betydelse152.  
 
Oftast finns det inget att äta, för ett litet barn, ute på café. En idé på detta område kan 
vara att caféer som önskar attrahera denna cohort, kan som ett komplement även 
erbjuda barnmat som en del av sortimentet.  Härav var en av de viktigaste faktorerna 
möjligheten att värma medhavd barnmat153, så en mikrovågsugn för allmän 
användning eller välvillig personal154 är ett måste. Under intervjuerna har caféer som 
Espresso House, vilka har en mikrovågsugn tillgänglig för kunderna, även Systrar & 
Bröder har omtalats i sammanhanget då deras serviceinriktade personal gärna värmer 
barnmaten vid förfrågan. Dessa både faller inom ramen för produktattributet 
respektive serviceattributet. Detta går dock också att relatera till den funktionella 
dimensionen av brand Mind Space modellen, då denna behandlar summan av den 
upplevda produktnyttan.  
 
Vidare är barnvagnar väldigt stöldbegärliga, så att lämna dem utanför känns inte alls 
tryggt, många mammor hävdade att de väljer bort caféer där det antingen är svårt att 
ta in vagnen eller råder förbud emot det.  Efter intervjuer framkom det att mammor, 
även i situationer utan barnvagn, undviker att besöka dessa caféer. Detta kan relateras 
till den ideella dimensionen av Brand Minde Space modellen, här överensstämmer 
inte caféerna med gruppens normer och värderingar. De känner sig diskriminerade 
och straffade.   
 
”varför ska vi gynna dessa ställen som diskriminerar oss” 

tre tillsynes ganska uppretade och irriterade mammor 
 
Mammor är vad man kallar kategorilojala kunder155 och är enbart lojala mot en 
kategori, i detta fall de caféer med en mammavänlig profil, samt känner sig likgiltiga 
inför enskilda varumärken. En attityd innefattar, som vi tidigare nämnt, tre 
dimensioner affektion, kognition och beteende156.  
 
Affektion omfattar den känsla en individ har för ett specifikt café, här kan vi relaterar 
till hur och vida mammor känner sig välkomna eller ej.  Skulle det vara så att en 
mamma får en negativ uppfattning av ett café kan detta även påverka liknande 
produkter och koncept.  Denna kognition som egentligen endast består av antaganden 
                                                 
152 Denes B, Building Competitive Advantage though Creative Pricing Strategies, Business 
Quarerly, Volume 55, nr 1, Year 1990, Page 45-50 
153 Ferell O.C.,  Hartline M., Lucas Jr. G., Luck D., Marketing Strategy. Orlando: The Dryden 
Press, Year 1998 
154 Sheth J N., Parvatiyar A., Relationship Marketing in Consumer Markets: Antecedents and 
Consequences, Journal of the Academy of Marketing Science, Volume 24, Year 1995, Page 
255-271 
155 Light L, The Forth Wave-Brand Loyalty Marketing, Internt dokument, Coalition for Brand 
Equity, Year 1994 ur Mats Urde, Märkesorientering- Utveckling av varumärken som 
strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration, Lund University Press, År 1997 
156 Solomon M, Bamossy G, Askegaard S, Hogg MK, Consumer Behaviour-A European 
Perspective, Pearson Education, Year 2006 
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påverkar således även andra caféer som i cohortens ögon ter sig lika. Detta påverkar 
slutligen cohortens beteendet och bestämmer hur konsumenten har för avsikt att 
handla i förhållande till alla dessa caféer, det vill säga ett förfarande som pendlar 
emellan extrempunkterna köp och total avvisning av en viss typ caféer. 
 
För caféer som ännu ej annamat konceptet med värmemöjlighet för barnmat kan detta 
vara ett sätt att tilltala denna cohort och höja dess lojalitet. I de fall där det 
förekommer kundkort kan denna cohort klassas som nöjda kunder157 vilka dock 
befinner sig i en så kallad lock-in situation, eftersom man med espresso kortet måste 
sätta in pengar, vilka sedan är låsta, för att kunna nyttja dess rabatter.  
 
”jamen vi träffas alltid här, jag går nog alltid hit när jag tänker efter…” 

en eftertänksam mamma på espresso house   
 
Vidare kan cohorten beskrivas som nöjda kunder158 som köper produkten av ren vana, 
i vårt fall går på ett specifikt café, och inte anser sig ha någon andledning att byta.  

5.6 Business people 
Dessa individer återfinnes säkrast på morgonkvisten, en snabb avstickare på väg till 
jobbet, samt under lunchen. Under morgonen kan det antingen röra sig om stressig 
take away eller ett lugnt morgonmöte, där nytta och nöje förenas. Enligt våra 
intervjuer både med individer inom gruppen och cafépersonalen på plats uppvisar 
dessa människor de karaktäristiska egenskaper vi förväntat oss. Som vi tidigare nämnt 
ämnar vi använda dessa psykografiska variabler och segmentera individerna utifrån 
deras livsstil159. Således anser vi att det rimligen går att anta att dessa också har 
likartade köpbeteenden160och kommer att betrakta denna gruppering som en cohort.  
 
Som vi kommenterat i ovanstående text, påträffas denna cohort oftast runt 
rusningstiderna, morgon respektive lunch och yttranden som;  
 
”det måste gå fort för jag har bråttom” 

en ung tjej påväg till jobbet 
 
”vi har knappast tid till annat” 

en grupp stressade kostymklädda män  
  
var frekvent återkommande. Både under våra observationer, vilket bekräftades vid 
intervjuerna med cafépersonal, kunde det konstateras att det på dessa tidpunkter rörde 
sig mest om take away försäljning av olika produkter. På morgonen tenderar kaffet att 
                                                 
157 Melin F & Urde M., Varumärket- en hotad tillgång. Liber, Malmö, År 1991 ur Mats Urde, 
Märkesorientering- Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot 
varumärkesdegeneration, Lund University Press, År 1997 
158 Ibid 
159 Broderick A., Pickton D., Intergrated Marketing Communications, Pearson Education, 
Year 2001  
160 Solomon et al, Consumer Behaviour – A European Perspective, 2006, Townsend Bickley, 
Óú sont les neiges d’antan?” (”Where are the snows of yesterday?”) 
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dominera medan det på lunchen säljs övervägande mycket av färdiga sallader och 
sandwiches.  I detta fall verkar cafévalet domineras av ”det-ligger-på-vägen- 
mentaliteten”.  För den morgonpigge är alternativen begränsade, då inte många caféer 
är öppna. Enligt vad vi erfarit är det endast espresso house som är öppna riktigt tidigt.   
 
”det är trevligare att ha morgonmötet här, det blir mer avslappnat än på kontoret” 

en grupp revisorer på morgonmöte 
 
”det finns gott om plats och musiken är inte så hög” 

ett par lugnt samtalande män 
 
”detta caféet öppnar tillräckligt tidigt!” 

en take away kund i förbifarten 
 
Cohortens stressade natur till trots, återfinner man en del morgonmöten och lugna 
luncher på plats. Vid dessa tillfällen är den viktigaste faktorn att alla hittar dit och att 
det inte ligger alltför långt från arbetsplatsen. Andra viktiga faktorer i sammanhanget 
är att det finns bra plats samt att musiken håller en rimlig nivå, vilket båda faller 
under teorin om imageattributets sociala faktorer161. Om musiken är för hög får 
besökarna anstränga sig för att göra sig hörda, vilket varken är passande eller 
acceptabelt vad gäller ett möte. Vidare är öppettiderna av central betydelse, det måste 
helt enkelt vara öppet på morgonen för att det ska var möjligt att förlägga dagens 
första möte där, men detta är även viktigt för take away kunderna, vilka ofta vill köpa 
sitt kaffe innan jobbet men ändå vill komma i tid. Detta kan vi relatera till den 
funktionella dimensionen i Brand Mind Space modellen162. Sist men inte minst är det 
viktigt att utbudet är tillfredsställande som är huvudfrågan i diskussionen om 
produktattributet163.   
 
”det är skönt att komma bort från kontoret ett tag och här finns en avskild plats och 
dessutom är ju detta neutralmark för oss alla” 

en grupp på eftermiddagsmöte 
 
Ovanstående kommentar var en inte alltför ovanlig inom cohorten. Att det finns 
möjlighet till avskildhet kan ur många aspekter vara viktigt för denna cohort och en 
ytterst relevant variabel för caféevalet.  Under studiens gång har det framkommit tre 
anledningar som kan relateras till detta behov. Ett tänkbart scenario är, precis som 
referenterna påtalar, man vill komma bort från kontoret men ändå sitta lite separerat. 
Vidare kan det vara bra att, om man misstänker att det kan uppstå 
meningsskiljaktigheter och livliga diskussioner, kan det vara bra att hålla mötet på 
neutral mark. Sist men inte minska kan alla någon gång känna behovet av att komma 
                                                 
161 Baker J., Grewall, D., The Influence of Store Environment on Quality and Service Loyalty: 
a Multi-dimensional Perspective, European Journal of Marketing, Volume 33, Year 1994, nr 
11/12 
162 BDO Revision AB, Varumärkets betydelse för ditt företag, Abrahamsons Trycker AB, 
Karlskrona 1999, Sidan 18-22 
163 Denes B., Building Competitive Advantage though Creative Pricing Strategies, Business 
Quarerly, Volume 55, nr 1, Year 1990, Page 45-50 
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bort från kontoret och spendera en lugn stund i ensamhet, för att sedermera 
återkomma med nyvunnen kraft och energi. Den funktionella dimensionen av Brand 
Mind Space modellen tar upp betydelsen av design och detta fall illustrerar tydligt 
dess vikt för valet av café i realiteten.        
 
Denna cohort kan klassas som kategorilojala kunder och är enbart lojala mot en 
kategori164, i vårt fall de caféer som ligger bra till och har rätt öppettider. Utöver detta 
kan vi konstatera att de känner sig likgiltiga inför enskilda varumärken. Vidare finns 
det olika nivåer av lojalitet, och denna cohort faller inom rammen för de nöjda 
kunderna165 som köper produkten av ren vana och som inte anser sig ha någon 
andledning att byta café.   

5.7 Vuxna fritidsfikande   
Som vi tidigare nämnt har det visat sig att två av cohorterna, de studerande samt 
business people, ofta gav både kluvna och besläktade svar. Här har det framkommit 
att valet till stor del bero på besökets underliggande syftet. Enligt våra 
efterforskningar skilde sig kriterierna för ett så kallat fritidsbesök enormt från de för 
ett besök i sysselsättningssyfte. Vidare kan dessa bedömas som synonyma grupperna 
emellan. Detta har resulterat i att vi finner stöd för att slå ihop dessa och gestalta 
ytterligare en cohort, vilken uppvisar gemensamma karaktäristiska drag som 
bekräftats vid observationer och intervjuer. Vi anser oss ha funnit en grupp med 
någorlunda homogent synsätt och värderingar varför vi finner det rimligt att anta att 
dessa också har gemensamma konsumtionsbeteenden166.  
 
”det känns som att komma hem, fast man går ju hemifrån” 

en grupp morgonpigga tjejer på lilla kafferosteriet 
 

En attityd innefattar, som står att finna i teorin, tre dimensioner affektion, kognition 
och beteende167.  Utifrån denna teori kan vi konstatera att affektion är den viktigaste 
faktorn för denna cohort, det vill säga den känsla en individ har för ett specifikt café, 
så val som för en typ av café, är avgörande.  
 
”jag skulle aldrig kunna tänka mig att besöka till exempel Espresso House på min 
fritid!” 

en lugn och avslappnad man på ett mindre café med familjen  
 

                                                 
164 Light L, The Forth Wave-Brand Loyalty Marketing, Internt dokument, Coalition for Brand 
Equity, Year 1994 ur Mats Urde, Märkesorientering- Utveckling av varumärken som 
strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration, Lund University Press, År 1997 
165 Aaker D A , Managing Brand Equity. New York: Free Press, Year 1991 ur Mats Urde, 
Märkesorientering- Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot 
varumärkesdegeneration, Lund University Press, År 1997 
166 Solomon et al, Consumer Behaviour – A European Perspective, 2006, Townsend Bickley, 
Óú sont les neiges d’antan?” (”Where are the snows of yesterday?”) 
167 Solomon M, Bamossy G, Askegaard S, Hogg MK, Consumer Behaviour-A European 
Perspective, Pearson Education, Year 2006 
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Kommentarer som denna var vanlig i diskussionen om faktorer som påverkar valet av 
café på fritiden. Begreppet kognition kan vi tydligt relatera till detta uttalande, då det 
består av de antaganden eller den vetskap kunden anser sig innehava. Men vi finner 
även stöd i den utilitaristiska funktionen168, som vi tidigare nämnt i samband med 
attityd, vilken menar att en produkt kan ge oss antingen en positiv eller negativ 
upplevelse och därigenom forma vår attityd mot denna specifika, så väl som liknande, 
produkt och koncept. Men detta fenomen kan även relateras till den sociala 
dimensionen i Brand Mind Space modellen, vilken behandlar ett företags förmåga att 
identifiera och tilltala sin målgrupp. Det var tydligt att denna cohort inte vill besöka 
de lite större mer amerikaniserade och snabbmats betonade kedjorna som de 
associerar med den snabba lunchen eller det stressade morgon kaffet. Även om de har 
varit kontakt med samtliga caféer inom den kategori under stressiga förhållande har 
de fått en negativ upplevelse av ett av dem, vilket lätt leder till att caféer med 
likartade koncept uppfattas liknande.  
 
Beteendet är hur konsumenten har för avsikt att handla i förhållande till ett specifikt 
café, det vill säga ett förfarande som pendlar emellan extrempunkterna köp och total 
avvisning. Det kan alltså vara så att det café man föredrar i vissa sammanhang kanske 
man helt undviker i andra. I vår studie beror det mycket på syftet.  
 
I våra observationer och intervjuer har det framkommit att man väljer café på radikalt 
olika premisser på sin lediga tid respektive sin arbetstid.  På fritiden tenderar de 
mysiga, gemytliga caféerna att vara cohortens förstahandsval.  
 
”vi vill unna oss något gott i en mysig miljö” 

ett förälskat par på Gräddhyllan i Lund 
 
 
Detta kan vi relatera till det modernare njutarsamhället, här kan vi diskutera både 
utifrån produktattributet169, då man i dessa sammanhang efterlyser högre kvalitet och 
specialiserade produkter, men även utifrån den funktionella dimensionen i Brand 
Mind Space modellen som behandlar kundes uppfattade produkt nytta.  
 
I enighet med imageattributet170 har det framkommit att faktorer som kan relateras till 
atmosfären spelar stor roll i valet av café. De icke visuella bakgrundsfaktorer, i vårt 
fall musik, dofter, belysning och temperatur har, precis som teorin framhåller, visat 
sig otroligt viktiga och avgörande för hur man uppfattar atmosfären på ett café. Det är 
även viktigt att designfaktorerna av mer visuell karaktär, till exempel caféets layout, 

                                                 
168 Daniel Katz, The Functional Approach to the Study of Attitudes, The Public Opinion 
Quarterly, Volume 24, No. 2, Special Issue: Attitude Change, Summer, Year 1960, Page 163-
204 
169 Haberberg A., Rieple A., The strategic Management of Organisations. Gosport Pearson 
Education Limited, Year 2001  
170 Baker J., Grewall, D., The Influence of Store Environment on Quality and Service Loyalty: 
a Multi-dimensional Perspective, European Journal of Marketing, Volume 33, Year 1994,nr 
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färg, stil och bekvämlighet, kompletterar de icke visuella för att kundes 
helhetsupplevelse ska bli så enhetlig och välbehagande.   
 
”här är mysigt och sen är ju personalen så trevlig” 

en grupp vänner på café Kladdkakan 
 
Då fritid och avslappning är en brisvara i dagens samhälle, är den upplevda servicen 
samt rekommendationer en viktig variabel vid cafévalet. En återkommande 
kommentar i detta sammanhang var att man tar ju sig inte tid att besöka ett ställe där 
man inte blir vänligt bemöt. Det har framkommit att detta attribut är så viktigt att om 
personalen haft ett dåligt kundbemötade kan detta leda till att man inte återkommer, 
trots en mysig atmosfär och bekväm inredning.  Ett sätt att höja servicen är att inleda 
samt utveckla en relation personal och kund emellan171.  
 
 
”jag går alltid på mindre, mysiga och lite udda caféer på min fritid” 

en äldre herre på väg in på Nésta   
 
Denna cohort kan klassas som kategorilojala, det vill säga de är lojala mot en specifik 
typ produkter och känner sig likgiltiga inför enskilda varumärken. Det finns olika 
nivåer av lojalitet och individer inom denna cohort är fritt märkesväxlande, dock inte 
på grund av priset utan de eftersöker helt enkelt en speciell upplevelse.  

                                                 
171 Sheth J N., Parvatiyar A., Relationship Marketing in Consumer Markets: Antecedents and 
Consequences, Journal of the Academy of Marketing Science, Volume 24, Year 1995, Page 
255-271 
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6 Slutdiskussion 

 
I detta avslutande kapitel ämnar vi föra en diskussion kring vår forskningsfråga. 
Under denna kommer det oundvikligen att förekomma en del återkopplingar till 
tidigare kapitel. Detta kapitel kommer även att innehålla en mer allmän reflektion 
över vårt ämnesområde och dess samtida förhållande, vidare kommer vi även att 
diskutera studiens bidrag till forskningen. Avslutningsvis kommer några förslag till 
fortsatt ämnesspecifik forskning att presenteras. 
 
 
 

6.1 Reflektion 
I denna studie har vi kompilerat teorier som kan användas vid studiet av våra cohorter 
respektive vilka faktorer som påverkar valet av café för dessa människor. Teorierna 
har, som analysverktyg, varit till stor hjälp då vi genom hela analysen varit i behov av 
en teoretisk referensram att utgå ifrån samt falla tillbaka på. Vi har färdigställt vår 
analys och ställer vi oss i nuläget frågan; vilka slutsatser vi kan dra samt vad vi har 
tagit lärdom av under studietiden.   
 
De tydligaste begränsningarna finner vi i tidsdimensionen, vilken osökt lett till 
begränsningar även vad det gäller geografisk täckning, vi har endast kunnat besöka en 
bråkdel av Sveriges stora och medel stora städer.  Hade mer tid funnits att tillgå hade 
möjligheten för fler stadsbesök, vilket även tillåtit fler intervjuer och observationer. 
Detta hade troligtvis bidragit till ett mer nyanserat resultat då studien fått en större 
räckvidd. Icke desto mindre får vi nu hålla tillgodo med de städer och caféer vi besökt 
samt de intervjuer och observationer vi hunnit genomföra och det är på detta underlag 
som våra slutsatser kommer grunda sig. 
 
Till en början med hade vi enbart tänkt genomföra en marknadsundersökning och 
endast behandla ett varumärke Detta utvecklades snart till att inkludera, vad som vi 
tidigare beskrivet som, de lite större mer amerikaniserade och snabbmats betonade 
kedjorna men i ett tidigt skede insåg vi de intressanta aspekterna av att genomföra en 
mer omfattande explorativ studie. Med vår egen livsstil och vår personliga fallenhet 
för café besök i åtanke, beslutade vi oss för att inkludera hela branschen. Under 
studiens gång har detta visat sig vara ett bra val i och med att den kunskapslucka vi 
påvisade vid projektets början på detta sätt blev mer definierad. Efter det omfattande 
insamlandet av data, insåg vi precis som lärarcentrum för foodservice-sektorn 
kommenterar i tidningen Svenska livsmedel, att forskningen kring ämnet likväl som 
branschen i helhet är bristfällig och sporadisk.  
 

6.2 Slutsatser 
För att behandla vårt primära problem finner vi det nödvändigt att dess för innan 
besvara vår sekundära frågeställning rörande bekräftelsen av livsstilscohorterna. Vi 
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anser oss ha tillräckligt stöd för att kunna bedöma dessa grupper som enhetliga och 
härav finner vi att respektive livstilscohort förekommer. Med anledning av detta kan 
vi bekräfta några av våra huvudbegrepp, nämligen de cohorta grupperna, 
gymnasieelever, studerande, mammalediga, business people och vuxna fritidsfikande. 
Efter dessa konstateranden finner vi det möjligt att gå vidare och ge oss i kast med 
vårt primära problem som lyder: 
 

• Vilka faktorer påverkar valet av café för dessa människor?  
 
Uppfattning och påverkan är två centrala begrepp, vilka vi undersökte utifrån en 
mängd perspektiv. Med syfte att understryka nödvändiga aspekter formulerades en 
intervjuguide, vilken var behjälplig vid intervjuernas begränsning, det vill säga 
försäkrade att vi höll diskussionen inom de ämnen vi verkligen ämnade utforska. Vid 
formuleringen av denna utgick vi från vår teoretiska referensram.  
 
I vår uppsats är inte de två ovannämnda begreppen, uppfattning och påverkan, tydligt 
avgränsade och distinkta. De kompletterar och överlappar samt bidrager gemensamt 
till en djupare förståelse. Påverkan samt uppfattningen av olika faktorer vid cafévalet 
skiljer sig de olika cohorterna emellan.  
 
Inom gymnasiecohorten kan det generellt konstateras att det är det symboliska värdet 
som styr cafévalet. För dessa individer är bekräftelsen samt utsändandet av specifika 
signaler till omgivningen av central betydelse, man konsumerar för att bekräfta och 
visa upp sin personlighet. Individers sociala roll är mycket viktig inom denna cohort. 
Betydelsen av referensgrupper, närmare bestämt positiva referensgrupper, förefaller 
stor. Individer inom cohorten verkar frivilligt anpassa sina beteendemönster för att 
identifiera sig med referenten. För individer inom denna cohorten verkar det vara 
viktigt att associeras med ”rätt” människor och ställen. Denna cohort återfinnes 
säkrast under eftermiddagen på de lite större och mer amerikaniserade, 
snabbmatsbetonade kedjorna så som Espresso House, Coffee by George samt 
Wayne´s Coffee. Det kan dock skönjas vissa avvikelser inom cohorten, där en del av 
de äldre eleverna ser ”espresso house- hysterin” som synnerligen passé. Å andra sidan 
är det yngre segmentet av cohorten väldigt fixerade vid tanken av och kopplingen 
emellan det generella cafékonceptet och espresso house är fortfarande stark, det vill 
säga när de talar om att gå på café hade de lika gärna kunnat säga espresso house 
direkt då det enligt vår uppfattning inte riktigt finns några alternativ. Det är vår 
personliga uppfattning att om ”rätt” personer helt plötsligt skulle byta café, kommer 
resterande så sakteliga förändra sitt beteendemönster och även de byta café.   
 
Det finns dock inte bara positiva referensgrupper utan även en negativ. Denna består i 
detta fall av mammor och deras bebisar. Våra studier pekar på, att det för individer i 
denna cohort, är lättare att framhålla vad man inte vill förknippas med snarare än att 
beskriva vad som är väldigt tilltalande med ett specifikt café. Det har vid intervjuerna 
framkommit att individer inom denna cohort har en klar bild av vilka caféer man kan 
tänka sig att besöka samt en inbördes rangordning av dessa. Cohorten är trogna 
kunder, så länge inga sociala förändringar föreligger. 
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De slutsatser som kan dras, om cohorten studerande, utifrån våra intervjuer är att det 
i första hand är variabler som belysning, ljudnivå, komfort, öppettider, personal samt 
pris som påverkar valet av café. Övervägande del av de intervjuade framhöll dock 
komfort och bekvämlighet, då de oftast stannar långa perioder . Vidare uppstod det 
ofta diskussioner kring de olika caféernas öppettider och välvilja mot studenter. 
Med varierande schema och livsrytm är öppettiderna en viktig faktor för denna 
cohort. I många fall får gemeneman ett favorit café, dit de gärna återkommer, varför 
öppettiderna är viktig faktor. Vad det gäller personalen har det under ett flertal 
intervjuer framkommit att man kan bli stressad av personalens uppförande. 
 
En universell faktor är dock priset som är ytterst central för en students val av café. 
En känsla av att man får mycket för pengarna och kunna stanna samt konsumera detta 
under en längre tid, genom exempelvis påtår till lågt pris, värderas högt.  Här har 
caféer som erbjuder studentrabatt en bättre utgångspunkt. En av kedjorna har ett 
mycket framgångsrikt koncept på området nämligen sitt kundkortssystem, Espresso 
kortet. Här knyter man kunderna till sig hårt genom att erbjuda rabatt då kunderna 
laddar kortet, det vill säga sätter in pengar på det, för sedermera använda det som 
betalningsmedel.  
 
 Det finns olika nivåer av lojalitet och denna cohort faller inom ramen för mycket 
priskänsliga märkesväxlande köpare utan lojalitet mot något varumärke. I vissa fall 
kan dessa även klassas som nöjda kunder vilka dock befinner sig i en så kallad lock-in 
situation, detta främst i relation till caféer med kundkort eller studentrabatt så som 
espresso house. Vidare kan vi utifrån lojalitetstrappan konstatera att denna cohort står 
på första trappsteget, det vill säga de är kategorilojala, då priset är det viktigaste och 
de känner sig likgiltiga inför enskilda varumärken. 
 
Cohorten mammalediga med barn är medvetna om att de tar upp stor plats men vill 
ogärna vara ivägen, detta kan vara en av förklaringarna till att det är så ovanligt att 
påträffa individer ur denna cohort under rusningstiden mitt på dagen. Det som 
framkommit under intervjuerna var mammornas väldigt praktiska inställning till valet 
av café, valet för denna cohort kretsar mycket kring kombinationen av barnens behov 
samt reella möjligheter.  
 
Vidare fick det inte gärna var alltför dyrt men ändå ett bra och brett utbud. Då det 
oftast inte finns något att äta för ett litet barn ute på café.  Härav var en av de 
viktigaste faktorerna möjligheten att värma medhavd barnmat, så en mikrovågsugn 
för allmän användning eller välvillig personal är ett måste.  
 
Då barnvagnar är väldigt stöldbegärliga, känns inte alls tryggt att lämna dem utanför, 
hävdade många mammor att de väljer bort caféer där det antingen är svårt att ta in 
vagnen eller råder förbud emot det.  Efter intervjuer framkom det att mammor, även i 
situationer utan barnvagn, undviker att besöka dessa caféer.  
 
Skulle det vara så att en mamma får en negativ uppfattning av ett café kan detta även 
påverka liknande produkter och koncept.  Denna kognition som egentligen endast 
består av antaganden påverkar således även andra caféer som i cohortens ögon ter sig 
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lika. Detta påverkar slutligen cohortens beteendet och bestämmer hur konsumenten 
har för avsikt att handla i förhållande till alla dessa caféerna dvs. ett förfarande som 
pendlar emellan extrempunkterna köp och total avvisning av en viss typ caféer. 
 
Mammor är vad man kallar kategorilojala kunder och är enbart lojala mot en kategori, 
i detta fall de caféerna med en mammavänlig profil, samt känner sig likgiltiga inför 
enskilda varumärken. I de fall där det förekommer kundkort kan denna cohort klassas 
som nöjda kunder, vilka dock befinner sig i en så kallad lock-in situation eftersom 
man med espresso kortet måste sätta in pengar som sedan är låsta för att kunna nyttja 
dess rabatter. Dessa går på ett specifikt café av ren vana och anser sig inte ha någon 
andledning att byta.  
 
Nästa cohort, business people, påträffas oftast runt rusningstiderna, morgon 
respektive lunch. Här kunde vi konstatera att det på dessa tidpunkter rörde sig mest 
om take away försäljning av olika produkter. På morgonen tenderar kaffet att 
dominera medan det på lunchen säljs övervägande mycket av färdiga sallader och 
sandwiches.  I detta fall verkar cafévalet domineras av ”det-ligger-på-vägen- 
mentaliteten”.  För den morgonpigge är alternativen begränsade, då inte många caféer 
är öppna. Enligt vad vi erfarit är det endast espresso house som är öppna riktigt tidigt. 
 
Cohortens stressade natur till trots, återfinner man en del morgonmöten och lugna 
luncher på plats. Vid dessa tillfällen är den viktigaste faktorn att alla hittar dit och att 
det inte ligger alltför långt från arbetsplatsen. Andra viktiga faktorer i sammanhanget 
är att det finns bra plats samt att musiken håller en rimlig nivå, 
 
Vidare är öppettiderna av central betydelse, det måste helt enkelt vara öppet på 
morgonen för att det ska var möjligt att förlägga dagens första möte där, men detta är 
även viktigt för take away kunderna, vilka ofta vill köpa sitt kaffe innan jobbet men 
ändå vill komma i tid. 
 
Att det finns möjlighet till avskildhet kan ur många aspekter vara viktigt för denna 
cohort och en ytterst relevant variabel för caféevalet.  Under studiens gång har det 
framkommit tre anledningar som kan relateras till detta behov. Ett tänkbart scenario 
är, precis som referenterna påtalar, man vill komma bort från kontoret men ändå sitta 
lite separerat. Vidare kan det vara bra att, om man misstänker att det kan uppstå 
meningsskiljaktigheter och livliga diskussioner, kan det vara bra att hålla mötet på 
neutral mark. Sist men inte minska kan alla någon gång känna behovet av att komma 
bort från kontoret och spendera en lugn stund i ensamhet, för att sedermera 
återkomma med nyvunnen kraft och energi.  
 
Denna cohort kan klassas som kategorilojala kunder och är enbart lojala mot en 
kategori, i detta fallet de caféer som ligger bra till och har rätt öppettider. Utöver detta 
kan vi konstatera att de känner sig likgiltiga inför enskilda varumärken. Vidare finns 
det olika nivåer av lojalitet, och denna cohort faller inom rammen för de nöjda 
kunderna som köper produkten av ren vana och som inte anser sig ha någon 
andledning att byta café. 
 



 
 
 
                                                                                            Gullstrand och von Platen 
 
 

 57

För cohorten vuxna fritidsfikande är den känsla en individ har för ett specifikt café 
avgörande. Den uppfattningen kan forma vår attityd mot denna specifika, så väl som 
liknande, produkt och koncept. 
 
Det är så att det café man föredrar i vissa sammanhang kanske man helt undviker i 
andra. I våra observationer och intervjuer har det framkommit att man väljer café på 
radikalt olika premisser på sin lediga tid respektive sin arbetstid.  På fritiden tenderar 
de mysiga, gemytliga caféerna att vara cohortens förstahandsval.  
 
Det har framkommit att faktorer som kan relateras till atmosfären spelar stor roll i 
valet av café. De icke visuella bakgrundsfaktorer, i vårt fall musik, dofter, belysning 
och temperatur, har visat sig otroligt viktiga och avgörande för hur man uppfattar 
atmosfären på ett café. Även de designfaktorer som är av mer visuell karaktär, till 
exempel caféets layout, färg, stil och bekvämlighet, är viktiga.  
 
Då fritid och avslappning är en bristvara i dagens samhälle, är den upplevda servicen 
samt rekommendationer viktiga variabler vid cafévalet. En återkommande kommentar 
i detta sammanhang var att man tar ju sig inte tid att besöka ett ställe där man inte blir 
vänligt bemött. Det har framkommit att detta attribut är så viktigt att om personalen 
haft ett dåligt kundbemötande kan detta leda till att individer ur denna cohort inte 
återkommer, trots en mysig atmosfär och bekväm inredning.   
 
Denna cohort kan klassas som kategorilojala, det vill säga de är lojala mot en specifik 
typ produkter och känner sig likgiltiga inför enskilda varumärken. Det finns olika 
nivåer av lojalitet och individer inom denna cohort är fritt märkesväxlande, dock inte 
på grund av priset utan de eftersöker helt enkelt en speciell upplevelse.  
 
Med denna skriftliga redogörelse samt empiriska undersökningar är det vår önskan att 
detta förhållandevis outforskade område i framtiden kan få mer uppmärksamhet och 
att det vi har presenterat om ämnet kan vara till nytta för marknadsförare i framtiden. 

6.3 Studiens bidrag till forskningen 
Det som vi undersökt i vår studie är ett, oss veterligen, tidigare outforskat fenomen. 
Vårt arbete tjänar som erfarenhetsbelysning för den svenska cafébranschen men även 
för foodservice-sektorn som helhet. Rent praktiskt bidrar vår uppsats till medvetenhet 
om vilka faktorer som påverkar vid valet av café. Inte att förglömma hoppas vi, 
genom att på detta franka sätt betona den bristfälliga forskning som föreligger inom 
ämnet, påverka samt stimulera berörda parter till åtgärder på detta område. Det 
teoretiska bidraget består dels av att vi provat kombinera livsstilsanalys och 
cohortteorin samt ökat kunskapen gällande påverkan samt uppfattningen av olika 
faktorer vid cafévalet. Vi har funnit underliggande motiv hos de fikande samt hur 
dessa skiljer sig åt de olika cohorterna emellan. Vi menar även att vår undersökning 
kan ge ett praktiskt bidrag till debatten just genom att vi lyckats belysa dessa rent 
sociala motiv.  
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Till vårt förfogande för denna uppsats har vi haft tio veckor. Tiden har gått väldigt 
fort, detta till trots anser vi oss ha kommit en bit på vägen. Det finns dock åtskilliga 
aspekter av detta mångfacetterade ämne att studera för den som finner det intressant. 
 
Ett förslag på fortsatt forskning kan ligga inom ramen för nordiska såväl som 
internationella komparationer länder emellan och då undersöka skillnader i 
värderingar och livsstilar. Vidare kan det vara intressant att undersöka 
överensstämmelsen mellan tilltänkt målgrupp och faktiska kunder.  
 
Efter att ha genomfört denna något begränsade studie, finner vi att det hade varit 
väldigt intressant att behandla ämnet ur ett genusperspektiv. Ett intressant fokus ur 
detta perspektiv kan vara att undersöka hur och vida män och kvinnor  uppfattar och 
påverkas av olika faktorer olika.  
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 
 
Denna intervjuguide ska lämpa sig för ett visst specifikt undersökningssätt, nämligen 
diskussion genom ”tränga-sig-på” intervjuer. Vidare har den ingen klar struktur, utan 
fungera enbart som en sorts guide och påminnelse om vad som ska tas upp under 
diskussionens gång. Ordningsföljden på frågan är inte helt statisk utan kan ändras 
utifrån hur resonemanget och diskussionen fortlöpor. 
 
Uppvärmning:  
Intervju objekten får presentera sig och berätta kort om faktorer som ålder, 
sysselsättning och civilstånd mm.  
 
Hur gamla är de i din umgängeskrets? (För att bekräfta våra cohort-gränser) 
Gymnasieelever 
Studerand på Högskola och Universitet 
Mammor med Barn (mammalediga) 
Business people 
 

• När går du på café? 
 
• Med vem går du på café? 

 
• Varför går du på café på just dessa tider, med just dessa 

människor? 
 

• Varför har du/ni valt att besöka just detta caféet? 
 

• Finns det olika anledningar till ditt café besök vid olika tider på 
dygnet? 

 
 
 

• Vilka media (ex tv, radio, tidningar inklusive veckomagasin etc.) 
exponeras du mest för? 

 
• Är du lika uppmärksam under reklampauserna som du är under 

programmen? 
 

 
                        Vad är det som gör att du kommer ihåg en specifik reklam? 
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• Vad påverkas du mest av, rekommendationer från vänner och bekanta eller 
extern reklam av olika slag? 

 
• Värderar du informationen från dessa olika i olika sammanhang? 

 
• Om man skulle göra reklam för ett café, vilket som helst, hur och i vilket 

media skulle man då göra det för att nå dig/er? 
 
 
Attitydmätning bestående av frågor av karaktären: 
  

• Café eller Restaurang 
 
• I City eller Komma bort lite 

 
• Stelt eller Mysigt 

 
• Trendigt och Inne eller Lugnt och Stilla  

 
Attitydenmätning av centrala faktorer i café valet: 
 

• Pris/ Prisvärt 

• Kvalitet och Service 

• Utbud 

 

 

Led in diskussionen på referensgrupper och förklara kort vad detta begrepp innebär. 

Diskutera betydelsen av: 

• Positiva? 

• Negativa? 

8.2 Observations checklista  
Kön 
 
Ålder 
 
Sällskap 
 
Ärende 
 
Sysselsättning 
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Tidpunkt 
 
Förtäring 
 
Hur länge stannade de? 
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