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Sammanfattning 
 

Introduktion: Att driva en eller flera restauranger kräver en bred förståelse för produkten 

som säljs och konsumenterna man säljer den till, samt kunskap om hur produkten skiljer sig 

från konkurrenternas. Det är därför intressant att se hur teoretiska ämnesfält som 

entreprenörskap och varumärken kan användas för att hjälpa entreprenörer inom restaurang. 

 

Syfte: Syftet med arbetet var att undersöka hur kunskap om entreprenörskap, koncept och 

varumärkesarbete kan användas för att på bästa sätt lyckas med processen att starta en 

restaurangverksamhet. 

 

Metod/material: Undersökningen gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer som sedan 

kodats och analyserats. 

  

Resultat: Studiens resultat visar att det som entreprenör inom restaurang finns mycket 

nödvändiga och direkt applicerbara lärdomar att dra från teorier om entreprenörskap och 

varumärkesarbete.  

 

Slutsats: Studien har hittat samband mellan varumärkesarbete, konceptutformning och 

entreprenörskap som är direkt applicerbara inom restaurangbranschen. Sambanden 

presenteras i en modell som grovt visar på hur den entreprenöriella processen bör ske samt 

vilka steg som är mer avgörande. 

Nyckelord 
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1. Introduktion 
En restaurangverksamhet omfattar mycket mer än maten som lagas i köket och serveras till 

gästerna. Att driva en eller flera restauranger kräver en blandning av olika kunskaper; en bred 

förståelse för produkten som säljs och konsumenterna man säljer den till, samt kunskap om 

hur produkten fungerar på marknaden och hur den skiljer sig från konkurrenterna. Trots det 

läggs i restaurangbranschen generellt lite fokus på de andra aspekterna av företagande som 

inte berör maten och måltidsupplevelsen. Dessa kunskaper återfinns dock i begreppet 

entreprenörskap, som behandlar individens inflytande på en verksamhets framgång (Morris, 

1998; Aulet, 2013). 

 

Samtidigt som kraven på entreprenörer inom restaurangbranschen blir högre ökar 

konsumenternas krav på högkvalitativ mat, vilket gör att det behövs något mer än 

produktkvalitet som differentierar restaurangen från konkurrenterna (Goldman, 1993). För att 

sticka ut behövs därför ett tydligt och genomtänkt koncept, förpackat i och kommunicerat 

genom ett varumärke som hjälper konsumenterna att minnas, prata om och återvända till 

restaurangen. Varumärken är till för att skapa mervärde och är det som särskiljer ett 

restaurangkoncept från ett annat inom samma produktkategori (Yoon, 2004). Konsumenterna 

väljer bland och identifierar de varumärken vars associationer och uppfattade kvalité stämmer 

bäst överens med konsumenternas egna preferenser (ibid.). Det är därför av största vikt för 

restauranger att aktivt arbeta för att påverka konsumenternas medvetenhet om varumärket 

samt de associationer som finns till det. Trots den av forskning påpekade vikten av 

varumärkesarbete är restaurangbranschen, precis som med entreprenörskap, fortfarande långt 

efter andra branscher (Hyun, 2009). 

 

Den här studien ämnar därför undersöka hur etablerade entreprenörer inom 

restaurangbranschen startat och utvecklat sina verksamheter, hur de utformat respektive 

restaurangkoncept samt hur omfattande och integrerat deras varumärkesarbete är genom den 

processen. Genom dessa lärdomar kan det, med stöd i arbetets teoretiska bakgrund, skapas 

större förståelse för processen att öppna en restaurang samt hur den processen kan förmedlas 

vidare till oerfarna restaurangentreprenörer.  
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2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Många kockar drömmer om att en gång i framtiden kunna öppna upp en egen restaurang, men 

restaurangbranschen karaktäriseras av tuff konkurrens och små marginaler. Samtidigt är det 

en bransch som länge har gått i samma hjulspår och som i stor utsträckning inte använder sig 

av ett strategiskt varumärkesarbete. Vidare finns heller inte någon fördjupad kunskap om 

entreprenörskap, utan fokus hos restauranger tenderar oftast att läggas på produkten och 

atmosfären. Tillsammans med de ytterligare aspekterna rummet, mötet och styrsystemet utgör 

just produkten och atmösfären den så kallade I FAMM-modellen, som används för att se till 

måltiden som helhetsupplevelse (Edwards & Gustafsson, 2008). Dessa aspekter berör just 

gästens upplevelse, men de berör inte själva entreprenörskapet inom restaurangbranschen. 

 

Detta arbete ämnar undersöka hur dessa centrala aspekter inom ämnet måltidskunskap och 

värdskap kan vävas in i teorier om varumärkesarbete och entreprenörskap, för att skapa ett 

bredare synsätt på entreprenörskap inom restaurangbranschen. Genom att förenkla 

användandet av dessa teoretiska verktyg kan det öppna upp för fler att våga ta sig an rollen 

som entreprenörer och skapa nya restaurangupplevelser. 

 

3. Teoretisk bakgrund 
Nedan presenteras arbetets teoretiska bakgrund som är uppdelad i de tre delarna värdet av ett 

varumärke, konceptet som en del i varumärkesarbetet och entreprenörskap. Först presenteras 

generella teorier om varumärken och dess funktioner. Det relateras sedan till exempel inom 

restaurangbranschen. Efter det förklaras tanken med restaurangkoncept och hur de bäst 

formas efter specifika förutsättningar och önskad effekt. Slutligen presenteras forskning om 

entreprenörskap och om kunskap som både har och kan komma att bli viktig för entreprenörer 

i restaurangbranschen.  

 

3.1 Värdet av ett varumärke 
Varumärken hjälper konsumenter att identifiera och välja bland produkter baserat på 

värderingar och associationer som finns till varumärket (Keller, 1993). En produkt kopplad 

till ett varumärke har därför ett visst uppfattat värde hos konsumenterna, vilket kan vara både 

lägre och högre än produktens faktiska värde (Rosenbaum-Elliot, Percy & Pervan, 2011). 

Detta uppfattade varumärkesvärde kallas för brand equity och definieras av Aaker (1991 s.15) 

som ”a set of brand assets and liabilities linked to a brand, its name and symbol, that add to or 
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subtract from the value provided by a product or service to a firm and/or to that firm’s 

customer”. Kopplingen mellan konsument och varumärke kan liknas vid en relation, inte helt 

olik den mellan två personer, där konsumenten ger sitt förtroende till varumärket med en 

förhoppning om att produkten som köps infriar de förväntningar som kommer med 

associationer till varumärket (Yoon, 2004). Om varumärket levererar det som konsumenten 

förväntar sig blir den tillfredställelse som ges direkt associerat till varumärket, vilket stärker 

relationen till konsumenten och över tid skapar lojalitet mot varumärktet (ibid.).  

   Hos konsumenter  Hos producenter 

  Identifiera ursprunget  Enklare sätt att hantera produkt/tjänst 

  Bekräftelse av kvalité  Sätt att legalt skydda unika funktioner 

  Reducera risk  Förmedla kvalitet till konsumenter 

  Hitta rätt pris   Förse produkt/tjänst med associationer 

  Löfte, band eller pakt med producenten  Källa för övertag mot konkurrenter 

  Symbolisk produkt/tjänst  Källa till ekonomisk vinst 

  Figur 3.1 – Varumärkens funktioner (Keller, 1998 s.7) 

 

Figur 3.1 visar varumärkets funktioner hos konsumenter respektive producenter (Keller, 1998 

s.7). För producenter är varumärket ett nyckelverktyg för att skapa unika och 

konkurrenskraftiga fördelar kopplade till en produkt eller tjänst (Rosenbaum-Elliot et al. 

2011). Funktionerna hos både konsument och producent ryms alla under faktorerna 

varumärkeskännedom, varumärkets image, uppfattad kvalité och varumärkeslojalitet (ibid.). 

Tillsammans utgör de kärnan för brand equity och används för att se till det sammanlagda 

uppfattade värdet av varumärket (Aaker, 1991). Genom att strategiskt arbeta med brand 

equity kan man påverka konsumenternas uppfattade kvalité av varumärket samt de 

associationer som tillsammans skapar varumärkets image (Yoon, 2004). Positiva resultat i ett 

sådant arbete leder till ökad lojalitet hos konsumenterna och ger större möjlighet att ta mer 

betalt för produkten eller tjänsten (ibid.). Ett starkt varumärke med hög brand equity har 

större genomslagskraft i olika distributionskanaler, vilket gör det till en bra grund för 

expansion av etablerade varumärken (ibid.). Positiva associationer i relation till varumärkets 

image kan också fungera som barriärer mot andra varumärken, vilket kan leda till en ledande 

position inom en viss marknad eller ett visst kundsegment (Aaker, 1991).  

 

Framgångsrika produkter och dess specifika attribut blir allt enklare för konkurrenter att 

kopiera, men en individs associationer till ett varumärke är personliga och specifika för 
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relationen mellan just det varumärket och den individen (Yoon, 2004). Dessa starka band till 

konsumenten utvecklas med tiden till brand loyalty, vilket är när konsumenten konsekvent 

väljer varumärket över dess konkurrenter (ibid.). Brand loyalty tolkas därför lite missvisande i 

form av just lojala konsumenters återkommande köp. Den riktiga styrkan i brand loyalty är de 

dedikerade konsumenter som tydligt kommunicerar sin positiva inställning till varumärket 

och därmed influerar andra (Rosenbaum-Elliot et al. 2011).  

 

3.1.1 Uppfattad kvalité 
Den uppfattade kvalitén är en viktig aspekt för varumärken när det kommer till att skapa goda 

relationer med konsumenter (Kim & Kim, 2005; Hyun 2009; Hyun & Kim, 2011). Studier 

visar att den uppfattade kvalitén är direkt avgörande för konsumenters benägenhet att 

återvända till en specifik restaurang (Namkung, 2007; Gupta, 2007). Aaker (1996) har med 

statistiska modeller visat att den uppfattade kvalitén har ett direkt inflytande på avkastning av 

investerat kapital. För att ha en uppfattning om kvalitén behöver konsumenterna först vara 

medvetna om varumärkets existens (Keller, 1998). Det sker från den stund när konsumenterna 

först kommer i kontakt med varumärket, varpå associationer och attityder formas baserat på 

vilket sammanhang och under vilka omständigheter kontakten sker (Yoon, 2004). Detta kan 

ske genom en direkt upplevelse av ett varumärkes produkt eller genom mer indirekta källor 

som reklam och rekommendationer från andra konsumenter (Hyun & Kim, 2011).  

 

Utöver det finns det hos konsumenter på förhand medhavda åsikter kopplade till exempelvis 

specifika produktkategorier eller geografiska områden (Keller, 1998). För restauranger lämpar 

sig därför vissa geografiska områden generellt bättre till vissa specifika koncept (Goldman, 

1993). På samma sätt behöver ett förutbestämt koncept placeras i ett område som 

demografiskt stämmer överens med konceptet och den produkt man säljer (ibid.). En 

verksamhet kan således påverka konsumenters uppfattning av kvalitén genom att vara 

noggranna med i vilka sammanhang och hur varumärket framställs (Keller, 1998).  

 
3.2.1 Varumärkeskännedom 
Kännedomen om ett varumärke mäts i den utsträckning som konsumenter känner till, minns 

och kan placera det i specifika produktkategorier (Aaker, 1991). Det enklaste stadiet är 

igenkänning och innebär att en konsument kan identifiera varumärket när de får det 

presenterat för sig (Rosenbaum-Elliot et al. 2011). Nästa stadie är när varumärket dyker upp i 

konsumenters tankar och de kan nämna det vid namn när en produktkategori presenteras 
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(ibid.). Det varumärke som flest konsumenter i genomsnitt tänker på först i en 

produktkategori har top of mind kännedom (ibid.). Top of mind kännedom utgör grunden för 

brand salience, som är ett mått på konsumenternas kännedom av varumärket i relation till 

konkurrenter i samma produktkategori (Rosenbaum-Elliot et al. 2011). Brand salience kan 

användas för att bättre förstå konsumenterna och konkurrenterna i sin produktkategori samt 

för att identifiera hur man bäst kan stärka sin brand equity (ibid.). Ett varumärke som har hög 

generell kännedom och dessutom ligger högt i top of mind är troligtvis starkast i sin 

produktkategori. När Kim & Kim (2005) undersökte brand equity hos restaurangkedjor i USA 

hade varumärkeskännedom störst positiv effekt på kedjornas resultat. En högre 

varumärkeskännedom ökar chanserna att inkluderas vid konsumenters beslut om köp och 

därmed chansen att påverka deras uppfattning av varumärket (Keller, 1993; Hyun 2009; Hyun 

& Kim, 2011). Det finns därför ett tydligt och bevisat samband mellan kännedom och 

uppfattad kvalité, där ökad kännedom ger kredibilitet åt produkten och stärker 

konsumenternas uppfattade kvalité (Hyun & Kim, 2011). Kim & Kim (2005) menar även att 

kännedom och uppfattad kvalité tillsammans är de två viktigaste faktorerna för att påverka 

brand equity hos restauranger.  

 

3.1.3 Varumärkets image och varumärkespersonlighet 
Varumärkets image är de associationer som finns till varumärket och kan förklaras som 

konsumenternas övergripande uppfattning av varumärket (Yoon, 2004). Genom att tydligt 

kommunicera de associationer som är till fördel för varumärket i relation till konkurrenterna 

kan varumärkets image formas efter den aktuella marknaden (Rosenbaum-Elliot et al. 2011). 

Dessa associationer kan grupperas som produktrelaterade, icke-produktrelaterade och 

personliga (Aaker, 1996; Yoon, 2004). De personliga associationerna kan användas för att 

förklara begreppet varumärkespersonlighet, som Aaker (1996, s.347) menar är ”the set of 

human characteristics associated with a brand”. När ett varumärke associeras med 

personlighetsdrag relaterar konsumenter till de egenskaperna och utvärderar varumärket 

utefter sina egna personligheter (Yoon, 2004). När konsumenten relaterar till varumärkets 

förmedlade och uppfattade personlighet blir möjligheten att skapa en stark och lojal relation 

större samtidigt som trovärdigheten för varumärket ökar (Keller, 1998). Det ger även 

möjlighet att ännu tydligare differentiera sig från konkurrenterna och rikta kommunikationen 

till den önskade målgruppen (Yoon, 2004; Rosenbaum-Elliot et al. 2011). Varumärkets image 

bör således spegla de fördelar som finns hos varumärket i relation till konkurrenterna 

(Rosenbaum-Elliot et al. 2011).  
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Aaker (1997) har tagit fram en universell skala för att mäta varumärkespersonlighet som delar 

upp mänskliga personlighetsdrag i fem övergripande kategorier. Kategorierna innehåller i sin 

tur 42 mer konkreta personlighetsattribut och skalan har sedan den introducerades bevisats 

reliabel för att mäta varumärkespersonlighet i flera olika produktkategorier (Aaker, 1997; 

Yoon, 2004). Inom restaurangverksamhet har däremot skalan inte testats så utförligt och de 

undersökningar som gjorts har varit eniga om att stora delar av skalan inte är kompatibla för 

restauranger (Austin, Siguaw & Matilla, 2003; Yoon; 2004; Musante, Bojanic & Zhang, 

2008). Yoon (2004) testade skalans relevans för restauranger och kunde enbart bekräfta tre av 

de fem övergripande kategorierna samt 23 av de 42 mer konkreta personlighetsattribut. 

Musante et al. (2008) gjorde liknande tester och kunde enbart bekräfta nitton 

personlighetsattribut fördelat på fyra kategorier. Dessa resultat stämmer med det Austin et al. 

(2003) kom fram till i en liknande undersökning av personlighetsskalans reliabilitet hos 

restauranger. I ett försök att bättre förstå relationen mellan image och varumärkespersonlighet 

inom restaurang skapade Yoon (2004) en anpassad modell av Aaker’s (1997) ursprungliga 

personlighetsskala (Figur 3.2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Varumärkets image delat på personliga och icke-personliga attribut (Yoon, 2004). 

 

Den inkluderar endast de attribut som hade signifikant betydelse för varumärkets image, 

fördelat på personlighetsrelaterade och icke-personlighetsrelaterade attribut (Yoon, 2004). 

Han upptäckte att de personlighetsrelaterade attributen var kopplade till kategorierna spänning 

och popularitet (ibid.). Det fanns en tydlig överlappning mellan personlighetsrelaterade och 

Restaurangvarumärkets image 

Personlighetsattribut Icke-personliga attribut 

ê ê   î        í î 

Spänning Popularitet Kvalité och service Uppfattat 
värde 

             Uppriktighet     Fördelar   

Fantasifullt Populär Trevlig personal Dyrt 

Livfull Färgglad Pålitlig Ren miljö Uppfattat värde 

Charmig Modern Ärlig God mat Billigt 

Känslig  Hälsosam Nyttig mat  

Utmanande  Aktiv Stora  

Hög klass  Trevlig portioner  
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icke-personlighetsrelaterade attribut i kategorin kvalitet och service. Det uppfattade värdet var 

den kategori som helt saknade koppling till personlighetsrelaterade attribut (Yoon, 2004). 

Samtliga undersökningar som gjorts inom kategorin restaurang med Aaker’s (1997) 

ursprungliga skala betonar vikten av ytterligare forskning inom området (Siguaw, Mattila & 

Austin, 1999; Austin et al. 2003; Yoon, 2004; Musante et al. 2008). De studier som gjorts 

visar dock att restauranger kan gynnas av att förmedla och kommunicera just de associationer 

som restauranggäster påverkas mest av (Yoon, 2004; Musante et al. 2008). 

 

3.2 Konceptet som en del i varumärkesarbetet 
Det finns många likheter och tydliga kopplingar mellan utvecklingen av ett koncept och 

faktorerna som skapar brand equity. Den uppfattade kvalitén är en central del i brand equity 

samtidigt som det är ett viktigt verktyg i differentieringen av restaurangkoncept (Keller, 1998; 

Yoon, 2004). Konsumenternas uppfattning av kvalité är kopplad till varumärkeskännedomen, 

som används för att mäta konsumenters medvetenhet om varumärket inom specifika 

produktkategorier (Rosenbaum-Elliot et al. 2011). Valet av produkt i ett koncept bestämmer 

inom vilken produktkategori konceptet kommer att konkurrera och blir därmed avgörande för 

varumärkeskännedomen (Goldman, 1993). Konceptets helhet formas av de associationer och 

attribut som väljs i relation till de tänkta konsumenterna, på samma sätt som ett varumärkes 

image formas utifrån konsumenters attityder (Aaker, 1996; Yoon, 2004; Rosenbaum-Elliot et 

al 2011). Arbetet med varumärket, dess image och strävan att skapa brand equity inom 

restauranger kan och bör därför vävas in i utvecklandet av restaurangkoncept (Rosenbaum-

Elliot et al. 2011; Yoon, 2004). I en studie av nyöppnade restauranger visades att de mest 

framgångsrika var de som lagt stor vikt på marknadsföring och på relationen till 

konsumenterna (Parsa, Self, Njite & King, 2005). De mindre framgångsrika skyllde dessutom 

sina misslyckanden på konkurrenters intensiva marknadsföringsaktiviteter (ibid.).  

 

3.2.1 Konkretisering och differentiering av koncept  
Ett definierat koncept riktar sig till en specifik grupp individer och styrs av marknaden samt 

restaurangens läge (Goldman, 1993). Tanken med ett koncept är att utgå från en definitiv 

grundtanke och sedan implementera den i alla delar av verksamheten (Goldman, 1993; 

Grönroos, Holmqvist & Gylldorff, 2008). Att inte konkretisera sin verksamhet genom ett 

koncept har visat sig vara en bidragande faktor till att många nyöppnade restauranger tvingas 

lägga ner under sina första år (Parsa et al. 2005; Parsa, Self, Sydnor-Busso & Yoon, 2011). 

Själva kärnan i konceptet är det som tillfredsställer konsumenternas primära behov, vilket i 
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fallet för restauranger är själva produkten (maten) förpackad som en tjänst i ett 

serveringsmoment (Grönroos et al. 2008; Bateson & Hoffman, 1997). Utan ett tydligt koncept 

finns ingen kärna i verksamhetens affärsidé, vilket gör det svårt att identifiera vilket behov 

hos konsumenterna som ska tillfredsställas (Grönroos et al. 2008). Det påverkar samtidigt 

varumärkesarbetet, då det blir svårt att precisera en image för något som inte har en konkret 

kärna (Parsa et al. 2011, Rosenbaum-Elliot et al. 2011). Kärnan ska vara svaret på vad 

verksamheten står för och varför den är unik och svår för konkurrenterna att imitera (Aulet, 

2013). Eftersom restauranggäster heller inte kan prova maten innan de konsumerar den måste 

de förlita sig på att kvalitén lever upp till deras förväntningar (Kotler, Bowen & Makens, 

1999). Ett tydligt koncept kan då ge konsumenterna en uppfattning om vilken typ av mat de 

kan förvänta sig, vilken kvalité den håller och vilken nivå av service som erbjuds (Goldman, 

1993).  

 

Vid valet och konkretiseringen av restaurangens koncept väljs även dess direkta konkurrenter, 

som varierar beroende på den tänkta geografiska platsen för restaurangen (Goldman, 1993; 

Parsa et al. 2011). Det som differentierar olika restaurangkoncept är varierande nivåer av 

kvalité på mat och service samt den upplevda stämningen (Fillatrault & Ritchie, 1988). Det 

gör att koncept inte bara konkurrerar inom bestämda produktkategorier, utan också med andra 

koncept i samma kvalitétskategori (Goldman, 1993). En indisk restaurang som erbjuder mat 

och service av hög kvalité, med ett pris som reflekterar det, konkurrerar därför 

konceptmässigt med andra indiska restauranger och samtidigt med närliggande restauranger 

med högre kvalitéts- och prisnivå (ibid). Utifrån en analys av dessa konkurrenter behövs 

beslut tas om hur konceptet ska differentiera sig så att det sticker ut och är lätt för 

konsumenterna att skilja från konkurrenterna (Ryu, Lee & Gon Kim, 2012; Parsa et al. 2005). 

Att differentiera sin verksamhet innebär också att det blir attraktivt för ett specifikt segment 

av konsumenter, som därmed kommer bli en av verksamhetens målgrupper (Goldman, 1993; 

Haery & Badiezadeh, 2014). På samma sätt kan differentieringen ske utifrån ett identifierat 

konsumentsegment relaterat till ett bestämt geografiskt område (ibid.). Då anpassas istället 

konceptet efter det identifierade konsumentsegmentet (Haery & Badiezadeh, 2014; Bojanic & 

Shea, 1997). Oavsett hur detta sker är det väsentligt att undersöka och identifiera de 

presumtiva konsumenterna för att bekräfta att det finns en tillräckligt stor marknad för det 

tänkta konceptet (Goldman, 1993; Grönroos et al. 2008). 

 

Konsumenerna ställer idag allt högre krav på produktens kvalité och för många är det en 
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avgörande faktor vid valet av restaurang (Hyun & Kim, 2011, Namkung, 2007; Gupta et al. 

2007; Parsa et al. 2005). Det är dock svårt att använda hög produktkvalitet för att differentiera 

ett koncept, eftersom det är något som går att erbjuda konsumenterna oavsett valt koncept 

(Namkung, 2007). Istället bör produktkvalitén användas tillsammans med andra komponenter 

för att skapa ett unikt koncept (Namkung, 2007). Komponenter som serveringssystem, läge 

och dekor är alla väsentliga delar av den helhet som ett färdigt koncept ska förmedla 

(Goldman, 1993; Lundberg och Walker, 1993; Gupta et al. 2007). Restaurangupplevelser är 

förgängliga och upplevs olika beroende på vem konsumenten är (Kotler et al. 1999). 

Dessutom sker produktions- och serveringsmomentet simultant i en process som involverar 

konsumenten (Kotler et al. 1999; Grönroos, 2000). Hur maten produceras och serveras blir 

därför en differentieringsfaktor (Grönroos, 2000). Samtidigt ger dessa processer möjlighet att 

genom bemötandet av konsumenterna förstärka önskade associationer till varumärket och 

produkten (Yoon, 2004). Mötet med konsumenten är därför en stor del av restaurangens 

image, eftersom den består av en mängd attribut länkade till mänskliga personlighetsdrag 

(Yoon, 2004). Den interiöra dekoren blir tillsammans med matens kvalité, hur den serveras 

och kvalitén på den servicen konkreta faktorer som konsumenten upplever och som ska 

stämma överens med restaurangens uppmålade image (Ryu et al. 2012; Gupta et al. 2007; 

Yoon, 2004). Differentieringen av konceptet är därför relaterat till formandet av restaurangers 

image (Ryu et al. 2012). Då kan Yoon’s (2004) identifierade personlighetsattribut användas 

för att analysera konkurrenternas image och därifrån hitta attribut som differentierar konceptet 

från dem. 
 

3.2.2 Konceptets fördelar 
 Positioneringen sker enligt Rosenbaum-Elliot et al. (2011) när det finns ett tydligt koncept 

som är differentierat från konkurrenterna, en bestämd geografisk plats samt en identifierad 

målgrupp. Först bestäms en övergripande positionering som definierar i vilken marknad 

varumärket kommer att konkurrera (Rosenbaum-Elliot, 2011). Detta beslut görs med hänsyn 

till den valda målgruppen, exempelvis om den är bred eller nischad, samt den tänkta prisnivån 

(ibid.). Därefter behöver konsumenterna i den valda målgruppens analyseras för att skapa 

förståelse för vad som motiverar dem vid köpbeslut (Rosenbaum-Elliot et al. 2011; 

Armstrong & Kotler, 2002). Enligt Armstrong & Kotler & (2002) går konsumenterna igenom 

vissa steg innan de beslutar sig för att köpa något (Figur 3.3, s.14). Det börjar med att ett 

behov uppstår varpå konsumenten letar efter information för att stilla det behovet (ibid.). 

Konsumenten väljer sedan bland de alternativ som identifierats och tar baserat på det ett 
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beslut, som sedan utvärderas och ligger till grund för framtida beslut (Armstrong & Kotler, 

2002). För att kunna påverka konsumenterna i denna beslutsprocess behövs information om 

vilka fördelar som konsumenterna värderar högt (Armstrong & Kotler, 2002)  

 

 

 

Figur 3.3. Konsumenters beslutsprocess (Armstrong & Kotler, 2002) 

 

Efter det görs en tydligare positionering som lyfter fram de fördelar som passar varumärket 

bäst (Rosenbaum-Elliot et al. 2011). Den positioneringen kan vara central eller differentierad 

(ibid.). En central positionering innebär att man lägger anspråk på att vara ledande i en 

produktkategori, varpå man måste kunna leverera alla huvudsakliga fördelar som associeras 

till den kategorin (Rosenbaum-Elliot et al. 2011; Aulet, 2013). Ett exempel på ett centralt 

positionerat varumärke är hamburgerrestaurangen Max som länge använt sloganen ”Sveriges 

bästa hamburgare” och vars målsättning är att vara just bäst (Nordqvist, Olhed & Gren, 2006; 

Jartin & Ernfjord, 2014). En differentierad positionering fokuserar istället på de specifika 

fördelar som kan levereras bättre än konkurrenterna (Rosenbaum-Elliot et al. 2011). 

Positioneringen berättar för konsumenten vad varumärket är, vem det är till för och vad det 

erbjuder, vilket innebär att den bygger på varumärkeskännedom och attityder (Figur 3.4). 

 

 

 

 

Figur 3.4. Modell för varumärkespositionering (Rosenbaum-Elliot et al. 2011, s. 113) 

 

Varumärkeskännedomen är länken mellan varumärket, konsumentens behov och 

produktkategorin (Rosenbaum-Elliot et al. 2011). Med ökad varumärkeskännedom blir 

chansen större att konsumenten associerar till varumärket vid ett identifierat behov inom en 

viss produktkategori (ibid.). Fördelarna med varumärket är kopplade till de attityder som 

konsumenterna har till det och därmed även varumärkets image (ibid.). Positioneringen går ut 

på är att välja de specifika fördelar som genom kommunikation ska motivera konsumenterna 

till köp av varumärket (Rosenbaum-Elliot, 2011). En viktig distinktion som Rosenbaum-Elliot 

et al. (2011) nämner är huruvida konsumenters motiv är positiva eller negativa. Att välja en 
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produkt i avseende att undvika onyttig mat är i grunden ett negativt motiv, men att välja en 

produkt för dess goda och unika smak är ett positivt motiv (Rosenbaum-Elliot, 2011). Vid 

positiva motiv bör fokus vara på de emotionella konsekvenserna av fördelen, exempelvis 

känslan av att äta något som för en tillbaka till Italien (ibid.) När motiven är negativa och 

grundar sig i ett problem hos konsumenten bör fördelen vara fokuserad på hur varumärket 

hjälper till att lösa problemet (ibid.). Genom att lägga tid och resurser på att positionera 

varumärket rätt skapas förutsättningar för en effektivare marknadsföring, vilket är angeläget 

för restaurangbranschen där restauratörer ofta har svårt att se lönsamheten i investeringar på 

marknadsföring (Kim & Kim, 2005; Hyun, 2009). Kunskapen från positioneringen kan även 

användas för etablering och kommunikation i digitala kanaler samt för produkt- och 

tjänsteutveckling (Ankomah Opoku, Abratt, Bendixen & Pitt, 2007; Alam & Perry, 2002).  
 

3.3 Entreprenörskap 
Aulet (2013) menar att alla verksamheter bör startas utifrån en bra idé, en teknisk eller 

praktisk fördel eller genom att följa sin passion. En idé eller en fördel är något som direkt kan 

differentiera en verksamhet och därmed något som den kan byggas runt (Aulet, 2013). Att 

starta en verksamhet baserat på passion kräver därför att det i nästa steg även tillkommer en 

bra och innovativ idé eller en fördel som kan forma ett unikt koncecpt (ibid.). Lyckat 

entreprenörskap symboliseras enligt Brazeal & Herbert (1999) av när en enskild innovation 

påverkar en hel marknad. Vidare menar Morris (1998) att det är de identifierade 

möjligheterna, skapade av särskilda omständigheter, som bör vara grunden i alla koncept. Ett 

koncept kan vara hur innovativt och välplanerat som helst, men utan ett bekräftat behov på 

marknaden så är det omöjligt att veta ifall det kommer lyckas (Morris, 1998). Detta är något 

som många restauratörer förbiser och istället antar ett behov på marknaden för sitt koncept 

(Morris, 1998; Parsa et al. 2005). Inom restaurangbranschen har bristen på bred kunskap, där 

allt från grundläggande kunskap om företagande till omedvetenhet om den föränderliga 

marknaden, varit orsaker till nedläggningar (Parsa et al. 2005; Parsa et al. 2011). Utformning, 

konkretisering, differentiering och positionering är väsentliga steg för utvecklingen av 

restaurangkoncept och bör dessutom göras parallellt med varumärkesarbetet (Goldman, 1993; 

Rosenbaum-Elliot, 2011; Yoon, 2004). Entreprenörskap omfattar hela processen från en 

identifierad möjlighet till ett koncept format efter marknaden och konsumenternas behov 

(Morris, 1998; Brazeal & Herberg, 1999; Aulet, 2013). Entreprenörskap som 

forskningsområde blir därför intressant för detta arbete eftersom det berör både konkret 
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kunskap om företagande samt kunskap om konceptutveckling (Aulet 2013). 

 

3.3.1 Entreprenörskap som en process 
Stevenson (1983) påpekar komplexiteten i begreppet entreprenörskap, då det bör ses som en 

process som i sig kan brytas ner i längre led (ibid.). För att på ett tydligare sätt förklara denna 

komplexa process har Morris (1998) använt ett input-outcome-perspektiv som går att 

implementera i alla organisatoriska kontexter (Figur 3.5). Enligt Morris (1998) är 

entreprenörskap den process där en eller flera individer skapar värde genom att koppla 

 samman unika resurser för att utnyttja möjligheter i en specifik miljö. 

Figur 3.5. Modell över entreprenöriella inputs och outcomes (Morris, s.19, 1998) 

 

Den första inputen är möjligheter i omgivningen och kan bestå av demografiska förändringar, 

ny teknik eller förändringar i lagar eller regler (Morris, 1998). Den andra inputen är den 

individuella entreprenören, som med sina resurser och idéer utnyttjar en möjlighet för att 

utveckla ett affärskoncept (ibid.). Entreprenören förverkligar sedan konceptet (tredje inputen) 

med hjälp av både finansiella och icke-finansiella resurser (fjärde inputen), i en organisatorisk 

kontext (femte inputen) som kan vara allt från en enskild firma till ett franchiseföretag i en 

nationell kedja (ibid). Inputsen är grunden i den entreprenöriella processen, som fokuserar på 

att ta entreprenörskap från en attitydnivå och implementera på en beteendenivå (Stevenson, 

1999; Morris, 1998). De outcomes som visas i Figur 3.5 är exempel på hur nivån av 

entreprenörskap i relation med inputs kan generera olika resultat (Morris, 1998). 

 

Erfarenheten av entreprenörskap omfattar i vilken utsträckning individen eller verksamheten 

tidigare sysslat med entreprenöriell verksamhet (Morris, 1998). Själva entreprenörskapet har 
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sedan tre underliggande dimensioner i form av innovation, risktagande och proaktivitet 

(ibid.). Innovation är kopplat till kreativiteten hos entreprenören och förmågan att observera 

möjligheter från många olika perspektiv (Eravia & Handayani, 2015). Innovationen speglas i 

hur unikt och kreativt det utformade konceptet är (Morris, 1998). Risktagandet är till vilken 

nivå entreprenören är villig att agera på möjligheter som har en kalkylerad risk att misslyckas 

(Morris, 1998). Risknivån korrelerar till viss del med innovationen, där exempelvis 

ambitionen om en stor innovation på en marknad ofta innebär större risker (Brazeal & 

Herberg, 1999; Morris, 1998). Proaktivitet är entreprenörens vilja och strävan att ligga i 

framkant för att själv kunna påverka marknaden istället för att påverkas av den (Morris, 

1998). För att göra det krävs att se till möjligheter utanför den nuvarande verksamheten, samt 

att i processer involvera produkter, tjänster och processer som ännu inte används av 

konkurrenterna (ibid.). Olika nivåer av dessa tre dimensioner skapar sedan tillsammans med 

erfarenheten av entreprenörskap ett mått av entreprenöriell intensitet, vilket kan användas för 

att kategorisera och jämföra olika typer av entreprenörskap (Morris, 1998). Modellen för 

entreprenörskap som en process med inputs och outcomes är ett sätt att förenkla ett komplext 

begrepp och förklara dess övergripande beståndsdelar (ibid.). 

 

3.3.2 Entreprenörskap med olika förutsättningar  
Entreprenörskap inom redan etablerade verksamheter går under benämningen Corporate 

Entepreneurship, (CE) och inkluderar (1) när etablerade verksamheter expanderar med nya 

affärsverksamheter; (2) när enskilda individer utvecklar och implementerar nya idéer inom 

verksamheten; samt (3) den entreprenöriella filosofi som genomsyrar hela verksamheten 

(Covin & Miles, 1999). Den entreprenöriella processens struktur är densamma för en enskild 

entreprenör med ambition att öppna en restaurang som för en etablerad verksamhet att 

expandera med ett nytt koncept (Morris, 1998; Brizek & Khan, 2008). Båda scenariona kräver 

också ett innovativt och unikt koncept som formats efter identifierade möjligheter och behov 

(Brizek & Khan, 2008). Det som skiljer dem åt är att den enskilda entreprenören saknar en 

organisatorisk struktur och en direkt tillgång till de nödvändiga resurser som behövs i input-

delen (Morris, 1998). Omvänt så har den etablerade verksamheten generellt redan en 

organisatorisk struktur och enklare tillgång till de resurser som behövs, men saknar naturligt 

den individuella entreprenören som ska vara drivande genom processen (ibid.). Kraven på den 

individuella entreprenören är fortfarande detsamma i båda scenariona, men den enskilda 

entreprenören måste själv ta alla risker (Brizek & Khan, 2008).  
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Jogaratnam, Tse & Olsen (1999) undersökte relationen mellan nivå av entreprenörskap och 

finansiellt resultat hos 311 entreprenörsdrivna restauranger. De restauranger det gick bäst för 

hade ägare som generellt var mer proaktiva och innovativa än ägarna för de mindre 

framgångsrika restaurangerna (Jogaratnam et al. 1999). En högre nivå av entreprenörskap och 

innovation bidrar dock med en viss ökad risk, vilket är problematiskt för enskilda 

entreprenörer utan stora marginaler (Parsa et al. 2005; Morris, 1998). Nya entreprenörer i 

restaurangbranschen har ofta liten eller ingen erfarenhet av att anpassa sig till turbulens i 

omgivningen (Parsa et al. 2005).  En vanlig orsak till att restauranger misslyckas är det 

faktum att de inte analyserar omgivningen rätt och har svårigheter att konkurrera om 

marknadsandelarna med större och redan etablerade verksamheter (Parsa et al. 2005; Aulet, 

2013). Fördelen hos etablerade verksamheter är att CE kan användas för att med redan 

befintliga resurser förbättra positionen på marknaden och ibland även forma den för att gynna 

lönsamheten (Covin & Miles, 1999). Nackdelen med CE är att det generellt finns snävare 

ramar för innovation inom redan bestämda organisatoriska kontexter (Morris, 1998). För 

enskilda entreprenörer gäller då att utnyttja detta genom ett innovativt och proaktivt 

entreprenörskap, men samtidigt fokusera på att kalkylera och i bästa fall minimera risknivån 

(Jogaratnam et al. 1999; Morris, 1998; Aulet, 2013). 

 

3.3.3 Konsumentfokuserat entreprenörskap 
Det enda nödvändiga och tillräckliga villkoret för att ha en affärsverksamhet är en betalande 

konsument (Aulet, 2013). En verksamhet kan därför inte formas utefter det den säljer, för om 

ingen köper det som säljs så finns ingen verksamhet längre (ibid.). Enligt Morris (1998) bör 

alla koncept utformas efter en identifierad möjlighet eller ett behov på marknaden. Som 

enskild entreprenör krävs resurssnåla lösningar och utformningen av konceptet bör därför 

vända sig direkt mot konsumenterna och deras behov (Aulet, 2013). En identifierad möjlighet 

betyder potentiella konsumenter och därmed potentiella intäkter. Konceptet i sig bör ses som 

ett verktyg för att kapitalisera på den möjligheten med hjälp av nya produkter, tjänster eller 

processer (Morris, 1998). Genom att först uppskatta behovet hos potentiella konsumenter kan 

sedan ett koncept formas med de fördelar som möter konsumenternas behov på en specifik 

marknad (ibid.). Detta arbetssätt kräver det Eravia & Handayani (2015) kallar 

marknadskännedom och innebär att entreprenören måste kunna sympatisera med 

konsumenternas behov. Innehållsmässigt är detta arbete identiskt med det som görs inför 

positionering av ett varumärke (Rosenbaum-Elliot et al. 2011; Aulet, 2013). Skillnaden är att 

positioneringsarbetet sker på ett varumärke kopplat till ett redan bestämt koncept, där 
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fördelarna istället används för att öka varumärkets konkurrenskraft på marknaden 

(Rosenbaum-Elliot et al. 2011). Aulet (2013) menar istället att attitydundersökning hos de 

potentiella konsumenterna bör vara det första som görs för att sedan också pågå kontinuerligt 

genom hela utvecklingsprocessen. Det finns då större möjligheter att forma konceptet efter 

identifierade attityder och anpassa det till konsumenternas behov på marknaden (Aulet, 2013).  

 

Det går alltså att implementera positioneringen (förklarad under ”3.2.2 Konceptets fördelar”) 

i början utvecklingsprocessen, vilket sparar tid och resurser för entreprenören (Rosenbaum-

Elliot et al. 2011; Aulet, 2013). För att få reda på konsumenternas attityder finns inga 

genvägar, utan det effektivaste sättet är att genom direkt interaktion med dem försöka få ut så 

mycket information som möjligt (Aulet, 2013). Information samlad direkt från konsumenterna 

på den tänkta marknaden är överlägsen all annan information som går att erhålla om 

marknaden och konsumentsegmentet (ibid.). En fördel bör möta konsumenternas 

grundläggande motiv, den måste vara möjlig för varumärket att leverera samt uppfattas unik i 

jämförelse med konkurrenterna (Percy & Elliot, 2009). Om en fördel inte lever upp till vad 

den påstår förlorar konsumenterna kredibiliteten för varumärket (Aulet, 2013). När 

konsumenternas attityder har undersökts och sammanställts kan de användas för att identifiera 

de viktigaste fördelarna i en produktkategori. Detta kan göras med utgång från Fishbein & 

Ajzen’s (1975) expectancy-value modell, där konsumenternas uppfattning om olika 

varumärken mäts i relation till de identifierade fördelarna (Rosenbaum-Elliot et al. 2011). 

Genom att multiplicera fördelens uppfattade värde hos konsumenterna med konsumenternas 

attityd till varumärket skapas en summerad attitydpoäng (Figur 3.6).  

 

 

 

 

       

Figur 3.6. Expectancy-value analys för tre varumärken (Rosenbaum-Elliot et al. S.??? 2011) 

 

Med enklast möjliga synsätt på fördelar kan de delas in i kategorierna ”snabbare”, ”bättre” 

och ”billigare” (Aulet, 2013). I det här exemplet är ”snabbare” den viktigaste fördelen hos 

konsumenterna, medans ”billigare” inte har någon betydelse alls. Som entreprenör bakom 

varumärke C behövs fokus flyttas från att erbjuda en billig produkt till att istället göra den 

antingen snabbare eller bättre (Rosenbaum-Elliot, 2011). På samma sätt kan analysen 
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användas för entreprenörer som ännu inte tagit sig in på marknaden (Rosenbaum-Elliot et al. 

2011; Aulet, 2013). Det går då att identifiera att inget av varumärkena i exemplet (Figur 3.6) 

har tagit rollen som ”bäst” hos konsumenterna, vilket är fördelaktigt när konsumenterna heller 

inte verkar bry sig om kostnaden. Positioneringen kan sedan sammanfattas genom att fylla i 

meningen: ”(X) är varumärket för (målgruppen) som uppfyller (identifierat behov) genom att 

erbjuda (fördelen/fördelarna)” (Rosenbaum-Elliot et al. 2011, s.119). Ett annat sätt för att 

fastställa positionen i relation till de identifierade fördelarna är genom Quantified Value 

Proposition, där de nuvarande förutsättningarna för något ställs mot det värde som något 

annat kan tillföra (Aulet, 2013). Det görs genom att beskriva exempelvis en produkt på 

marknaden ”som den är idag” och sedan använda de identifierade fördelarna hos 

konsumenterna för att beskriva ”hur den kan bli” om dessa fördelar implementeras (Aulet, 

2013). Konsumenterna ser då att det är en produkt som tydligare riktar sig mot deras behov, 

samtidigt som den produkten då differentierar sig från konkurrenterna (ibid.). 

 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka hur kunskap om entreprenörskap, koncept och 

varumärkesarbete kan användas för att på bästa sätt lyckas med processen att starta en 

restaurangverksamhet. 

• Hur skiljer sig arbetet i den entreprenöriella processen mellan respondenterna sett till 

innovation, risktagande och proaktivitet? 

• Hur sker utformningen av ett lyckat restaurangkoncept? 

• Hur sker positioneringsarbetet av varumärken? 

 

5. Metod och Material  
I följande kapitel behandlas först den sökmatris som användes för att hitta materialet till den 

teoretiska bakgrunden. Sedan kommer valet av metod och urval att beskrivas och motiveras. 

Efter det presenteras hur materialet till arbetets undersökning samlades in och analyserades i 

enighet med den valda metoden, samt hur intervjuguiden formades. Slutligen behandlas den 

analysmetod som användes och hela undersökningens validitet och reliabilitet.  

 

5.1 Litteratur- och databasinsamling 
För att hitta materialet till den teoretiska bakgrunden användes först en sökmatris (Bilaga 1). 

Genom att använda sökord med relevans till arbetets tänkta syfte hittades en rad artiklar som 
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ansågs intressanta. För att hitta så relevanta artiklar som möjligt användes sökorden främst i 

kombinationer, vilket även minskade mängden artiklar att välja mellan (Patel & Davidsson, 

2011). Databasen Google Scholar användes i störst utsträckning och kompletterades med viss 

sökning i databasen Summon. Totalt lästes 95 abstract varav 50 artiklar sedan studerades i sin 

helhet. Nitton av dessa ansågs relevanta för arbetet och användes i den teoretiska bakgrunden. 

Genom att studera de utvalda artiklarnas referenslistor hittades ytterligare källor som även de 

ansågs relevanta för arbetet. Vissa av dessa var böcker, varav vissa inte fanns tillgängliga på 

närliggande bibliotek eller på nätet, vilket resulterades i att de inte kunde användas. Totalt 

hittades och användes på det här sättet ytterligare 23 källor, vilket motiveras med att källorna 

ansågs relevanta för arbetet samt att de tillsammans med de ursprungliga nitton artiklarna gav 

en teoretisk bredd. En bred teoretisk grund är fördelaktigt då de olika källorna kan ställas mot 

varandra och jämföras (Patel & Davidson, 2011). Samtidigt har källorna använts som 

referenser i artiklar som hittats med hjälp av sökmatrisen vilket bidrar till en teoretisk 

fördjupning i relation till de valda sökorden.  

 

5.2 Metodval 
Metoden som användes var kvalitativa intervjuer, då det ansågs mest lämpligt i relation till 

syftet. Kvalitativa metoder är mer inriktade på ord än på siffror och betonar enligt Bryman (s. 

341, 2011) ”en förståelse för den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss 

miljö tolkar denna verklighet”. Generellt används kvalitativ metod för att härleda teorier 

utifrån insamlad data, men metoden fungerar även för att pröva teorier (Bryman, 2011; 

Esaiasson, Gilljam, Osvarsson & Wängnerud, 2007). Teoriprövning kan vara användbart när 

det som undersöks berör antaganden om individers tankar eller beteenden (Esaiasson et al. 

2007). Entreprenörskap som forskningsområde lägger stort fokus på just individen och 

konsekvenserna av beslut inom en specifik kontext. Det intressanta att undersöka sett till detta 

arbetes syfte är just särskilda erfarenheter, kvaliteter och egenskaper hos etablerade 

entreprenörer i restaurangbranscher, vilket motiverar valet av en kvalitativ metod (Rienecker 

& Stray Jörgensen, 2006; Bryman, 2011).  Vidare menar Bryman (2011) att teoriprövningen 

förekommer som ett eventuellt steg i den kvalitativa forskningsprocessen, där ytterligare data 

samlas in och bearbetas efter den primära datainsamlingen, i egenskap att optimera arbetet. 

Hela den kvalitativa processen inklusive den eventuella teoriprövningen illustreras i Figur 5.1 

(s.22).  

 

Teoriprövning kan därifrån isoleras som enskild metod och användas för att pröva teorier med 
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hjälp av kvalitativ datainsamling och analys (Bryman, 2011). Det innebär att den teoretiska 

utgångspunkten bestäms innan studien genomförs, varpå datainsamlingen antingen bekräftar 

eller dementerar teorierna (ibid.). Detta gör teoriprövning intressant till denna studie.  

 

Figur 5.1 Översiktlig beskrivning av den kvalitativa undersökningen (Bryman, s.346, 2011). 

 

I bakgrunden presenterades teorier som legat till grund för arbetets syfte och som sedan ska 

undersökas och besvaras med hjälp av de kvalitativa intervjuerna (Bryman, 2011). Den 

kvalitativa intervjun som metod används därför i den här undersökningen till viss del för att 

pröva de teorier som presenterats, samtidigt som de blir verktyg för att härleda ny kunskap ur 

den information som samlats in (Bryman, 2011). Det ger en utgångsprocess (Figur 5.2) där 

teorier identifierade från vetenskaplig forskning först prövas med kvalitativ intervju som 

metod, för att sedan härledas ytterligare med hjälp av svaren från respondenterna (Esaiasson 

et al. 2007; Bryman, 2011). I denna process implementerades därför vissa delar hämtade från 

metoden grounded theory, vars utgångspunkt är att just härleda teorier från insamlad data 

(Patel & Davidsson, 2011). Detta görs vanligtvis genom att analysera och koda ett mindre 

antal undersökta fall, för att sedan dra slutsatser och implementera dessa i undersökandet av 

ytterligare fall (Bryman, 2011; Esaiasson et al. 2007). I denna undersökning användes endast 

delar inom grounded theory kopplade specifikt till urval och analys, eftersom teorin är en stor 

del av detta arbete och använts för att härleda arbetets syfte och frågeställningar. 
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5.2.1 Semistrukturerad intervju 
Kvalitativa intervjuer är signifikativa med utförliga och detaljerade svar, till skillnad från 

kvantitativa intervjuer där korta svar erfordras för att effektivt kunna kodas (Bryman, 2011). 

Detta leder till att kvalitativa intervjuer i regel är mer flexibla i sin utformning, för att bättre 

kunna anpassa sig efter respondenternas svar (ibid.). Den kvalitativa intervjun utgår från 

någon form av intervjuguide eller manus, vars struktur styrs av det som ska undersökas 

(Bryman, 2011). Ifall det finns ett tydligt fokus för undersökningen används enligt Bryman 

(2011) vanligvist semistrukturerade intervju. En ostrukturerad intervju sker i relation till den 

semistrukturerade med hjälp av ytterst få minnesanteckningar och liknar mer ett samtal som 

inte styrs av intervjuaren (ibid.). Genomförandet av intervjuerna till detta arbete har därför 

gjorts enligt mallen för semistrukturerad intervju, vilket har gjort det möjligt att forma 

frågorna efter olika specifika teman (Bryman, 2011). Den kvalitativa intervjuprocessen är, 

oavsett val av intervjuform, flexibel och det ligger en stor tyngdpunkt på att undersöka 

respondentens verklighet och de underliggande förklaringarna till den (ibid.).  

 

Fägerborg (2011) menar att det naturligaste sättet att gestalta talspråket är genom att 

transkribera intervjuerna. För att göra detta krävs att intervjuerna spelas in, vilket i sin tur 

kräver respondenternas medgivande (Bryman, 2011; Esaiasson et al. 2007). Intervjuerna i 

detta arbete har utförts efter dessa rekommendationer. Transkriberingen gjordes direkt efter 

varje enskild avslutad intervju, så att materialet kunde börja analyseras direkt. Lofland & 

Lofland (1995) påpekar betydelsen av att låta analyserandet bli en kontinuerlig process som 

löper parallellt med genomförandet av intervjuerna. Det ger möjligheten att upptäcka 

intressanta teman och kategorier som kan vara aktuella att lyfta in i resterande intervjuer 

(Bryman, 2011; Lofland & Lofland, 1995). Detta kontinuerliga analysarbete vävdes sedan in i 

själva urvalsprocessen, där identifierade teman användes som underlag för ett vidare teoretiskt 

urval (Bryman, 2011; Esaiasson et al. 2007) 

 

5.2.2 Frågeställningar och tematisk indelning 
Lofland & Lofland (1995) menar att ett bra tillvägagångsätt för att testa relevansen av sina 

frågeställningar är att fråga sig själv vad med detta som är egendomligt eller gör det värt att 

undersöka. Det är även viktigt att undvika allt för många förutfattade meningar, eftersom det 

inom grounded theory förespråkas en öppen attityd genom hela den teoretiska 

urvalsprocessen (Bryman, 2011). Esaiasson et al. (2007) menar att en bra ingång till intervjuer 

är att i förhand redovisa sin egen förförståelse av det som undersöks. Då syns mycket 



 24 

tydligare vad intervjuerna sedan tillför i form av ny information (ibid.). I detta fall var den 

egna förförståelsen synonym med arbetets teoretiska bakgrund och den information som kan 

genereras från den (Esaiasson et al. 2007). Att sammanfatta förförståelsen skapar även en 

tydlig struktur över de olika undersökningsområdena, som sedan kan användas för att 

tematiskt utforma intervjuguiden (Bryman, 2011; Esaiasson et al. 2007). Med hjälp av den 

teoretiska bakgrunden skapades en modell som användes för att identifiera de teman som var 

relevanta sett till arbetets syfte (Figur 5.3). Utifrån det formades sedan arbetets övergripande 

frågeställningar, som blev representativa för de olika identifierade temana.  

Figur 5.3 Den sammanfattade förförståelsen härlett från den teoretiska bakgrunden. 
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”varumärket”. 

 

5.2.3 Urval 
Urvalet som gjordes var ett teoretiskt urval med koppling till metoden grounded theory 

(Bryman, 2011; Esaiasson et al. 2007). Det innebar att urvalet först gjordes för att passa den 

sammanfattade förförståelsen från den teoretiska bakgrunden, för att sedan styras av 

kontinuerligt insamlad och analyserad data (ibid.). Det första steget i den processen är att 

fastställa populationen för undersökningen. Esaiasson et al. (2007) menar att ordet population 

ofta blir felaktigt förknippat med enbart kvantitativ forskning. Även om kvalitativ och 

kvantitativ forskning använder sig av olika tekniker för att generalisera resultat så är 

målsättningen att uttala sig om situationen inom en population signifikant för båda (Esaiasson 

et al. 2007). Definieringen av populationen bör ses som principiell, där kravet är limiterat till 

forskarens uppfattning om vilka tänkta fall som ingår i populationen (Esaiasson et al. s.175, 

2007). I detta fall bestämdes populationen till entreprenörer inom restaurangbranschen som 

vid ett eller flera tillfällen genomgått processen att öppna en restaurang. Vidare avgränsades 

populationen till entreprenörer verksamma i städerna Stockholm och Norrköping. Detta 

gjordes dels av resursskäl, då forskaren hade geografisk närhet till båda städerna, men även 

för att kunna jämföra skillnader i marknadsorienterade beslut i en storstad (Stockholm) 

respektive mellanstor stad (Norrköping). Det blir intressant eftersom städerna erbjuder väldigt 

olika förutsättningar för en entreprenör sätt till antal potentiella konsumenter, konkurrenter 

och konsumenters behov. 

 

Urvalet gjordes som ett målinriktat urval, där respondenterna som valdes i huvudsak ansågs 

relevanta i relation till arbetets syfte (Bryman, 2011). Först identifierades en lämplig 

respondent inom den valda populationen, vars svar analyserades och ställdes i relation till 

arbetets teori. De analyserade svaren genererade en population av ytterligare lämpliga 

respondenter som tillfrågades om att medverka. Så fort en lämplig respondent accepterat 

genomfördes en intervju vars analyserade svar sedan låg till grund för nästa urval (ibid.). 

Denna process pågick tills det uppstod en teoretisk mättnad. Det innebär att urvalet pågår tills 

forskaren känner att den information som samlats in är relevant för det som undersöks samt 

att det genom urvalsprocessen skapats flera dimensioner av information som är jämförbar 

(Bryman, 2011). I det här arbetet blev det slutgiltiga urvalet två respondenter med erfarenhet 

från entreprenörskap inom restaurang i Stockholm samt två respondenter med erfarenhet från 
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entreprenörskap inom restaurang i Norrköping.  

 

5.3 Material  
Inför de kvalitativa intervjuerna sammanställdes en tematisk intervjuguide som på ett 

övergripande sätt täckte det som behandlats i den teoretiska bakgrunden och som var relevant 

sett till arbetets syfte.  

 

5.3.1 Intervjuguide 
Intervjuguiden är kort förklarat en minneslista över de områden som intervjun ska täckas och 

(Bryman, 2011). Den tematiska uppdelningen hjälper till att hålla intervjuguiden konsekvent 

anknuten till arbetets syfte (Esaiasson et al. 2007). Intervjuguidens struktur bör konstrueras 

för att skapa dynamik i samtalet, så att respondenterna känner sig motiverade att berätta 

utförligt om sina tankar i relation till respektive tema (ibid.). Frågorna bör därför formuleras 

kort, vara lätta att förstå och vara helt fria från akademisk jargong, så att respondenterna 

istället får utrymme att prata och berätta (ibid.). Eftersom ett av målen med den valda 

metoden är att registrera oväntade och intressanta svar är utrymmet för spontana 

uppföljningsfrågor en viktig del av intervjun (Esaiasson et al. 2007). Uppföljningsfrågor i 

deskriptiv form som ”Vad hände då?” och ”Hur gick det till?” kan vara effektiva för att 

komma respondenterna nära och fånga just deras tankevärld (ibid.). Detta bör dock göras med 

viss måttfullhet, då för många varför-frågor lätt kan ge intervjun karaktären av ett läxförhör 

(Bryman, 2011). Det som eftersträvas är de spontana beskrivningarna från respondentens 

verklighet, vilket gör att ledande frågor bör undvikas helt (ibib.). 

 

För att tidigt skapa kontakt och god stämning inleddes intervjuguiden med några 

uppvärmningsfrågor. Varje identifierat tema fylldes sedan med ett få antal breda och 

öppnande frågor, så kallade tematiska frågor (Esaiasson et al. 2007). Under de tematiska 

frågorna antecknades eventuella uppföljningsfrågor (Bilaga 3), som Esaiasson et al (2007) 

menar är effektiva att ha förberedda för att få mer innehållsrika svar från respondenterna. 

Eftersom intervjun är av den semistrukturerade karaktären behöver inte intervjuguiden följas 

slaviskt, utan intresset bör riktas mot respondentens ståndpunkter (Bryman, 2011). Ifall ett 

spontant svar leder till ett byte av tema bör detta antecknas under intervjuns gång, för att 

sedan återgå till det temat ifall det anses ofullständigt undersökt (Bryman, 2011; Esaiasson et 

al. 2007). I enhetlighet med metodvalet omformades intervjuguiden efter varje genomförd 

intervju, då ny data samlats in och analyserats (Bryman, 2011). De identifierade temana 
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behölls dock intakta för att säkerställa att intervjuguiden hade en tydlig anknytning till 

arbetets syfte (Esaiasson et al. 2007).  

 

5.4 Analysmetod – Initial och fokuserad kodning 
Analyseringen sker inom grounded theory med hjälp av kodning, som börjar i samband med 

den första datainsamlingen (Bryman, 2011). Detta sker genom att sätta olika namn eller 

etiketter på delar av de transkriberade intervjuerna som anses vara av teoretisk vikt eller av 

betydelse för undersökningen (ibid.). Intervjumaterialet bryts ner och studeras för att kunna 

identifiera olika begrepp som är representativa för materialet. Genom kodning definieras vad 

det väsentliga i intervjumaterialet, som sedan används för att förstå vad materialet egentligen 

säger (Charmaz, 2006). Begreppen blir då ett sätt att förstå och enklare kategorisera 

innehållet, så att det sedan kan jämföras med ytterligare insamlad data (Bryman, 2011). 

Charmaz (2006) skiljer på initial och fokuserad kodning, där den initiala är mycket mer 

detaljerad och inkluderar i stort sett allt material. Fokuserad kodning har istället tyngden på 

att identifiera de begrepp som bedöms mest relevanta (Charmaz, 2006). På samma sätt skiljer 

Strauss & Corbin (2008) på öppen och selektiv kodning.  

 

Analysen genomfördes först med en initial kodning, eftersom det är ett effektivt sätt att få en 

övergripande blick på materialet (Charmaz, 2006). Den initiala kodningen är väsentlig för att 

identifiera inom vilka områden det saknas relevant data (ibid.). Kodningen gjordes efter line-

by-line metoden, där varje rad av data sammanfattas i ett begrepp eller i några få ord. 

Charmaz (2006) påpekar att metoden kan framstå som överambitiös, men menar att det är ett 

viktigt verktyg för vidare analys. Det tvingar även forskaren att vara öppen för materialet 

under kodningsprocessen, vilket är en av nycklarna till en lyckad analys inom grounded 

theory (Charmaz, 2006). Med kodningen separeras materialet naturligt in i kategorier, som 

sedan används som underlag för den fokuserade kodningen (ibid.). Kategorierna 

strukturerades sedan utifrån den tematisering som gjordes till intervjuguiden.  

 

Vid den fokuserade kodning väljs de initialt kodade begrepp som bedöms mest relevanta för 

vidare analysering (Charmaz, 2006). Varje tema från intervjuguiden representerades av en 

övergripande kategori, en så kallad kärnkategori, som fylldes med kodade begrepp från 

respektive respondent (Strauss & Corbin, 2008). Kärnkategorierna utgjorde ramen för 

analysen och begreppen blev byggstenarna för den slutliga teoretiska konstruktionen (ibid.). 

Inom kärnkategorierna skapades sedan underkategorier som samlade de olika begreppen 
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(Bilaga 5). Vid det första intervjutillfället identifierades även det ytterligare temat 

”affärsmodellen”, som därefter implementerades som en ny kärnkategori. Kodningen från den 

första intervjun användes för att motivera det vidare teoretiska urvalet samt för att uppdatera 

intervjuguiden för den följande intervjun (Bryman, 2011). Vidare skedde samma process med 

ytterligare intervjuer tills den teoretiska mättnaden var uppnådd (ibid). 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet berör forskningsresultatens trovärdighet och reliabilitet motsvarar i vilken 

utsträckning studien går att genomföra på en liknande population med liknande resultat 

(Bryman, 2011; Esaiasson et al. 2007).  En utgångspunkt för validitet inom både kvantitativ 

och kvalitativ forskning är att undersökningen mäter just det som ämnas mäta (Esaiasson, et 

al. 2007). För att få en övergripande uppfattning om en studies validitet menar Esaiasson et al. 

(2007) att det är effektivt att svara på frågorna ”vad är det för fenomen som undersöks?” och 

”varför har just dessa konkreta fall valts till studien?”. Dålig uppfattning om vilken population 

de valda undersökningsfallen representerar försämrar därför validiteten (Esaiasson et al. 

2007).  

 

Inom den kvalitativa forskningen har relevansen för validitet och reliabilitet som begrepp 

ifrågasatts på grund av att mätning inte är kärnan i forskningsmetoden (ibid.). Vissa forskare 

förespråkar en anpassning av begreppen för att bättre kunna implementeras i den kvalitativa 

forskningen, så att validitet och reliabilitet på bästa sätt kan bli verktyg för att bedöma 

kvalitativ vetenskaplig forskning (ibid.). Andra menar dock att det istället bör användas andra 

kriterier. Enligt Denzin & Lincoln (1994) är begreppet tillförlitlighet bättre anpassat för att 

bedöma kvalitativ forskning. Tillförlitligheten som begrepp ersätter validiteten med 

begreppen trovärdighet och överförbarhet samt reliabiliteten med begreppet pålitlighet 

(Bryman, 2011). För detta arbete blir därför dessa begrepp lättare att relatera till vid 

bedömningen av resultatet. 

 

Viktigt att understryka är att det inte går att dra slutsatser kring populationen i sammanhang 

där antalet respondenter bara är en ytterst liten del av populationen (Esaiasson, 2007). Vid en 

kvalitativ intervjuundersökning som denna blir kvantifiering av resultat irrelevant (ibid.). Det 

som istället är intressant är att dra slutsatser i relation till respondenternas tankar och 

tolkningar av omvärlden, sett till undersökningens syfte (ibid.). I den kontexten kan ett tydligt 

syfte och en homogen population vara tillräcklig för att generalisera kring respondenternas 
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uppfattningar och föreställningar, sett till ett relativt litet urval (Esaiasson et al. s.185, 2007). 

  

6. Etisk planering för studiens genomförande 
För att skydda de medverkande respondenterna har de fyra principerna om informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav följts (Bryman, 2011). Det omfattar 

först att informera respondenterna om arbetets syfte och hur deras medverkan relaterar till 

detta. Respondenterna blev informerade genom ett informationsblad (Bilaga 2) där all 

nödvändig information fanns att tillgå. De har vidare själva fått godkänna sin medverkan i 

arbetet samt blivit informerade om att alla uppgifter och allt intervjumaterial är skyddat från 

obehöriga och endast kommer användas till detta arbete. Alla respondenter erbjöds 

möjligheten att själva välja om de ville medverka anonymt eller nämnas med sitt riktiga 

namn. Tre av fyra respondenter hade inget problem med att deras riktiga namn och 

restaurangnamn användes, men då den fjärde inte ville detta presenterades istället alla 

respondenterna som anonyma. Detta gjordes för att på bästa sätt respektera 

konfidentialiteteskravet (Bryman, 2011). Det slutgiltiga urvalet med två respondenter från 

Stockholm och två från Norrköping gjorde att kodningen av deras namn blev S1 och S2 

respektive N1 och N2.  

 

7. Resultat 
Intervjuerna transkriberades och kodades initialt för att kategorisera och utskilja de viktigaste 

aspekterna av innehållet. Därefter kodades varje intervju en gång till enligt metoden för 

fokuserad kodning, vilket efter avslutad kodning gav kärnkategorierna ”individuella 

entreprenören”, ”koncept och affärsmodell”, ”marknad och positionering” samt 

”varumärkesarbete”. Resultatet presenteras nedan för respektive kärnkategori vidare uppdelat 

i de identifierade underkategorierna. 

 

7.1 Individuella entreprenören 
För denna kärnkategori identifierades underkategorierna ”utbildning”, ”möjlighet / idé”, 

”proaktivitet och innovation”, ”finansiering” samt ”risktagande” (Tabell 7.1, s.30). 

 

Respondenterna S1 och S2 var universitetsutbildade inom andra områden än restaurang och 
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valde att ge sig in som entreprenörer i restaurangbranschen utan någon arbetserfarenhet inom 

den. N1 och N2 var utbildade kockar och hade vid tiden för sina entreprenöriella satsningar 

arbetat länge i branschen. Av de fyra respondenterna var det endast S1 som hade tidigare 

erfarenhet av eget företagande och entreprenörskap. N2 och S2 hade båda varsin likvärdigt 

satsande partner som de drev sin verksamhet tillsammans med. S1 valde att så långt det gick 

vara helt egen och tog inte hjälp av några externa samarbetspartners. N1 hoppade på en extern 

initiativtagare som inte hade någon erfarenhet av entreprenörskap inom restaurangbranschen. 

N2 och S1 finansierade sina satsningar med privata lån, S2 använde eget sparkapital och N1 

hade extern finansiering från sina samarbetspartners  

S1 och S2 kom utifrån restaurangbranschen men valde ett entreprenöriellt initiativ inom den 

för att de observerat goda möjligheter och för att de hade en passion för sina idéer. S1 valde 

att noggrant studera och slutligen konfirmera den identifierade möjligheten innan satsningen 

drogs igång. S2 valde istället att direkt hoppa på den observerade möjligheten, mycket på 

grund av att det var en relativt låg ekonomisk risk inblandad. N2 var tvungen att agera snabbt 

när möjligheten att ta över en restaurang dök upp och lyckades få ombord en dåvarande 

kollega som partner i satsningen. För N1 började processen med att samarbetspartnerna hade 

en tom lokal som var tänkt för en restaurang. Det fanns således ingen identifierad 

marknadsmässig möjlighet eller innovativ idé för det projektet.  

 

Samtliga respondenter menade att de fått mycket erfarenhet och de dragit nyttiga lärdomar av 

de misstag de gjorde under processen. S1 hade tidigare varit delägare i ett mindre företag som 

importerade öl. Den viktigaste lärdomen från det tyckte S1 var att ha en långsiktig plan för 

hur företaget ska generera pengar. N2 menade att omställningen till egen företagare var 

utmanande, men att det inte fanns några absoluta sanningar för den processen och det gällde 

att hela tiden kompromissa. S1 och N2 delade uppfattning om att det bästa är att ha ett 

proaktivt tankesätt och konstant blicka en bit framåt. På så vis är det lättare att anpassa sig 

efter situationer när de väl dyker upp.  

 

N1 påpekade att oerfarenheten av restaurangbranschen hos samarbetspartnerna var den största 

anledningen till att restaurangen tidigt fick problem. Eftersom de hade investerat allt kapital i 

satsningen ville de lägga sig i administrativa beslut inom områden där de inte hade någon 

kompetens. Det fanns mellan alla inblandade i satsningen goda kunskaper inom både affärs- 

och restaurangverksamhet, men saknaden av en organisatorisk struktur gjorde att fel personer 
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tog beslut inom fel områden. S1 valde av just den anledningen att neka intresserade 

investerare, eftersom det är lätt att tappa kontrollen över vem det är som bestämmer och bli 

överkörd av de som investerat. 

 

För N1 uppstod av samma anledningar också en dålig arbetsmiljö, då personalfrågor heller 

inte hanterades av rätt personer eller på ett professionellt sätt. För S1 har just personalfrågor 

sedan en tid tillbaka varit en av de viktigaste punkterna, men det var något som S1 själv 

erkände borde ha lagts större resurser på tidigare. Även N2 menade att personalfrågorna var 

extremt viktiga, men att de tyvärr lätt blir bortprioriterade inom restaurangbranschen. S2 hade 

en så pass liten verksamhet att de endast var tre heltidsanställda. De satsade istället på att 

försöka lösa så mycket som möjligt inom verksamheten med intern kompetens.  

 

Respondenternas olika bakgrunder speglades tydligt i deras inställning till entreprenörskapet. 

S1 hade tidigare jobbat med marknads- och företagsanalyser, vilket gjorde att de mer 

analytiska bitarna naturligt blev en viktig del i verksamheten. S2 och N2 menade istället att ett 

för affärsmässigt tankesätt i verksamheten lätt kan dra fokus från kärleken till maten och 

produkten som serveras. 

Individuella entreprenören 
Under-
kategori Utbildning	 Möjlighet	/		idé	 Proaktivitet	och	

innovation	
Finansiering	 Risktagande	

S1	 Universitetsutbildad	
ekonom	

Observerad	och	
konfirmerad	möjlighet	

I	framkant	med	
innovativ	idé	

Finansiering	från	
lån	

Noggrant	
kalkylerad	risk	

S2	 Universitetsutbildad	
agronom	

Observerad	möjlighet	
på	marknaden	

I	framkant	med	
beprövad	produkt	

Privat	finansierat	 Låg	insats,	
oprövad	marknad	

N1	 Högskoleutbildad	
kock	

Ingen	identifierad	
möjlighet	/	idé	

Viss	innovation	 Externt	
finansierat	

Ingen	personlig	
risk	

N2	 Utbildad	kock,	lång	
erfarenhet	

Möjlighet	att	köpa	
restaurang	dök	upp	

Proaktivt	tankesätt,	
ingen	innovation	

Finansiering	från	
lån	

Låg	risk,	befintligt	
ställe	

Tabell 7.1 – Individuella entreprenören 

 

7.2 Koncept och affärsmodell 
För denna kärnkategori identifierades underkategorierna ”konceptets kärna”, ”affärsmodell”, 

”anpassning av konceptet” samt ”långsiktig inkomstplan” (Tabell 7.2, s.33). 

 

Av respondenterna hade N1 det diffusaste konceptet, då de inte begränsat maten till någon 
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specifik produktkategori. De utgick från att vara ett ”skönt ställe” som serverade olika typer 

av mat från hela världen. Konceptet formades sedan kring en story skriven av en reklambyrå, 

där restaurangen framställdes som ett ställe där smaker från hela världen samlades. För att 

generera pengar var tanken först att använda udda styckningsdetaljer som kostade mindre att 

köpa in, för att således kunna hålla ner priserna mot gäst. N1 menade att med bra marginaler 

på råvarorna kunde restaurangen succesivt bli lönsam som en kvarterskrog. Istället blev 

samarbetspartnerna som investerat stressad och började tänka kortsiktigt för att öka 

inkomsterna, vilket bara skadade restaurangen mer på lång sikt. N1 hade blivit lovad att få 

fullt ansvar för köket och maten som lagades, men samarbetspartnerna började succesivt 

lägga sig i och försökte få igenom saker N1 inte ville stå bakom. Ett av de stora problemen 

var enligt N1 att det inte fanns en tydlig kärna i konceptet, vilket gjorde att de olika viljorna 

inom verksamheten drog isär det så det bara blev mer diffust. 

Den första restaurangen som N2 tog över var en lunchrestaurang som serverade vällagad mat 

med mycket grönsaker och generösa salladsbufféer, vilket var ovanligt i Norrköping på tidigt 

2000-tal. N2 valde att behålla det konceptet och förfina det så att det passade deras tänkta 

affärsidé bättre. De hade ingen nedskriven affärsmodell, men en tydlig muntlig strategi att 

tidigt rikta sig mot och bygga långsiktiga relationer med företag. Det ledde till en efterfrågan 

på catering, som gjorde att de inom tre år hade vuxit ur sina lokaler och behövde expandera. 

Med det blev catering istället kärnan i verksamheten och är det som fram till idag genererar 

mest pengar till företaget. Utifrån det har verksamheten vuxit till en koncern där de senaste 

tillskotten är just renodlade konceptrestauranger. N2 menade att restaurangbesökare idag dras 

mer mot konceptstyrda restauranger eftersom de väljer vart de går baserat på vad de är sugna 

på för typ av mat. Därför lägger N2 idag störst fokus på att ta fram tydliga och genomtänkta 

koncept, något som N2 i efterhand menar borde gjorts tidigare. Fördelen med konceptstyrda 

restauranger är enligt N2 att det finns produktmässiga begränsningar som gör det enklare att 

hålla koll på de ekonomiska nyckeltalen.  

 

Både S1 och S2 hade produktfokuserade konceptrestauranger som serverar hamburgare. S2 

differentierade sig ytterligare i den bemärkelsen att de serverade maten från en specialbyggd 

bil med ett inbyggt kök, en så kallad food truck. S2 hade observerat att food trucks började bli 

allt populärare i Stockholm, varit i USA och gjort lite efterforskning och valde därefter att ge 

det en chans. Valet av hamburgare som produkt motiverade S2 med att den hade hög 

igenkänningsfaktor samt var smidig att leverera från bilen. För att särskilja hamburgarna 

valde S2 att så långt som möjligt göra saker själv från grunden med högkvalitativa lokala 
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råvaror. I början när kostnaderna var låga kunde S2 klara sig på att enbart servera mat på 

gatan från bilen, men precis som för N2 skapades en efterfrågan på catering som visade sig 

vara mer lönsam. En expansion som underlättade för cateringverksamheten blev då 

oundviklig. S2 menade att kärnan i deras koncept var att vara ”gröna entusiaster”; att 

verkligen tro på sin produkt och stå bakom den med stolthet. Det fanns dock ingen långsiktig 

plan för ekonomisk tillväxt, utan S2 satsade på att hela tiden utveckla produkten i kvalité och 

arbeta för att kunna leverera den snabbare och i större omfattning.  

 

S1 var den av respondenterna som lagt ner mest tid på utformningen av konceptet. Enligt S1 

formas konceptet bäst genom att börja med en affärsmodell för hur verksamheten ska 

generera pengar. S1 identifierade via en utförliga marknadsanalys ett hål på marknaden för 

högkvalitativa hamburgare och började därför undersöka produkten närmre genom att resa 

runt i USA. Produktkvalitet blev sedermera kärnan i konceptet och detta uppnådde S1 genom 

att noggrant undersöka och testa alternativ till de olika komponenterna i slutprodukten. 

Genom hela processen avvägdes besluten mot affärsmodellen och möjligheten att generera 

pengar samt hur det hela passade in i den marknadsanalys som legat till grund för idén. S1 

kompenserade sin initiala kunskapsbrist inom restaurangbranschen med ett utpräglat 

affärsmässigt tänkande som inte är vanligt bland restauratörer. Genom att fråga bekanta och 

personer på internetforum som arbetade i restaurang förstod S1 succesivt vad som krävdes för 

att öppna en egen restaurang. S1’s passion för produkten gjorde att strävan efter en hög 

produktkvalitet blev större, vilket även satte en personlig prägel på produkterna.  

Koncept och affärsmodell 
Under-
kategori Konceptets	kärna	 Affärsmodell	 Anpassning	av	

konceptet	
Långsiktig	
inkomstplan	

S1	
Produktfokuserat	

koncept	 Väldigt	tydlig	affärsmodell			
Skapade	en	egen	
marknad,	ledande.	

Långsiktig	plan	för	att	
generera	pengar	

S2	
Produktfokuserat	

koncept.		
Ingen	affärsmodell.	Hakade	
på	trend	med	en	tydlig	idé	

Anpassade	sig	efter	
omständigheter	

Catering	långsiktig	
inkomstkälla	

N1	
Diffust	koncept,	ingen	

produktkategori	
Otydlig	affärsmodell.	Satsa	

på	bra	marginaler.	
Anpassade	sig	inte	efter	

omständigheter	
Ingen	långsiktig	
inkomstkälla	

N2	
Lunchrestaurang,	
grönsaksfokus	

Ingen	fysisk	affärsmodell.	
Tydlig	strategi	mot	företag	

Anpassade	sig	efter	
omständigheter	

Catering	långsiktig	
inkomstkälla	

Tabell 7.2 – Koncept och affärsmodell  

 



 34 

7.3 Marknad och positionering 
För denna kärnkategori identifierades underkategorierna ”marknadsanalys”, ”positionering 

sett till koncept/marknad” samt ”kärnan i positioneringen” (Tabell 7.3, s.35). 

 

S2, N1 och N2 hade alla gjort observationer av respektive marknader, men bara S1 hade gjort 

faktiska analyser av marknaden för att säkerställa att observationen var korrekt. S1 menade att 

även om möjligheten att slå sig in i ett marknadssegment finns behövs kunskap om 

konsumenterna i det marknadssegmentet så att produkten kan anpassas efter deras behov. En 

grundlig marknadsanalys var enligt S1 nyckeln till alla framtida företagsstrategiska beslut. I 

marknadsanalysen ingick en kartläggning av alla aktörer inom samma produktkategori, vilken 

kvalitét deras produkter höll samt hur de prissatte dem. Utöver det fanns information om 

konsumenterna, vilka förväntningar de hade på kvalitét samt hur mycket de kunde tänka sig 

att betala för produkten. Genom marknadsanalysen skapade S1 sin affärsmodell, som sedan 

låg till grund för utformningen av konceptet. Därefter användes återigen marknadsanalysen 

för att positionera konceptet på marknaden. S1 uppdaterade även marknadsanalysen vartannat 

år för att hela tiden ha en aktuell bild av marknaden, konsumenterna och konkurrenterna. I ett 

exempel från sin analys såg S1 att konkurrenterna expanderade så fort de visat bra resultat 

under en tid. S1 valde då att fortsätta precis som förut, men istället lägga resurser på att 

kvalitetsutveckla och förbättra sin produkt, eftersom konkurrenternas kvalitét troligtvis skulle 

sjunka i samband med att de expanderade. På så vis stärkte S1 sin position på marknaden och 

differentierade sin produkt ytterligare mot konkurrenternas 

 

N1 lyckades inte så bra med att positionera sin restaurang på marknaden eftersom de började i 

fel ände. Istället för att använda information om marknaden och konsumenterna som underlag 

skapades ett koncept som utgick från att det skulle vara ett ”skönt ställe”. Utifrån det 

konceptet gjordes sedan uppskattningar om konsumenternas behov och positioneringen 

gjordes för att passa det valda konceptet. I den positioneringen vände sig restaurangen mot 

lite trendigare personer i åldrarna 20-45. N1 påpekade att restaurangen var lönsam i början, 

men att det till stor del berodde på nyhetens behag. På sikt visade det sig att konceptet inte 

passade med den positionering som gjorts och att det uppskattade behovet hos konsumenterna 

inte var så stort. Detta ledde till att N1 fick svårt att veta hur produkterna skulle prissättas 

samt hur de skulle anpassa det till den ursprungliga affärsmässiga tanken med bra marginaler. 

 

N2 gjorde inga konsumentundersökningar eller marknadsanalyser, men observerade tidigt att 
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det inte fanns så stor konkurrens på cateringmarknaden i Norrköping. De lyssnade noggrant 

konsumenternas önskemål och försökte erbjuda helhetslösningar som passade dem inom 

ramarna för de kvalitetskrav som fanns inom verksamheten. Prismässigt lyckades N2 

positionera sig högt i pris för både lunch- och cateringverksamheten, mycket på grund av 

deras nära relation med olika företag som besökte dem för affärsluncher och anlitade dem för 

konferenser och företagsfester. N2 lyckades således med att knyta samman affärsmodellen 

och konceptet med positioneringen, där högkvalitativa råvaror och produkter förpackat till ett 

högre pris riktades mot ett kundsegment som bestod till mestadels av stora nätverk 

affärsmänniskor. N2 var även tydlig med att de inom koncernen tagit flera marknadsmässiga 

beslut som inte varit lika lyckade. När de öppnade sin första konceptfokuserade restaurang 

hade de liksom N1 överskattat behovet hos en uttänkt specifik målgrupp. N2 menade att detta 

var ett misstag de lärt sig mycket av, eftersom Norrköping som marknad visade sig vara för 

liten att bryta ner i specifika målgrupper. De konceptrestauranger som öppnades av N2 efter 

detta var därför utformade för att rikta sig till hela marknaden. 

 

För S2 fanns en naturlig öppning på marknaden i och med att Stockholm satsade på food 

trucks och hade tjugo specialtillstånd som gick att ansöka om. Utöver det hade inga 

marknadsanalyser eller konsumentundersökningar gjorts. S2 litade därför lite på food truck 

som fenomen, men menade samtidigt att det fanns en marknad i Stockholm för omsorgsfull 

och medveten matlagning. S2 siktade därför på den marknaden och lyckades succesivt hitta 

en trogen kundkrets. Eftersom produkten de levererade i grund och botten var högkvalitativa 

hamburgare tilltalade den både den breda massan och den mer specifika målgruppen som 

önskade mer medvetna produkter.  

Marknad och positionering 
Under-
kategori Marknadsanalys	 Positionering	sett	till	

koncept/marknad	 Kärnan	i	positioneringen	

S1	
Detaljerad	och	korrekt	

marknadsanalys	

Tydlig	koppling	mellan	
affärsmodell,	koncept	och	

positionering.	

Marknadsanalys	som	verktyg	
för	alla	beslut	

S2	 Identifierad	naturlig	öppning	
på	marknaden		

	Positionering	som	passade	
konceptet,	trendigt	och	medvetet	

Riktad	både	till	en	bred	och	en	
specifik	målgrupp		

N1	 Felaktig	marknadsobservation	
Ingen	koppling	mellan	

positionering,	koncept	och	tänkt	
målgrupp		

Ingen	kärna	i	positioneringen	

N2	 Korrekt	marknadsobservation	
Sammankopplad	strategi	med	
koncept	och	positionering	

Marknadsmässigt	störst	på	
catering	

Tabell 7.3 – Marknad och positionering 
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7.4 Varumärkesarbete 
För denna kärnkategori identifierades underkategorierna ”marknadsföring av verksamheten”, 

”associationer till varumärket” (Tabell 7.4, s.37). 

 

N1 var den av respondenterna som inte hade en tydlig bild av det egna varumärket och dess 

image. Konceptet som tagits fram var baserad på en story och var lite förvirrande i relation till 

de attribut som N1 ville att konsumenterna skulle associera till restaurangen. N1 menade att 

det största problemet var att det från början inte fanns någon plan på hur de skulle 

kommunicera ut sitt koncept på ett sätt som fick konsumenterna att förstå vad de kunde 

förvänta sig. Inför öppningen hade de valt att marknadsföra sig genom en ”tyst hype”, vilket 

N1 förklarade var tänkt att skapa nyfikenhet och uppmärksamhet i Norrköping. Strategin 

lyckades i den bemärkelsen att de under sina första månader hade mycket gäster, men 

misslyckades eftersom ingen förstod vad det var restaurangen ville förmedla. N1 tyckte i 

efterhand att hela konceptet var alldeles för diffust och att de istället borde kommunicerat 

tydligare att de ville ta en roll som en högkvalitativ kvarterskrog med rimliga priser.  

 

För N2 har den upplevda produktkvalitén varit det essentiella attributet i alla öppnade 

restauranger. Från sin första restaurang och vidare såg N2 till att skapa associationer till 

varumärket som passade den produkten som serverades, vare sig det var luncher eller 

catering. Det gav succesivt varumärket ett rykte som generöst, ärligt och tillmötesgående, 

associationer som N2 varit mån om att bevara inom koncernen och bygga vidare på. Ett 

snedsteg gjordes 2011 med öppningen av en mer förfinad restaurang som var tänkt att bli 

koncernens gastronomiska flaggskepp. Det kommunicerades inte tillräckligt tydligt vad 

konsumenterna kunde förvänta sig av den nyöppnade restaurangen, utan den marknadsfördes 

under koncernens varumärke. För konsumenterna innebar det associationer som generöst och 

tillmötesgående, men de möttes av ett koncept som var nischat mot den övre medelklassen 

och innehöll mindre anrättningar till högre priser. För N2 har just marknadsföringen utåt alltid 

varit ett svagt område och något som de arbetat mer med efter den incidenten. N2 har länge 

förlitat sig på intern kompetens för kommunikation via sociala medier på de olika 

restaurangerna, men det menade N2 att de snart ska börja sköta som en extern tjänst. För N2 

var det idag enbart sociala medier som lockade marknadsföringsmässigt. 

 

S2 visste när de gav sig in i projektet att bygga en food truck att bilen skulle bli deras rullande 

reklamaffisch. Därför valde de att lägga ner mycket arbete på att få den så snygg och unik 
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som möjligt, så att konsumenterna direkt kunde associera deras bil med varumärket. Det 

faktum att de byggde bilen själva tyckte S2 korrelerade bra med att de serverade hamburgare 

där alla komponenter var omsorgsfullt producerade av dem själva. S2 förklarade att de inte la 

ner några resurser på att marknadsföra sig, utan att lunchserveringarna på gatan blev en 

naturlig reklam för den catering- och eventverksamhet som växte fram. Varje event de åkte på 

med trucken blev sedan reklam för verksamheten och attraherade nya lunchgäster. Utöver den 

nästintill organiska marknadsföringen som skapades på detta sätt använde sig S2 av sociala 

medier för att med veckoscheman berätta vart och när de stod och sålde. Schemana var 

handmålade i en stil som precis som bilen och produkten de sålde associerade till ett hantverk 

utfört av entusiaster.  

 

S1 hade ett unikt sätt att marknadsföra sin verksamhet redan innan den var igång. För att få 

ytterligare inspiration tog S1 tjänstledigt och gjorde en hamburgarresa genom USA och skrev 

under hela resan en blogg. Efter resan och tack vare bloggen hade S1 skapat ett intresse för 

högkvalitativa hamburgare på den svenska marknaden, vilket utnyttjades genom att S1 testade 

det då nya fenomenet crowdfunding. S1 bad privatpersoner donera pengar till projektet i 

utbyte mot att de fick en hamburgare när restaurangen väl öppnade. Medialt blev detta väldigt 

uppmärksammat då S1 lyckades sälja hamburgare som ännu inte finns till ett värde av 40 000 

kr. Sett till summan för den totala investeringen var den summan enbart några procent, men 

restaurangen fick enormt mediala utrymme innan den ens öppnat. Sammanlagt gjorde hela 

processen från blogg till crowdfunding att S1 direkt lyckats associera sitt varumärke med 

högkvalitativa hamburgare. S1 menar att det viktigaste var att tydligt kommunicera fördelarna 

med produkten så att konsumenterna förstod varför den skiljde sig från andra liknande 

produkter. 

Varumärkesarbete 
Under-
kategori Marknadsföring	av	verksamheten	 Associationer	till	varumärket	

S1	
Arbetade	proaktivt	med	innovativ	

marknadsföring	
Associerade	tidigt	varumärket	med	attribut	som	

kommunicerade	konceptets	fördelar	

S2	 Skapade	en	organisk	marknadsföringsprocess		
	Associationer	till	konceptet	och	dess	fördelar	genom	

design	på	bil	och	medvetet	producerad	produkt	

N1	 Marknadsförde	inte	sin	verksamhet,	
otydlighet	

Ingen	association	mellan	konceptet	och	de	attribut	som	
var	tänkt	att	särskilja	verksamheten	

N2	 Arbetade	långsiktigt	med	kundrelationer	 Tydliga	associationer	till	varumärkets	kärna.	Lärdomar	
från	misstag	med	konceptrestauranger	

Tabell 7.4 - varumärkesarbete 
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8. Diskussion av resultatet 
Nedan följer diskussionen av resultatet. Svaren från respondenterna kommer att ställas mot 

den teoretiska bakgrunden för att på bästa sätt besvara studiens syfte och frågeställningar. För 

att förenkla och förtydliga diskussionen presenteras nedan i Figur 8.1 en sammanfattning av 

den entreprenöriella processen som kartlagts genom denna studie. Den utgår från den tidigare 

sammanfattade förförståelsen från den teoretiska bakgrunden (Figur 5.3), men har anpassats 

efter studiens resultat. Först behandlas den individuella entreprenörens roll i den 

entrepnöriella processen. Efter det diskuteras marknaden och koncept. Sist kommer en 

genomgång av varumärkesarbete och positionering. 

 

8.1 Individuella entreprenören 
Entreprenörens	resurser	och	förutsättningar	

Utbildning,	kunskaper	
och	samarbetspartners	

è 
Möjligheter	/		

idéer	
è 

Organisatorisk	
kontext	

 	
ê é 

	
ê 

Nivå	av	entreprenörskap	

Möjlighet	/		idé	 ç Proaktivitet	och	
innovation	

ç 
Risktagande	

è 
ê 

	
ê 

	 	8.2 Marknaden och konceptet 
Marknadsanalys	av	

identifierad	möjlighet	/		idé	 è Anpassning	efter	indirekta	strategiska	
förutsättningar	

  
	

ê 
Konceptet	

ç 
Affärsmodellen	

Anpassat	efter	marknaden	 Kärnan	i	verksamheten	
Kommunicera	ut	kärnan		 Långsiktig	inkomstplan	

ê 
	 	 	 	8.3 Varumärket och positionering 

Marknadsanalysen	ger	
underlag	för	tillgängliga	

associationer	och	fördelar	
	

Varumärkeskännedomen.	

	
Kopplat	till	konceptet	och	valet	av	

produktkategori	
	ê 

	 	 	 	
é 

Associationer	och	
fördelar	väljs	för	att	
passa	konceptet	

	 Konceptet	
(förmedla	kärnan)	

	 Marknadsföringen	
av	verksamheten	ç 

	
	 	ê 
	 	

ê 
	

é 

De	anpassas	sen	efter	
konkurrenterna	i	
positioneringen	

	
Positioneringen	av	varumärket	visar	vad	som	
erbjuds,	till	vem	det	riktar	sig	samt	fördelarna	

med	det	för	konsumenten	
è 

	Figur 8.1 – Sammanfattning av diskussionen 
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8.1 Individuella entreprenören  
Den individuella entreprenören bär med sig resurser och kunskap som beroende på hur och 

under vilka förutsättningar den används sätter ramarna för den entreprenöriella verksamheten. 

Den entreprenöriella processen börjar således med individen bakom den och formas sedan av 

de beslut som individen tar.  

8.1.2 Entreprenörens resurser och förutsättningar 
Respondenternas olika bakgrunder och resurser visade sig tydligt influera hur deras 

verksamheter tog form. Morris (1998) menar att entreprenörskap är en process där en eller 

flera individers sammanlagda unika resurser används för att utnyttja möjligheter och skapa 

värde. Många misslyckade restaurangsatsningar beror på bristen av breda resurser som 

spänner över flera kunskapsområden (Parsa et al. 2005; Parsa et al. 2011). För S1 innebar 

bakgrunden som civilekonom och marknadsanalytiker stora fördelar i planeringsstadiet av sin 

restaurang, eftersom det naturligt fanns tillgång till unika resurser som många entreprenörer 

inom restaurangbranschen inte har. Det S1 istället inte hade var praktisk kunskap eller 

erfarenhet inom kockyrket. Eftersom den kunskapen är väsentlig för att driva en restaurang 

såg S1 till att lära sig så mycket som möjligt genom att själv börja testlaga hemma, fråga 

kunnigt branschfolk i sin bekantskapskrets och på internet samt genom en inspirationsresa i 

USA. Som ensam entreprenör finns ingen organisatorisk kontext och därför heller ingen 

befintlig position eller kunskap om marknaden, vilket gör det extra viktigt att kalkylera risker 

och analysera marknaden för att inte lämna något åt slumpen (Jogaratnam et al. 1999; Morris 

1998; Aulet; 2013).  

 

För N1 var det en omvänd situation där det fanns gott om erfarenhet inom 

restaurangbranschen och kockyrket, men brist på erfarenhet av företagande och dåliga 

ekonomiska förutsättningar att själv finansiera något. Istället för att skaffa sig de resurser som 

saknades för att själv göra en entreprenöriell satsning valde N1 att samarbete med en extern 

initiativtagare som påstod sig sakna den kunskap som uttalats. Morris menar att de inputs i 

form av resurser och kunskap som inkluderas i en entreprenöriell process alltid påverkar vad 

det blir outcomes (Morris 1998).  När N1’s samarbetspartner visade sig sakna väsentlig 

kunskap blev det istället en input i processen som direkt missgynnade verksamheten, eftersom 

den samarbetspartner konsekvent tog dåliga affärsmässiga beslut. För N1 blev därför den 

valda organisatoriska kontexten det som slutligen gjorde att satsningen i N1’s mening 

misslyckades (ibid.).  
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N2 saknade också till en början en kunskapsmässig bredd, men eftersom de började med att ta 

över en redan etablerad restaurang fanns från början en organisatorisk kontext som gav 

utrymme för att skaffa sig den kunskapen med tiden (Brizek & Khan, 2008). Eftersom 

verksamheten redan hade en etablerad plats på marknaden kunde N2 istället fokusera på att 

använda sin befintliga kunskap och sina resurser för att ytterligare anpassa 

marknadspositionen (Covin & Miles, 1999). Att börja den entreprenöriella processen i en 

stabil organisatorisk struktur är därför ett tryggare alternativ som ger entreprenören möjlighet 

att under mer kontrollerade omständigheter lära sig att förstå verksamhetens roll på 

marknaden. Sådana strukturer kan vara som i N2’s fall att ta över en befintlig verksamhet, 

men också att kliva in som drivande entreprenör i en satsning inom en koncern. De 

konceptrestauranger som N2 öppnat de senaste åren har skett på just det sättet, att de som 

etablerat företag gått in som delägare i en restaurang tillsammans med en drivande 

entreprenör. För entreprenören i en sådan situation finns därför nästan alltid begränsningar för 

innovation och kreativitet, eftersom konceptet som för N2 används för att skapa tydliga ramar 

och för att behålla kontroll (Morris, 1998; Covin & Miles, 1999). 

 

8.1.2 Nivå av entreprenörskap 
Av respondenterna var det bara N1 som började sin entreprenöriella process utan någon 

uttänkt fördel, innovativ idé eller identifierad möjlighet, något som Aulet (2013) och Morris 

(1998) menar är en nödvändighet för att starta en verksamhet. Det var också bara N1 

misslyckades med sin satsning. Att identifiera möjligheter eller komma på unika fördelar och 

idéer är kopplat till den individuella nivån av entreprenörskap baserat på innovation, 

proaktivitet och risktagande (Morris, 1998; Aulet, 2013). För S1 och S2 speglades både 

innovation tydligt i deras verksamheter, då de var kreativt och unikt utformade samt låg i 

framkant inom respektive marknader (Eravia & Handayani, 2015; Morris, 1998).  

 

Nivån av innovation korrelerar naturligt med risknivån i den bemärkelsen att större 

innovationer innebär en större risk (Brazeal & Herberg, 1999). Risknivån kan dock påverkas 

utav entreprenören genom proaktiva beslut, något som S1 gjorde kontinuerligt under 

planeringen och genomförandet av sitt projekt (Morris, 1998). S1 var en av de första i Sverige 

som testade crowdfunding och använde sig av det vi den tiden högaktuella mediet blogg för 

att marknadsföra sin verksamhet innan det ens fanns en lokal. Idag framstår dessa medier och 

metoder som vardagliga, men för att de ska bli det måste någon ta det proaktiva beslutet och 
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använda dem i ett ”utanför boxen”-tänk. På så vis kan innovativa idéer genomföras av 

enskilda entreprenörer trots höga risker och små marginaler (Morris, 1998; Parsa et al. 2005).  

 

S2 var en av totalt tjugo food trucks som efter att ha ansökt fick ett speciellt tillstånd att 

servera mat på gatorna i Stockholm. Det var en identifierad möjlighet som innebar en hög 

risk, eftersom det var ett innovativt och oprövat koncept, men det innebar också att S2 

utgjorde hela fem procent av den totala marknaden för food trucks. Trots det menade S2 att 

deras food truck var en av få som lyckades med kontinuerligt lönsamma luncher på gatorna. 

Det berodde bland annat på att S2 visste att marginalerna skulle vara små i början eftersom 

det var ett nytt koncept och valde därför att skära ner på så mycket kostnader som möjligt 

genom att lösa saker internt. S2 menade att många har den felaktiga uppfattningen att en food 

truck är billigare i drift än en fast restaurangverksamhet, vilket bidrar till att många beräknar 

sina kostnader felaktigt. Den kunskapen visade på ett proaktivt tänkande som gav S2 en fördel 

mot konkurrenterna. Proaktiva beslut är därför det bästa sättet och minska riskerna för 

innovativa entreprenöriella satsningar (Morris, 1998; Jogaratnam et al. 1999).  

 

N2 identifierade en möjlighet att under slumpartade förhållanden köpa en aktiv restaurang och 

gjorde därmed en satsning som hade relativt låg risk, men samtidigt heller inte var innovativ 

eller proaktiv. Fokus låg hos N2 istället på att få igång verksamheten och succesivt förbättra 

den för att sedan arbeta mot mer långsiktiga mål.  Den fördel S1 hade jämfört med de andra 

respondenterna var att ha tidigare erfarenhet av entreprenörskap. S1 menade att den lärdom 

som ansåg var värd att ta med sig från det var just att ha långsiktiga mål för hur verksamheten 

ska tjäna pengar. Alla andra misstag som gjordes var enligt S1 misstag som var viktiga att 

göra, eftersom de gjorde det lättare att förstå hur det fungerar att driva företag. N2 tyckte de 

första tre åren var kämpiga, men menade att det inte går att förvänta sig något annat som 

småföretagare. Det var först efter att N2’s verksamhet blivit stabil som de började analysera 

marknaden och ta proaktiva beslut för expansion som en del i den långsiktiga planen (Morris, 

1998). 

 

8.2 Marknaden och konceptet 
Konkretiseringen av verksamheten i form ett tydligt koncept är avgörande för dagens 

restauranger, vilket N1 intygade var ett stort misstag att de inte gjorde (Parsa et al. 2005; 

Parsa et al. 2011). För att utveckla ett lyckat koncept behövs först och främst en identifierad 
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möjlighet eller innovativ idé, men för att säkerställa att den möjligheten eller idén faktiskt är 

värd att skapa ett koncept runt behövs en marknadsanalys (Aulet, 2013).  

 

8.2.1 Förutsättningar på marknaden 
Att förstå hur marknaden för det som man eventuellt ska bli en del av borde vara en 

självklarhet för alla entreprenörer. Trots det så visade tre av respondenterna att de inte riktigt 

undersökt marknaden noggrant, utan mer gjort kvalificerade observationer. För N2 och S2 var 

de observationerna korrekta, men för N1 visade det sig att marknaden inte riktigt stämde med 

observationen. Det är en genväg som många ofta tar, eftersom en grundlig marknadsanalys är 

tidskrävande arbete att göra, men det är en genväg som precis som för N1 får negativa 

konsekvenser (Aulet, 2013; Parsa et al. 2005). S1 gjorde istället, efter att ha identifierat en 

möjlighet till ett potentiellt koncept, en grundlig marknadsanalys som bekräftade behovet av 

det konceptet. Enligt Aulet (2013) måste en affärsverksamhet formas efter det som 

konsumenterna vill ha och inte efter det som ska säljas.  Med det menas att en produkt i sig 

kan vara attraktiv på marknaden, men behovet hos konsumenterna kanske är mättat för den 

produkten i vissa specifika aspekter. En marknadsanalys kan då hjälpa till att se vart 

konkurrenterna som säljer produkten är starka och vart det finns ett behov, medan en 

observation av marknaden enbart ger intrycket av att produkten i sig är attraktiv (Aulet, 

2013). Marknadsanalysen är även viktig eftersom den är väsentlig i det kommande 

positioneringsarbetet (Figur 8.1), som i sin tur är det som sätter ramarna för 

marknadskommunikationen i verksamheten (Rosenbaum-Elliot et al. 2011).  

 

För S1 fanns sen innan goda kunskaper om hur en marknadsanalys genomförs. Det är en sak 

att vara medveten om marknadsanalysens vitala roll för en nystartad restaurangverksamhet, 

men det är en helt annan sak att ha kunskapen eller resurserna för att genomföra en 

marknadsanalys. Som Aulet (2013) nämner finns heller inga genvägar när det kommer till att 

förstå de konsument- och konkurrensmässiga förutsättningarna på den för verksamheten 

aktuella marknaden. Det som både N1 och N2 istället gjorde var att applicera sina personliga 

uppfattningar och preferenser på marknaden, vilket visade sig vara en osäker metod. Det rör 

sig då mer om kvalificerade observationer och lämnar inga garantier eftersom det aldrig 

bevisats vad konsumenterna faktiskt tycker. Det styrker ytterligare det Aulet (2013) menar 

med att de bästa svaren på hur en verksamhet ska formas finns direkt hos konsumenterna och 
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inte i entreprenörens uppfattning om konsumenterna. 

 

8.2.2 Indirekta strategiska förutsättningar 
Identifierade möjligheter bidrar ofta indirekt med beslut om vissa strategiska förutsättningar. 

För S1 gjorde det bekräftade behovet av högkvalitativa hamburgare att produktkategorin för 

konceptet bestämdes. På samma sätt blev S2 i och med valet av food truck limiterad till 

matlagning ur en bil, vilket satte vissa begränsningar på vad som kunde serveras. N2 berättade 

att när de letade efter ett kök till sin cateringverksamhet var den lokal de fastnade för 

strategiskt placerad för att bedriva lunchverksamhet i, vilket fick dem att utöka expanderingen 

med en lunchrestaurang. Det viktiga är att inte glömma bort att inkorporera dessa indirekta 

strategiska beslut i den tänkta helheten för konceptet (Grönroos et al.2008). N1 skapade 

tillsammans med en reklambyrå sitt koncept utifrån en lokal som de hade till förfogande, 

vilket indirekt krävde att det konceptet passade lokalen och dess strategiska läge (Goldman, 

1993). Det som blev problematiskt för N1 var att konceptet inte hade någon förankring i en 

marknadsmässig fördel eller möjlighet, utan togs fram för att passa den maten som N1 ville 

laga. Därmed togs direkt strategiska beslut som inte var kopplade till ett behov hos 

konsumenterna (Aulet, 2013). Just lokalen för en restaurang spelar stor roll här, eftersom den 

är en faktor som antingen väljs före eller efter det slutgiltiga konceptet bestämts. Att välja 

lokal först ger indirekta strategiska förutsättningar som entreprenören måste anpassa sig efter i 

utformningen av konceptet (Goldman, 1993). Väljs istället lokal till ett redan utformat 

koncept är det viktigt att den lokalen inte bidrar med några strategiska förutsättningar som går 

emot konceptet (ibid.). S1 letade länge efter sin första lokal av precis den anledningen, 

eftersom det var svårt att hitta något som passade de associationer som valts till konceptet.  

 

8.2.3 Affärsmodellen 
Aulet (2013) och Morris (1998) menar att konceptet bör ses som ett verktyg som används för 

att kapitalisera på den möjlighet eller idé som har ett bekräftat behov på marknaden. S1 

delade den uppfattningen och var den enda av respondenterna som gjort en affärsmodell där 

som förtydligade hur verksamheten skulle generera pengar. Affärsmodellen agerade för S1 

som manual för hur konceptet skulle sättas samman för att kunna kapitalisera på det 

identifierade hålet i marknaden. Förenklat är affärsmodellen kärnan i verksamheten och en 

förklaring på varför konsumenterna kommer köpa att köpa din produkt idag och varför de 

kommer att fortsätta göra det (Grönroos et al. 2008). Konceptets roll är sedan att 
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kommunicera den kärnan ut till konsumenterna (Morris, 1998; Aulet, 2013).  

 

Även om det bara vara S1 av respondenterna som hade tagit fram en affärsmodell så hade 

både N2 och S2 en klar bild av vad kärnan i deras verksamhet var. En viktig del i det är att ha 

en långsiktig plan för hur verksamheten ska generera pengar, vilket N2 hela tiden hade med 

sin cateringverksamhet. Även S2 upptäckte succesivt att cateringverksamhet var det som 

skulle generera mest pengar långsiktigt och anpassade sig därefter (Aulet, 2013). Det var ett 

entreprenöriellt beslut som skiljde sig från N1, som övergav sin tänkta affärsmodell när den 

inte gav ekonomisk avkastning på kort sikt. Därmed tänkte N1 inte långsiktigt utan oroade sig 

mer för att dra in pengar för dagen (Grönroos et al. 2008). Det visar att en affärsmodell inte är 

något som är hugget i sten, utan kan vara något som växer fram och formas om när kunskapen 

om marknaden och konsumenterna ökar. Dock är det väsentligt att ha ett långsiktigt 

ekonomiskt tänk för att kunna ligga i framkant och ta proaktiva beslut (Morris, 1998; Aulet, 

2013).  

 

8.2.4 Konceptet 
När affärsmodellen är definierad kvarstår att förpacka den i ett koncept som är konkret och 

som förmedlar den kärna som gör verksamheten unik (Aulet, 2013). Om affärsmodellen 

förändras är det viktigt att konceptet också anpassas efter de ändringarna (ibid.). En 

hamburgerrestaurang i sig är ett koncept, men det är inte ett unikt koncept. Det S1 gjorde för 

att ändra på det var att skapa en hamburgerrestaurang som inte flyttade hamburgaren från 

snabbmatskategorin, utan istället ändra konsumenternas uppfattning om vad en hamburgare 

var genom att höja kvalitén på snabbmaten. Kärnan i verksamheten blev att blanda högt med 

lågt, vilket S1 såg till att förmedla i alla aspekter av upplevelsen från produktkvalitet till 

interiör och atmosfär (Keller, 1998; Gupta et al. 2007). Det gjorde att hamburgare som 

koncept blev något nytt och marknaden för både hamburgare och snabbmat förändrades, 

samtidigt som S1’s koncept differentierades från konkurrenterna (Ryu et al. 2012). Brazeal & 

Herbert (1999) menar att en innovation som påverkar en hel marknad symboliserar lyckat 

entreprenörskap, vilket S1 inte hade åstadkommit utan att ha skaffat sig en god kunskap om 

marknaden från början (Aulet, 2013). 

 

Det gäller också att förstå hur differentieringen av konceptet påverkar vilka det riktar sig till 

(Haery & Badiezadeh, 2014). S2 hade också hamburgare som produktkategori och valde likt 
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S1 att framhäva produkt- och råvarukvalité, men med lite mer fokus på medvetenhet i valet av 

råvaror. En sådan differentiering gör konceptet attraktivt för mer medvetna konsumenter, vars 

krav på råvarorna i längden kanske inte speglar den bild S2 vill eller kan möta upp (Goldman, 

1993; Haery & Badiezadeh, 2014). Då gäller det att hela tiden ha affärsmodellen i åtanke för 

att se vad konceptet faktiskt ska förmedla se till att den differentiering som valts inkluderar 

rätt konsumenter. Just hög produktkvalitet i en produktkategori är något som också blir allt 

svårare att använda sig av som differentieringsfaktor, eftersom det är något konsumenterna 

förväntar sig eller som redan används av konkurrenter (Namkung, 2007; Hyun & Kim, 2011). 

 

Sett till sammanfattningen av diskussionen i Figur 8.1 (s.38) är konceptet något som kommer 

efter steg som marknadsanalys och affärsmodell, men där syns hela processen från idé eller 

möjlighet till positionerat varumärke. Därför kan konceptet vara det första steget i 

entreprenöriell process, så länge det är det som en innovativ idé eller identifierad möjlighet 

(Aulet, 2013). Som exemplifierat i fallen för S1 och S2 lyckades de forma 

hamburgarkonceptet till något som var attraktivt på marknaden. S1 började med att identifiera 

en möjlighet med hamburgare som produkt, medan S2 istället valde hamburgare som produkt 

för att bäst passa den uttänkta verksamheten. Valet av koncept eller produktkategori är därför 

inte något som är direkt avgörande för hur lönsam verksamheten blir, utan det sätter bara 

vissa ramar för det kommande arbetet att anpassa konceptet så att det har störst chans att bli 

lönsamt (Rosenbaum-Elliot et al. 2011; Aulet, 2013). 

 

8.3 Varumärket och positionering 
I bakgrunden framgick att varumärkesarbetet löper naturligt ihop med det teoretiska 

underlaget för hur koncept formas. Sett till Figur 8.1 (s.38) så är det marknadsanalysen och 

konceptet som tillsammans används för att välja ut associationer och fördelar till varumärket, 

för att sen positionera det mot konkurrenterna. Generellt ligger fokus inom varumärkesarbete 

på att skapa hög brand equity, som är summan av flera olika varumärkesstrategiska områden 

(Aaker, 1991). Här kommer endast varumärkeskännedom, associationer till varumärket och 

positionering behandlas för att förklara hur grunden till ett lyckat framtida varumärkesarbete 

skapas. Att sedan arbeta aktivt med att skapa hög brand equity är en mer komplicerad process, 

eftersom varumärkesarbete är ett område som påverkas av många olika faktorer. Med rätt 

grund finns dock förutsättningarna för en entreprenör inom restaurang, helt utan 

varumärkeserfarenhet, att marknadsföra sig på ett sätt som gynnar verksamheten.  
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8.3.1 Varumärkeskännedom 
Konsumenternas kännedom om varumärken mäts inom produktkategorier genom förmågan 

att minnas varumärket när produktkategorin presenteras (Aaker, 1991; Rosenbaum-Elliot et 

al. 2011). Varumärkeskännedomen har en stark koppling med konsumenternas behov, då 

behoven oftast uppstår inom just produktkategorier (Armstrong & Kotler, 2002). När 

konsumenten söker efter information för att stilla behovet har kännedomen om varumärket 

stor betydelse för huruvida det dyker upp som ett alternativ, eller kanske rent av är ett 

självklart alternativ (Rosenbaum-Elliot et al. 2011). För S1 blev varumärkeskännedom väldigt 

stor innan verksamheten ens slagit upp portarna, vilket berodde på ett väl utfört 

marknadsföringsjobb under planeringsstadiet av restaurangen. N1 valde att inte marknadsföra 

sig så mycket alls under sin planeringsperiod, vilket i sig drog till sig viss uppmärksamhet på 

grund av nyfikenhet. Det kan vara en bra strategi då kännedom om ett varumärke, oavsett om 

det bara är genom medvetenhet om dess existens, ger en viss kredibilitet till det och stärker 

konsumentens uppfattning av kvalitén (Hyun & Kim, 2011). Nackdelen med det var i N1’s 

fall att ingen riktigt hade någon koll på vad det var för typ av restaurang, då de inte placerat 

eller associerat sig i någon specifik produktkategori. Självklart skapas behov även utanför 

ramarna för produktkategorier, men det är en viktig lärdom att ta med sig vad gäller 

konsumenters varumärkeskännedom (Rosenbaul-Elliot et al. 2011). Att vara en del i 

konsumenternas beslutsprocess är därför extremt viktigt, speciellt eftersom det ökar chanserna 

att få påverka deras befitliga uppfattning av varumärket (Hyun 2009; Hyun och Kim, 2011). 

 

Varumärkeskännedomen påverkas effektivast genom marknadsföring av verksamheten 

(Aaker, 1991; Rosenbaum-Elliot et al. 2011). N1 hade själv uppfattningen att deras 

verksamhet led mest av just det faktum att de inte marknadsförde sig. S2 och N2 hade båda en 

marknadsföringstaktik som var att till en början använda konsumenterna för att sprida ordet 

om verksamheten. Det är ett billigt alternativ och skapar en större trovärdighet då budskapet 

förmedlas genom en opartisk källa (Yoon, 2004; Hyun, 2011). Oavsett val av metod så krävs 

det att verksamheten marknadsförs på något sätt för att varumärkeskännedomen ska öka 

(Rosenbaum-Elliot et al. 2011). För N1 kan det mycket väl varit så att den uteblivna 

marknadsföringen var en av de stora anledningarna till den negativa utkomsten. Men det 

handlar inte bara om att skrika ut till världen att verksamheten existerar, utan det gäller att 

kommunicera associationer som gynnar verksamheten och som är konsekventa med dess 

kärna (Yoon, 2004; Rosenbaum-Elliot et al. 2011).  
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8.3.2 Associationer till varumärket  
Vissa specifika produkter inom restaurang har blivit så populära att konkurrenterna väljer att 

kopiera de produkterna under sitt varumärke. Självklart kan ingen hävda rättigheterna till en 

maträtt, men en konsuments associationer till ett specifikt varumärke är personliga och 

därmed omöjliga att kopiera (Yoon, 2004). S1 som var innovatör inom sin produktkategori 

har säkert personliga kopplingar med många av sina konsumenter, något som är ovärderligt 

som entreprenör. Positiva associationer till en produkt eller ett varumärke kan också blockera 

associationer till andra varumärken eller produkter i samma kategori (Aaker, 1991). N2 

arbetade mycket på det sättet när de succesivt byggde upp sitt cateringklientel. De framställde 

sig som tillmötesgående och problemlösande, vilket var en tilltalande och positiv association i 

cateringsammanhang. På samma sätt gynnades S2 av associationer till hög kvalité, vilket 

gjorde att de ryktesmässigt etablerade sig som en av de bästa bland food trucks i Stockholm.  

 

Arbetet med associationerna bör utgå från att kommunicera de fördelar som varumärket har i 

relation till konkurrenterna (Rosenbaum-Elliot, 2011).  Det personliga bemötandet i 

restaurangmiljön är ett perfekt tillfälle att förmedla de önskade associationerna direkt till 

konsumenterna, vilket dessutom gör intrycket starkare (Yoon, 2004). Vilka associationer som 

ska förmedlas är direkt kopplat till det utformade konceptet och underlaget från 

marknadsanalysen (Rosenbaum-Elliot, 2011; Aulet, 2013). S1, S2 och N2 använde sig alla av 

produktrelaterade associationer genom att framhäva kvalitét och ursprung på råvaror. N1 

använde istället associationer som matkulturell mångfald och världsvana, som kom indirekt 

från det koncept som tagits fram av en extern reklambyrå. För N1 blev det problematiskt då 

associationerna inte på något sätt var anpassade efter den aktuella marknaden eller deras 

tänkte position på den (Yoon, 2004; Aulet, 2013).  

 

8.3.3 Positionering  
Positioneringen är det som kopplar samman varumärkeskännedomen med associationerna och 

som förtydligar vilka varumärket riktar sig till och vad det erbjuder (Rosenbaum-Elliot, 

2011). N1 hade en tydlig vision att positionera sig som en kvarterskrog dit konsumenterna 

kunde återkomma frekvent, men den positioneringen grundades inte på något mer än deras 

egen vilja att vara en sån krog. Det koncept och de associationer som tagits fram passade inte 

den tänkta positioneringen, vilket tidigt skapade förvirring hos konsumenterna. Utöver det så 

hade N1 heller ingen tanke på att positioneringen till stor del bygger på hur marknaden ser ut 
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och vart det finns utrymme att konkurrera om konsumenterna (Rosenbaum-Elliot et al. 2011). 

Figur 8.2 visar ett exempel på hur en analyserad marknad kan se ut, där produktkvalitet och 

prisnivå är avgörande för konsumenternas beslut (ibid.). Om ett varumärke positioneras med 

högre kvalité än konkurrenter i samma prisklass bör det vara en av de primära fördelarna som 

lyfts fram (ibid.). Det största fel N1 gjorde positioneringsmässigt var att de inte framhävde att 

de erbjöd högre kvalité till ett lägre pris än sina konkurrenter.  

 
Figur 8.2 – Exempel på analyserad marknad 

 

Ett stort fel som N2 menade att de gjort i samband med öppnandet av en restaurang var att 

överskatta behovet av högkvalitativa produkter till ett högt pris. För N2 innebar det att 

restaurangen egentligen inte vände sig till någon befintlig kundkrets, eftersom väldigt få i 

Norrköping var beredda att betala ett så högt pris oavsett kvalité. Exempel som dessa 

bekräftar att positioneringen bör vara det sista steget i den entreprenöriella processen, 

eftersom det är först då all nödvändig information finns tillgänglig för att kunna ta 

marknadsmässiga beslut (Rosenbaum-Elliot et al. 2011; Aulet, 2013). Positioneringen görs 

först när det finns en bra idé eller en identifierad möjlighet, en genomtänkt affärsidé och ett 

utformat koncept med tydliga associationer och fördelar.  Den är således till för att göra det 

tydligt vad varumärket erbjuder, för vilka konsumenter det är attraktivt och varför just de 

konsumenterna ska välja det (Rosenbaum-Elliot et al. 2011). Mycket av N1’s problem hade 

kunnat undvikas ifall de tagit beslut i en mer logisk ordning, skaffat sig mer information om 

marknaden samt valt associationer till varumärket som var relevanta i förhållande till deras 

position på marknaden. Det hade också öppnat upp för N1 att börja marknadsföra 

verksamheten, eftersom ett korrekt positionerat varumärke gör det enklare att bedriva en 

effektiv och fokuserad marknadsföring (Kim & Kim, 2005). 

 

Hög KONSUMENTER KONSUMENTER
é KONKURRENTER KONKURRENTER

KONSUMENTER
KONSUMENTER

ê KONKURRENTER KONKURRENTER
Låg KONSUMENTER KONSUMENTER

Lågt ç Pris è Högt

Kvalitet

MARKNADEN	FÖR	ETT	TÄNKT	KONCEPT	UTFORMAT	EFTER	EN	IDÈ

KONSUMENTER
KONKURRENTER KONKURRENTER

KONKURRENTER

POSITION?

POSITION?



 49 

Gällande positioneringsarbetet kan S1 ses som ett skolboksexempel (Figur 8.3). S1 började 

med att identifiera en möjlighet på marknaden, vilket följdes upp med en marknadsanalys som 

bekräftade möjligheten (Aulet, 2013). Därefter gjordes en affärsmodell och kring det 

formades ett koncept som passade in i det identifierade hålet på marknaden (Rosenbaum-

Elliot et al. 2011; Aulet, 2013). De associationer som valdes var genomtänkta för att bygga 

relationer till det outnyttjade konsumentsegmentet, vilket gjorde att S1 kunde stärka och 

fortsätta behålla positionen på marknaden (Hyun & Kim, 2011; Rosenbaum-Elliot et al. 

2011). Marknadsanalys som S1 använde vid uppstarten av sin restaurang uppdateras vartannat 

år för att hela tiden kunna ta proaktiva marknadsmässiga beslut om verksamhetens framtid 

(Morris, 1998; Aulet, 2013).  

 
Figur 8.3 – Exempel från S1’s ursprungliga marknadsanalys 

 

9. Metod- och materialdiskussion 
Nedan följer reflektioner kring valet av metod och det insamlade materialet. Först diskuteras 

metodvalet, följt av reflektioner om datainsamlingen och analysmetoden, för att och slutligen 

behandla studiens etiska aspekter. 

 

9.1 Metodval 
Valet av metod gjordes efter den teoretiska bakgrunden var klar och var tänkt att bäst passa 

uppsatsens problemformulering (Rienecker & Jörgenssen, 2014). I efterhand kändes valet 

passande ur just det perspektivet, men bidrog till att hela metodprocessen blev lite för 

omfattande. Problemformuleringen och den teoretiska bakgrunden krävde en stor bredd på det 

insamlade materialet, vilket gjorde att urvalsprocessen blev längre än väntat. Kritik kan därför 

riktas mot användandet av grounded theory, eftersom varje nytt urval krävde att det tidigare 
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insamlade materialet analyserades (Bryman, 2011). Det gjorde studiens tidsplan sårbar mot 

oväntade problem och förseningar, vilket slutligen gjorde att studien tog mycket längre tid än 

väntat att färdigställa. Det är möjligt att en enklare urvalsprocess genererat ett liknande 

resultat, men metodvalet som gjordes anses ändå ha bidragit till användbar insamlad data. 

Trots bör den teoretiska mättnaden i detta fall ifrågasättas, då den i det här fallet bestämdes 

vara uppnådd inom ramarna för denna studies omfattning (Bryman, 2011).  

 

9.2 Datainsamling 
Insamlingen av data skedde genom semistrukturerade intervjuer som i tre fall skedde genom 

personliga intervjuer. En av intervjuerna genomfördes istället via telefon, vilket Esaiasson et 

al. (2007) menar kan göra det svårt att ställa mer komplexa frågor samt försvårar för 

respondenten att visuellt kunna förtydliga sina svar. Vid två av intervjuerna användes just 

visuella medel av respondenterna för att förtydliga sina svar. Den intervjun som genomfördes 

via telefon blev även den tidsmässigt kortaste, trots att samma mängd frågor ställdes. Det är 

dock svårt att veta ifall detta kan kopplas till intervjuformen, då det lika gärna kunde ha berott 

på en fåordig respondent. Eftersom den valda metoden var kvalitativ intervju informerades de 

även om att intervjun kunde ta så lång tid som en timma. Detta visade sig vara något som fick 

många tilltänkta respondenter att slutligen tacka nej. Eftersom den omfattade urvalsprocessen 

inte möjliggjorde så många intervjuer behövde varje intervjutillfälle vara så uttömmande som 

möjligt för att säkerställa ett empiriskt material som kunde analyseras noggrant och generera 

en bra grund för att dra slutsatser kring (Esaiasson et al 2007). 

 

9.3 Analysmetod 
Kodningsprocessen som är en av de viktigaste processerna i grounded theory visade sig, 

precis som urvalsprocessen, vara väldigt tidskrävande. Resultatet av kodningen visade sig 

dock användbart, då det succesivt blev lättare att sortera materialet och se vad som var av 

betydelse för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Som tidigare nämnt kan 

legitimiteten i användandet av grounded theory som metod ifrågasättas, då enbart vissa 

aspekter av metoden inkluderas i denna studie. Enligt Bryman (2011) är det dock vanligt att 

forskare som använder grounded theory enbart använder vissa aspekter av metoden, även om 

de utger sig för att använda hela konceptet. Tilläggas bör att trots ifrågasättandet av 

metodvalet skedde kodningsprocessen med noggrannhet och efter att tydligt ha studerat hur 
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Charmaz (2006) beskrev den. 

 

9.4 Etisk reflektion om studiens genomförande 
Studiens utgångspunkt var att följa de fyra principerna om informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Bryman, 2011). Detta bedöms ha gjorts korrekt då 

respondenterna blev informerade om vad för studie de ombads medverka i samt fick vid 

intervjutillfället en tydlig beskrivning av studiens syfte (bilaga 2). En av respondenterna 

begärde att förbli anonym, vilket gjorde att alla respondenter fick presenteras anonymt. Detta 

kan enligt Esaiasson et al. (2007)  i vissa fall påverka undersökningens trovärdighet, samt 

även försvåra analyseringsarbetet. I det här fallet var respondentens önskan om anonymitet 

enbart att inte nämna verksamheten eller respondentens namn. Då de andra respondenterna 

inte uttryckt något intresse för anonymitet lades störst energi på att presentera svaren från den 

respondent som uttryckt detta krav på ett sätt som garanterade vad som önskades.  

 

10. Slutsats 
Syftet med arbetet var att undersöka hur kunskap om entreprenörskap, koncept och 

varumärkesarbete kan användas för att på bästa sätt lyckas med processen att starta en 

restaurangverksamhet. I Figur 8.1 presenterades en sammanfattning av diskussion som knöt 

ihop den teoretiska bakgrunden med svaren från respondenterna. Den förtydligade hur de 

olika områdena tillsammans kunde användas som underlag genom hela den process som är att 

starta en restaurangverksamhet. De tre huvudrubrikerna i kapitel 8 (8.1 - 8.3) behandlade 

varsin av de tre frågeställningar som presenterades tillsammans med syftet. Slutsatserna kan 

därför dras kring frågeställningarna i relation till Figur 8.1 

 

(8.1) Hur skiljer sig arbetet i den entreprenöriella processen mellan respondenterna 

sett till innovation, risktagande och proaktivitet? 

Det kunde ses stora skillnader på hur innovation, risktagande och proaktivitet påverkat 

de olika respondenternas verksamheter. Även den personliga och professionella 

bakgrunden hos respondenterna påverkade förutsättningarna på gott och ont för 

respektive verksamhet. Något som visade sig var att den valda organisatoriska 

kontexten påverkade risknivån avsevärt. Den kompetens som stoppas in i den 

entreprenöriella processen kommer på gott och ont att påverka den slutliga utkomsten.  
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Proaktivitet och innovation var båda användbara för att minska risknivån, något som 

det finns mycket stöd för i teorin Att arbeta proaktivt hade både hos respondenterna en 

stark koppling till långsiktigt inkomstplanerande, vilket i sin tur är en väsentlig del av 

affärsmodellen. Slutsatsen kan dras att entreprenörens förmåga att i ett tidigt stadie 

identifiera en möjlighet på marknaden, eller utforma en innovativ idé, har stor 

påverkan på den resterande entrenöriella processen.  

 

(8.2) Hur sker utformningen av ett lyckat restaurangkoncept? 

Efter att ha jämfört det teoretiska underlaget med respondenternas svar så framgick det 

att restaurangkonceptet formas bäst kring en innovativ idé eller identifierad möjlighet. 

Sen bör marknaden för det tänkta konceptet analyseras så att det kan bekräftas ett 

behov hos konsumenterna. Beroende på vad för idé eller möjlighet som entreprenören 

utgår ifrån behövs anpassningar göras för de indirekta strategiska förutsättningar som 

följer med. Detta kan vara allt från ett indirekt val av produktkategori till ett specifikt 

geografiskt område som utgångspunkt. Något som inte lyfts fram så mycket i det 

teoretiska underlaget var affärsmodellens roll. En viktig slutsats som kan dras är att 

konceptet inte är kärnan i verksamheten, utan dess huvudsakliga roll är att efter 

förutsättningar förmedla kärnan i affärsmodellen.  

 

(8.3) Hur sker positioneringsarbetet av varumärken? 

De viktigaste komponenterna i positioneringen av varumärket är underlaget från 

marknadsanalysen samt det utformade konceptet. Att positionera varumärket handlar 

om att anpassa sig efter konkurrenterna och konsumenterna och därmed också välja de 

associationer till varumärket som differentierar det. Dessa associationer ska självklart 

också stämma med konceptet. De fel som gjorts av respondenterna gällande 

positioneringen berodde till stor del på antaganden om det faktiska behovet hos 

konsumenterna. Att projicera sina egna preferenser och tankar på en marknad är ett 

enkelt sätt att kasta bort en massa pengar. Ibland stämmer visserligen dessa 

antaganden, men det är ett onödigt riskmoment som kan undvikas med lite extra 

arbete. Positioneringen blir sedan ett användbart verktyg när det kommer till vidare 

marknadsföring av verksamheten, eftersom den sammanfattar exakt vad verksamheten 

förväntas göra och till vem. 
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11. Praktisk användning och vidare forskning 
Studien har berört ämnen där mycket forskning redan har gjorts, men i en kontext som de 

ämnena vanligtvis inte förekommit. Vidare forskning kan därför göras specifikt kring 

entreprenörskap inom restaurangbranschen, där det fortfarande finns väldigt mycket att 

undersöka. Koncept som teoretisk utgångspunkt i denna studie visade sig överlappa i de andra 

två teoretiska utgångspunkterna varumärkesarbete och entreprenörskap. Det kan vara 

intressant att undersöka konceptets roll vidare, eftersom konceptet är det som kommunicerar 

ut kärnan i verksamheten. Vad gäller varumärkesarbete har denna studie enbart rört vid 

toppen av vad som går att integrera i restaurangbranschen. Det är en stor utmaning att 

implementera ett kommunikations- och varumärkestänk inom restaurang, eftersom det inte 

börjat komma in naturligt förrän de senaste åren.  

 

Det praktiska användandet för studien ligger i att applicera de lärdomar som dragits kring den 

entreprenöriella processen i verkligheten. Det är viktigt att våga ge sig in i en roll som 

entreprenör, men det är ännu viktigare att förstå vilka beslut som ger en större möjligheter att 

lyckas. Att börja tänka mer affärsmässigt och se på restauranger som företag är det mest 

praktiska råd som denna studie kan komma med. Maten på tallriken behöver inte bli sämre för 

att det lagts fler arbetstimmar på annat än matlagning, det kanske bara ger maten en större 

chans att nå ut till fler konsumenter.  
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Informationsblad för intervjuer 

”Examensarbete” 

Intervjuerna hör till ett examensarbete som utförs av studenten Gabriel Lagnström vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro Universitet, under perioden april-maj 

2016.  

 

Bakgrund till examensarbetet 
Syftet med arbetet är att undersöka hur kunskap om entreprenörskap, koncept och 

varumärkesarbete kan användas för att på bästa sätt lyckas med processen att starta en 

restaurangverksamhet. Med din medverkan i arbetet bidrar du därför till att försöka skapa en 

större förståelse för hur kunskap om entreprenörskap och varumärkesarbete kan lyftas in i 

restaurangbranschen på ett naturligt sätt.  

 

Intervjun kommer att ta mellan 45-60 minuter och kan ifall det önskas presenteras med full 

anonymitet.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 
Kontaktuppgifter  
Gabriel Lagnström  gabriel.lagnstrom@hotmail.com, 0734345310 

Kursansvarig  
Professor Åsa Öström   asa.ostrom@oru.se, 019-30 20 11  

Handledare  
Kerstin Nilsson    kerstin.nilsson.hh@oru.se, 019-30 32 54 
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Intervju 1  

  Uppvärmningsfrågor 
  Ålder? 
  Berätta lite snabbt om din bakgrund. Vad har du gjort innan du öppnade (X)? 

  
 

Fakta om restaurangen (restaurangerna) 
  Hur länge har ni haft öppet? 
  Hur många anställda?  
  Hur mycket gäster har ni i snitt per dag/kväll?  
  Hur många platser? 

  

 
Individuella entreprenören – början på processen 

  Hur föddes idén till att öppna (X)? 

 
(idé vs möjlighet vs passion) 

  När bestämde du dig för att genomföra idéen? 

 
Var det något speciellt som påverkade dig vid det beslutet 

  
 

Individuella entreprenören - Erfarenhet 
  Tidigare erfarenhet av entreprenörskap?  
  Vilken kunskap och vilka resurser inom restaurang tog du med dig in i processen? 

 
Ifall ont om kunskap, hur löstes detta?  

  
 

Individuella entreprenören - Externa resurser 
  Hade du några samarbetspartners? 
  Hur finansierades öppnandet av restaurangen? 

    Koncept  

 
Hur gick det till när (X) gick från en idé till ett koncept?  

 
Hur formades konceptet?? 

 
På något sätt format efter konsumenterna? 

  Anser du att detta koncept är/var innovativt och unikt? (Nytänkande)  
  Hur har restaurangen utvecklats sen den öppnade? 

 
Konceptuella förändringar? 

 
Produktförändringar? 

 
Positioneringsförändring? 

  
 

Marknad 
  Har ni en tydlig uppfattning om vilka "era kunder" är? Vilken som är er målgrupp? 

 

*En ungefärlig bild av den typiska (X)-kunden 
 

  Har ni gjort några konsumentundersökningar? 

 
För att rikta er mer direkt mot målgruppen 

 
För att anpassa produkt/service 
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För att anpassa priser 

  Vilka är era största konkurrenter?  

 
Vad skiljer er mot de konkurrenterna? 

 
Vad gör er restaurang unik? 

  
 

Marknad - Geografisk plats 
  Hur valdes lokalen till restaurangen? 

 
Efter område? 

 
Efter identifierat konsumentsegment? 

  Märktes det att läget påverkade vilka gäster som kom in?  

 
Anpassade ni er efter det? 

  
 

Varumärket 
  Hur vill du att varumärket (X) uppfattas av konsumenterna?  

 
(Beskriv med attribut och/eller personlighetsdrag) 

 
Anser du att ni lever upp till det?  

 
Märker ni att gästerna uppfattar er så? Undersöker/mäter ni det? 

 
Hur har ni aktivt arbetat för att påverka eller förändra bilden av varumärket? 

  Hur marknadsför ni restaurangen? 
  Lägger ni pengar på marknadsföring? (alternativt digitala plattformar/sociala medier) 

 
Hur länge har ni gjort det? 

  Vilket tycker du är det bästa sättet att locka in nya kunder? 

 
Recensioner/Media? 

 
Sociala medier (interaktivt)? 

    Om du fick göra om hela processen med att starta den här restaurangen från 
början; vad hade du gjort annorlunda idag? 

 
 

(Tre (eller fler) konkreta saker) 
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Intervju 2 

	
Uppvärmningsfrågor 

		 Ålder? 
		 Berätta	lite	snabbt	om	din	bakgrund.	Vad	har	du	gjort	innan	du	öppnade	(X)?	

	 	
	

Fakta om restaurangen (restaurangerna) 
		 Hur länge har ni haft öppet? 
		 Hur många anställda?  
		 Hur mycket gäster har ni i snitt per dag/kväll?  
		 Hur många platser? 

	
 

 
Början på entreprenöriella processen 

		 Hur föddes idén till att öppna (X)? 

	
(idé vs möjlighet vs passion) 

		 När bestämde du/ni er för att genomföra idéen? 
		 Hade ni tagit fram en affärsplan? 
		 Hur lång var processen från idé till att ni öppnade? 

		
Gjordes några marknadsanalyser för att försäkra er om att det fanns ett behov  
hos konsumenterna? 

	
För att anpassa produktkvalitet 

	
För att anpassa priser? 

	
hur såg ni på restaurangmarknaden i Norrköping? 

		 Upplevde ni att det fanns stora risker?  

	
Hur hanterades de i så fall? 

	 	
	

Erfarenhet 
		 Tidigare erfarenhet av entreprenörskap?  
		 Vilken kunskap och vilka resurser inom restaurang tog du med dig in i processen? 

	 	
 

Externa resurser 
		 Fanns några samarbetspartners? 
		 Hur finansierades öppnandet av restaurangen? 

	  		 Koncept / affärsmodell 

	
Hur formades konceptet som blev restaurangen (X)?  

	
Efter konsumenternas behov? 

	
Efter identifierat hål på marknaden? 

	
När bestämdes produkten? 

		 Har/hade ni någon uttänkt affärsmodell?  

	

Hur ni ska tjäna pengar på konceptet? vad är det som gör att det kommer in pengar i 
verksamheten? 

		
Sett till den aktuella marknaden i Norrköping, ansåg ni att det här konceptet  
var innovativt? Unikt? 

		 Hur har restaurangen utvecklats sen den öppnade? 
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Konceptuella förändringar? Positioneringsförändring? Efter identifierade konsumentbehov? 

	

 
Marknad 

		 Har ni en tydlig uppfattning om vilka "era kunder" är? Vilken som är er målgrupp? 

	
En ungefärlig bild av den typiska kunden	

		 Har ni gjort några konsumentundersökningar? 

	
För att rikta er mer direkt mot målgruppen 

	
För att anpassa produkt/service 

	
För att anpassa priser 

		 Vilka är era största konkurrenter?  

	
Vad skiljer er mot de konkurrenterna? 

	
Vad gör er restaurang unik? 

	  
	

Geografisk plats 
 	 Hur valdes lokalen till restaurangen? 

	
Efter område?	

 
Efter lokalens utformning? 

 
För att passa konceptet? 

  Märktes det att läget påverkade vilka gäster som kom in?  

 
Anpassade ni er efter det? 

		 Passade lokalen till ert koncept? 

 
La ni mycket pengar på att anpassa/inreda den? 

 
Är lokalen en viktig del av ert koncept? 

	  
	

Varumärket 
 	 Vad är kärnan i ert varumärke? 

	
Beskriv med attribut och/eller personlighetsdrag	

 
Anser du att ni lever upp till det?  

 
Märker ni att gästerna uppfattar er så? Undersöker/mäter ni det? 

 
Har ni aktivt arbetat för att påverka eller förändra bilden av varumärket? 

  Marknadsförde ni restaurangen under tiden ni arbetade med att forma/bygga den? 

 
I vilka kanaler? 

  Hur marknadsför ni restaurangen idag? 
  Lägger ni pengar på marknadsföring? (alternativt digitala plattformar/sociala medier) 

 
Finns intern kompetens? 

  Har ni fått något medialt utrymme i Norrköping? 

 
Recensioner / media? 

  Har ni märkt att ni fått kunder genom rekommendationer från andra kunder? 

  
 

Personalfrågor 
  Arbetar ni mycket med att skapa en bra arbetsmiljö? 

  Är personalen medvetna om vad ert koncept ska förmedla?	

 
Utbildar ni personalen på något vis? 

  	 Om du fick göra om hela processen med att starta den här restaurangen från  
början; vad hade du gjort annorlunda idag? Tre (eller fler) konkreta saker 
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Intervju 3 

	
Uppvärmningsfrågor 

		 Ålder? 
		 Berätta lite snabbt om din bakgrund. Vad har du gjort innan du öppnade (X)? 

	  
	

Fakta om restaurangen (restaurangerna) 
		 Hur länge har ni haft öppet? 
		 Hur många anställda?  
		 Hur mycket gäster har ni i snitt per dag/kväll?  
		 Hur många platser? 

	
 

 
Början på entreprenöriella processen 

		 Hur föddes idén till att öppna (X)? 

	
(idé vs möjlighet vs passion) 

		 När bestämde du/ni er för att genomföra idéen? 
		 Hade ni tagit fram en affärsplan? 
		 Hur lång var processen från idé till att ni öppnade? 

		
Gjordes några marknadsanalyser för att försäkra er om att det fanns ett behov  
hos konsumenterna? 

	
För att anpassa produktkvalitet 

	
För att anpassa priser? 

	
hur såg ni på restaurangmarknaden i Norrköping? 

		 Upplevde ni att det fanns stora risker?  

	
Hur hanterades de i så fall? 

	  
	

Erfarenhet 
		 Tidigare erfarenhet av entreprenörskap?  
		 Vilken kunskap och vilka resurser inom restaurang tog du med dig in i processen? 

	  
 

Externa resurser 
		 Fanns några samarbetspartners? 
		 Hur finansierades öppnandet av restaurangen? 

	  		 Koncept / affärsmodell 

	
Hur formades konceptet som blev restaurangen (X)?  

	
Efter konsumenternas behov? 

	
Efter identifierat hål på marknaden? 

	
När bestämdes produkten? 

		 Har/hade ni någon uttänkt affärsmodell?  

	

Hur ni ska tjäna pengar på konceptet? vad är det som gör att det kommer in pengar i 
verksamheten? 

		
Sett till den aktuella marknaden i Norrköping, ansåg ni att det här konceptet  
var innovativt? Unikt? 

		 Hur har restaurangen utvecklats sen den öppnade? 

	
Konceptuella förändringar? Positioneringsförändring? Efter identifierade konsumentbehov? 
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Marknad 

		 Har ni en tydlig uppfattning om vilka "era kunder" är? Vilken som är er målgrupp? 

	
En ungefärlig bild av den typiska kunden 

		 Har ni gjort några konsumentundersökningar? 

	
För att rikta er mer direkt mot målgruppen 

	
För att anpassa produkt/service 

	
För att anpassa priser 

		 Vilka är era största konkurrenter?  

	
Vad skiljer er mot de konkurrenterna? 

	
Vad gör er restaurang unik? 

	  
	

Geografisk plats 
 	 Hur valdes lokalen till restaurangen? 

	
Efter område? 

 
Efter lokalens utformning? 

 
För att passa konceptet? 

  Märktes det att läget påverkade vilka gäster som kom in?  

 
Anpassade ni er efter det? 

		 Passade lokalen till ert koncept? 

 
La ni mycket pengar på att anpassa/inreda den? 

 
Är lokalen en viktig del av ert koncept? 

	  
	

Varumärket 
 	 Vad är kärnan i ert varumärke? 

	
Beskriv med attribut och/eller personlighetsdrag 

 
Anser du att ni lever upp till det?  

 
Märker ni att gästerna uppfattar er så? Undersöker/mäter ni det? 

 
Har ni aktivt arbetat för att påverka eller förändra bilden av varumärket? 

  Marknadsförde ni restaurangen under tiden ni arbetade med att forma/bygga den? 

 
I vilka kanaler? 

  Hur marknadsför ni restaurangen idag? 
  Lägger ni pengar på marknadsföring? (alternativt digitala plattformar/sociala medier) 

 
Finns intern kompetens? 

  Har ni fått något medialt utrymme i Norrköping? 

 
Recensioner / media? 

  Har ni märkt att ni fått kunder genom rekommendationer från andra kunder? 

  
 

Personalfrågor 
  Arbetar ni mycket med att skapa en bra arbetsmiljö? 

  Är personalen medvetna om vad ert koncept ska förmedla? 

 
Utbildar ni personalen på något vis? 

  	 Om du fick göra om hela processen med att starta den här restaurangen från  
början; vad hade du gjort annorlunda idag? Tre (eller fler) konkreta saker 
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Intervju 4 

	
Uppvärmningsfrågor 

		 Ålder? 
		 Berätta lite snabbt om din bakgrund. Vad har du gjort innan du öppnade (X)? 

	  
	

Fakta om restaurangen (restaurangerna) 
		 Hur länge sen var det ni startade er verksamhet? 
		 Hur många ställen driver ni idag? 
		 Hur många anställda?  

	  
 

Början på entreprenöriella processen 
		 Hur föddes idén till att starta (X)? 

	
(idé vs möjlighet vs passion) 

		 När bestämde du/ni er för att genomföra idéen? 
		 Hade ni tagit fram en affärsplan? 
		 Hur lång var processen från idé till att ni drog igång? 
		 Gjordes några marknadsanalyser för att försäkra er om att det fanns ett behov hos konsumenterna? 

	
För att anpassa produktkvalitet 

	
För att anpassa priser? 

	
Hur såg ni på restaurangmarknaden i Norrköping? 

		 Upplevde ni att det fanns stora risker?  

	
Hur hanterades de i så fall? 

	  
	

Erfarenhet 
		 Tidigare erfarenhet av entreprenörskap?  
		 Vilken kunskap och vilka resurser inom restaurang tog ni med er in i processen? 

	  
 

Externa resurser 
		 Fanns några samarbetspartners? 
		 Hur finansierades öppnandet av restaurangen? 
		 Hur har ni använt er av externa finansiärer/partners genom åren? 

	
Vad har ni dragit för lärdomar av det? 

	  
	  		 Koncept / affärsmodell 

	
Hur formades konceptet som blev (X)?  

	
Efter konsumenternas behov? 

	
Efter identifierat hål på marknaden? 

	

När bestämdes produkten? 
 

		 Har/hade ni någon uttänkt affärsmodell? Vad är er affärsmodell idag? 

	

Hur ni ska tjäna pengar på konceptet? Vad är det som gör att det kommer in pengar i verksamheten? 
 

		
Sett till marknaden i Norrköping då, ansåg ni att det här konceptet var innovativt? Unikt? 
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		 Hur har verksamheten (de olika verksamheterna) utvecklats sen ni började? 

	
Konceptuella förändringar? 

	
Positioneringsförändring? 

	
Efter identifierade konsumentbehov? 

		 När ni etablerat ett nytt koncept, hur har ni valt det specifika konceptet? 

	
Finns några riktlinjer uppsatta? 

	
(idé vs möjlighet vs passion) 

		 Strävar ni efter att ligga i framkant med trender sett till Norrköping som stad? 

	
Proaktivitet? 

	  
	

Marknad 
		 Har ni en tydlig uppfattning om vilka "era kunder" är? Vilken som är er målgrupp? 

	
En ungefärlig bild av den typiska (X)-kunden 

		 Hur skiljer sig de målgrupperna för de olika restaurangerna?  

	
Finns det en målgrupp som alla restauranger riktar sig till, via X som varumärke? 

		 Har ni gjort några konsumentundersökningar? 

	
För att rikta er mer direkt mot målgruppen 

	
För att anpassa produkt/service 

	
För att anpassa priser 

		 Vilka är era största konkurrenter?  

	
Vad skiljer er mot de konkurrenterna? 

	
Vad gör er restaurang unik? 

	  
 

Geografisk plats 
  Hur har ni valt att placera era restauranger geografiskt? 

 
Efter område? 

 
Efter lokalens utformning? 

	
För att passa konceptet? 

  Märks det att läget påverkar vilka gäster som kommer in på de olika restaurangerna?  

 
Anpassade ni er efter det? 

		 Är lokalerna knutna till de respektive restaurangernas koncept? 

	
La ni mycket pengar på att anpassa/inreda den? 

	
Är lokalen en viktig del av ert koncept? 

	  
 

Varumärket 
  Vad är kärnan i ert varumärke? 

 
Beskriv med attribut och/eller personlighetsdrag 

 
Anser du att ni lever upp till det?  

 
Märker ni att gästerna uppfattar er så? Undersöker/mäter ni det? 

 
Har ni aktivt arbetat för att påverka eller förändra bilden av varumärket? 

		 Hur vävs (X) som varumärke in i de olika verksamheterna? 

	
Samma värdegrund? 

	
	
	

 



 69 

  Hur jobbar ni med marknadsföring idag? 

 
Anställda? 

 
Lägger ni pengar på marknadsföring?  

 
Finns intern kompetens? 

  
 

Personalfrågor 
  Arbetar ni mycket med att skapa en bra arbetsmiljö? 
  Är personalen medvetna om vad ert koncept ska förmedla? 

 
Utbildar ni personalen på något vis? 

  
		 Om du fick göra om hela processen med att starta den här restaurangen från början; vad hade 

du gjort annorlunda idag? 

	
(Tre (eller fler) konkreta saker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


