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Sammanfattning 
Introduktion: En missriktad och generaliserad marknadsföringsstrategi kan innebära stora 

förluster, såväl ekonomiska som värdeskapande, för ett företag.  

Syfte: Uppsatsens syfte är att skapa ökad förståelse för hur ett företag, genom att identifiera 

sin arketypstillhörighet, kan nå rätt marknadssegment. 

Metod och material: Studien är en fallstudie ihop med ett hantverksrosteri som rostar 

specialkaffe. I studien intervjuas de personer som arbetar på rosteriet om deras syn på sitt 

arbete, sina mål och sin nuvarande marknadsföring, samt en utav rosteriets företagskunder om 

sin syn på rosteriet och dess arbete.  

Resultat: Rosteriet bör arbeta kunskapsorienterat gentemot experimentella 

avantgarderestauranger för att dessa i sin tur skall kunna implementera produkten i en modern 

gastronomisk upplevelse. 

Slutsats: Genom att fokusera på sina kärnvärden och att rikta sin kommunikation mot 

personer och företag inom sin egen arketyp kan företag uppfylla sina ekonomiska och 

värdeskapande målsättningar. 

 

Nyckelord: Segmentmarknadsföring, arketyp, avantgarde, specialkaffe, kunskap, filantropi 

 

 



Begreppslista 
I begreppslistan presenteras teoretiska begrepp som är centrala i den aktuella studien. Dessa är 

uppställda i den ordning de presenteras i den teoretiska bakgrunden. 

 

Marknadssegmentering: En uppdelning av marknaden och kategoriserande av kundgrupper 

som används för att uppnå en marknadsstrategi (Simkin, 2007, s. 464). 

 

Varumärke: Ett namn, symbol, design- eller en kombination av dessa tre, som särskiljer 

företaget från dess konkurrenter (Kotler, 2003, s. 418). 

 

Arketyp: Ett begrepp för att segmentera företag och konsumenter efter gemensamma 

utmärkande attribut och personlighetsdrag, som bidrar till att forma en individs världsbild, 

motiv och målsättningar (Mark & Pearson, 2001, s. 11).  

 

Specialkaffe: Ett certifierat högkvalitativt kaffe med noggrann sortering och tydlig spårbarhet 

(Hoffmann, 2014, s. 7). 

 

Hantverksrostning: En noggrann, detaljstyrd typ av kafferostning (Hoffmann, 2014, s. 52) 
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Förord 
Uppsatsförfattarna vill rikta ett stort tack både till sin handledargrupp som bidragit med 

konstruktiv och värdefull kritik under arbetets gång, samt till det fallföretag som gjort studien 

möjlig att genomföra. Dessutom vill författarna också tacka den rosterikund som bidrog med 

värdefull kompletterande information. Ni har alla haft betydande roller för genomförandet av 

denna studie. Studien har resulterat i ett examensarbete som vi är stolta över och som vi 

hoppas både kan vara behjälpligt för det aktuella fallföretaget, men också användbart för 

företag i andra branscher. Därtill hoppas författarna att genom sitt arbete kunna inspirera och 

motivera andra att forska vidare inom det aktuella ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1. Introduktion 
För många svenskar är kaffedrickande en del utav vardagen. Det kan vara en källa till lugn 

och kontemplation, eller ett medel för energi. Det allmängiltiga, vardagsförhållandet till kaffe 

är ofta en mörk dryck med mycket beska och där skillnaden mellan olika sorter är 

förhållandevis liten. Det finns, emellertid, alternativa förhållningssätt till denna omtyckta 

produkt. Det finns stora kvalitetsvariationer mellan olika typer av kaffe, där vissa producenter 

arbetar med råvaror och skapar produkter av högre kvalitet och exklusivitet än vad som 

dominerar dagligvaruhandeln.  

 

Detta leder till frågan om hur en aktör i en förhållandevis ung och nischad bransch bör 

positionera sig och vilken kundgrupp som kan identifiera sig med varumärket. Finns det 

möjlighet att forma sin marknadsföring efter sin egen identitet, snarare än att rikta den mot 

vedertagna marknadssegment? Med bakgrund av detta är följande studie ämnad att identifiera 

möjliga kundunderlag i restaurangbranschen för ett hantverksrosteri. 

 

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Gustafsson (2004, s. 9) presenterar ett sedan 2001 nytt forskningsämne: Måltidskunskap och 

värdskap. Ämnet beskrivs av Gustafsson (2004, s. 10) som tvärvetenskapligt, då det berör en 

rad olika ämnen såsom psykologi, mat och dryck i kombination, estetisk gestaltning och 

företagsekonomi.  

 

Ämnet måltidskunskap utgår från FAMM-modellen, (Five Aspect Meal Model) och 

innehåller de fem aspekter som tillsammans skapar en måltidssituation: Rummet, Mötet, 

Produkten, Styrsystemet och Stämningen, samt förklarar hur dessa hör ihop och inte fungerar 

utan varandra (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006, s. 86).  

 

Studien ämnar framförallt beröra styrsystemet, stämningen och produkten, vilka kan 

implementeras enligt följande:  

- Produkten, den vara som säljs. Gustafsson (2004, s. 12) beskriver produkten i en 

restaurangmiljö som den vara som tas fram av personalen som arbetar där. För 

uppsatsens syfte har tankarna kring produkten i restaurangen tagits med, där det för 
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studien är specialkaffe som är relevant, samt de metoder som används kring 

hanteringen av denna produkt.  

- Styrsystemet beskrivs av Gustafsson et al. (2006, s. 89) som det administrativa arbetet 

som gör att produkten överhuvudtaget går att sälja. Författarna redogör för att 

styrsystemet innefattar allt ifrån ekonomi till ledarskap och planering. I uppsatsen har 

detta relevans, då det är styrsystemet som bygger upp tankarna kring hur produkten 

ska säljas, potentiella kunder, samt hur dessa skall nås. 

- Stämningen, beskrivs av Gustafsson et al. (2006, s. 90) som helheten kring en måltid. 

Detta berör allt från hur en produkt identifieras, vilka förnimmelser en produkt skapar 

och både personalens och gästens tankar kring produkten. Uppsatsen kommer kretsa 

kring begreppet ”arketyp”. Med detta menas att det för företaget ska presenteras en 

målgrupp som kan identifiera sig själva med produkten (Mark & Pearson, 2001, s. 49 

– 262). För denna målgrupp är den totala upplevelsen av produkten: Stämningen, av 

stor vikt för att identifiera sig med den (Jenkins & McDonald 1997, s. 20). 

 

 

3. Teoretisk bakgrund 
I följande kapitel presenteras, med hänvisning till det tvärvetenskapliga ämnet 

Måltidskunskap och värdskap, den vetenskapliga teori som ligger till grund för det aktuella 

ämnet, vilket uppsatsförfattarna önskar studera. Bakgrunden redogör för begreppen 

segmentering, definiering av ett varumärke och vikten av personlighet för ett företag, samt 

teorier kring att identifiera målgrupper efter arketyper. Vidare presenteras de specifika 

ämnesområden som behandlas i den aktuella studien: avantgarde-restaurangers inverkan på 

den gastronomiska utvecklingen specialkaffe och hantverksrostning. 

 

3.1 Segmentering 
Simkin (2007, s. 464) redogör för att en segmentering av marknaden används av företag som 

ett sätt att uppnå en marknadsstrategi. Därtill framhålls att om företag kategoriserar 

konsumenter efter köpmönster, behov och attityder till en homogen grupp kan detta innebära 

missberäkningar. Även Hosseini och Shabani (2015, s. 112) åskådliggör problem med att 

sammanföra människor till homogena grupper då detta kan medföra problem eftersom 

köpbeteenden hos personer förändras över tid och kan bero på andra variabler än de som 

ligger till grund för den aktuella segmenteringen. I relation till detta kan också framhållas hur 
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Kotler (2003, s. 279) påvisar vikten av att göra skillnad på marknadssegment och 

marknadssektorer, där sektorer utgör större, övergripande delar av målmarknaden, medan 

segmentet är mer specificerat. Ett exempel på en marknadssektor kan vara s.k. DINKS 

(Double income, no kids), medan det mer specificerade marknadssegmentet skulle kunna vara 

DINKS som har ett behov och en önskan om att konsumera exklusiva produkter. På liknande 

vis beskriver Simkin (2007, s. 464) att fokus bör ligga på människors olika identitet och 

beteende, snarare än att sammankoppla stora samhällsgrupper med liknande bakgrund.  

 

Detta sätt att bygga och stärka sitt varumärke på kan också härledas till hur Mark och Pearson 

(2001, s. 8) beskriver att varken ändlöst med pengar eller inspiration behövs för att bygga sitt 

varumärke, utan att människan söker efter tillhörighet med likasinnade och att varumärket bör 

byggas via sin och den tänkta målgruppens identitet. Simkin (2007, s. 465) diskuterar också 

segmentering och beskriver att liksom att känna till sin målgrupp, handlar segmentering om 

att veta vilka konsumenter som inte skall attraheras av produkten. Detta då personifierade 

produkter riktade till fel individer kan skapa negativa reaktioner och därigenom också negativ 

marknadsföring. Vidare redogör Simkin (2007, s. 465) också för möjligheten att med en 

genomtänkt segmentering nå de kunder som är mest värdefulla, samt identifiera på vilka 

marknader dessa finns.  

 

3.2 Varumärket som identitetsmarkör 
American Association definierar ett varumärke som ett namn, symbol, design- eller en 

kombination av dessa tre. Detta beskrivs av Kotler (2003, s. 418), som menar att varumärket 

gör att ett företag skiljer sig från sina konkurrenter och därigenom definierar företaget. Detta 

kan stödjas av Håkansson och Wahlund (1996, s. 11 – 12), som menar att en av de 

grundläggande egenskaperna för ett varumärke är att det förklarar för användaren varför 

produkten har ett större värde än dess konkurrenter. 

 

Emellertid presenterar Kotler (2003, s. 418) också en mer komplex bild: ett varumärke är ett 

företags identitet och ger företaget ensamrätt om att använda exempelvis namnet i olika 

sammanhang. Vidare menar Kotler (2003, s. 418 – 419) att ett varumärke kan ha upp till sex 

olika nivåer av betydelse: 

- Attribut: Ett varumärke skapar vissa associationer till attribut hos produkten 

exempelvis högpresterande 
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- Fördelar: Dessa attribut skapar hos kunden fördelar, exempelvis lång hållbarhetstid, 

eller att produkten på annat sätt håller en hög kvalitet 

- Värderingar: Varumärket säger någonting om vad företaget står för 

- Kultur: Varumärket representerar företagets kultur, exempelvis effektivitet och 

prestige 

- Personalitet: Varumärket kan spegla företagets personlighet  

- Användaren: Varumärket speglar också ofta vem som använder produkten och 

konsumentens personlighet 

 

Kotler (2003, s. 419) bygger vidare på Kevin Kellers teori om att ett varumärke definieras av 

hur konsumenten uppfattar det, samt dess känsloväckande egenskaper. Detta är vad som 

skapar skillnad mellan produkter som annars kan uppfattas som likvärdiga. Således bör ett 

varumärke inte ses som endast en kombination av ord och symboler, utan snarare som en 

identitetsmarkör för konsumenten (Håkansson & Wahlund, 1996, s. 10).  Vidare åskådliggör 

Söderlund (2002, s. 130) att de företag som har de mest lojala kunderna är de som har lyckats 

forma sin kundrelationrelation genom kundengagemang, skapad genom motivation att ha ett 

stort kunnande. 

 

3.3 Vikten av personlighet 
Wanger (2006, s. 93) beskriver hur produkter som människan känner ett engagemang för är 

lättare att personifiera och identifiera sig med. Vidare påtalar Wanger (2006, s. 94) vikten av 

att implementera personlighet och positiva värden i sitt varumärke. Vid positiv beskrivning av 

varumärket är det viktigt både att använda begrepp som attraherar den valda målgruppen, men 

också att dessa skiljer sig från företag med liknande produkter. Lindstrom (2005, s. 3 – 4) 

redogör för att marknaden hela tiden är under förändring och att varumärken idag snarare 

tillhör konsumenten än produktens specifika USP (Unique selling point).  

 

Vidare menar Lindstrom (2005, s. 9) att ett varumärke har fler dimensioner än enbart den 

produkt som erbjuds: sensoriska förnimmelser har stor inverkan på formandet av 

konsumentens uppfattning av produkten och varumärket. Genom att förmänskliga sitt 

varumärke, via bland annat humör, retorik, och hur företaget uttrycker sina värderingar 

befästs varumärkets existens, även om det inte finns någon faktisk symbol eller logotyp 

(Lindstrom, 2005, s. 63). Att företaget skapar en personlighet förmår konsumenter att 



 11 

identifiera sig med det, då konsumenten känner igen sina egna karaktärsdrag och därmed 

skapas en upplevd tillhörighet till varumärket (Schiffman & Kanuk, 2000, s. 94). Författarna 

beskriver också att utan möjligheten att sortera möjliga kunder efter personlighet hade det 

varit omöjligt att segmentera marknaden och ingen idé att göra kampanjer för utvalda segment 

(Schiffman & Kanuk, 2000, s. 94). Vidare påvisar Mark och Pearson (2001 s. 10) farorna med 

en övertro på bredden i det egna varumärket, då detta kan leda till missriktad marknadsföring. 

 

Att ha en klar marknadsstrategi med ett utvalt personlighetssegment hjälper företaget att i 

förlängningen förbättra sin affärsstrategi (Simkin, 2007, s. 472). Detta framhålls även av 

Wanger (2006, s. 99 – 100), som beskriver att en stor del av hur varumärket upplevs beror på 

dess personlighet och egenskaper. Konsumenten ser varumärket genom hur varumärket 

speglar sig själv i olika sammanhang, allt från event och sponsring till vilka andra produkter 

varumärket förknippas med (Wanger, 2006, s. 100).  

 

3.4 Arketyper 
För att förstå hur företag och organisationer bör nå sina segmenterade marknader redogör 

Jenkins och McDonald (1997, s. 20) för hur företagen via utmärkande attribut når sina 

potentiella kunder och skapar produkter som dessa kan relatera till. Exempel på detta kan vara 

att välja en arketyp fokusera på dennes respektive huvudmål, exempelvis att tjäna kunden, att 

tjäna pengar, eller att bidra positivt till samhället.  

 

På liknande sätt redogör Mark och Pearson (2001, s. 11) för möjligheten att, genom att skapa 

ett varumärke inriktat på en arketyp, bli en ikon och något människan önskar identifiera sig 

med. Som exempel på detta nämns bland annat Nike och Disney. Dessa varumärken har via 

en marknadsföring som grundar sig i identitetsskapande tagit en position på sina respektive 

marknader som skapar en form av gemenskap som konsumenten vill tillhöra (Mark & 

Pearson, 2001, s. 11). 

 

Vidare menar Mark och Pearson (2001, s. 38) att ett återkommande problem är att 

marknadsförare inte förstår arketyper, utan ser det som stereotyper då de följer föråldrade 

marknadsföringsteorier såsom massegmentering. Mark och Pearson (2001, s. 49 – 262) 

åskådliggör för tolv olika arketyper, med olika personlighetsdrag och målsättningar, vilka har 

sammanställts i en tabell, se bilaga 2. 
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Dessa arketyper har sammanställts och grupperats efter deras likheter i mål och 

tillvägagångssätt enligt nedanstående diagram. 

 
 

Bild 1:1 12 Arketyper: Bennet (2014, slide 20) 

 

3.5 Avantgarde inom restaurangbranschen 
Restaurangbranschen kan på flera sätt beskrivas som en ständigt föränderlig organism, där 

innovation och nytänkande ofta visar sig vinna framgång. Enligt Pilar Opazo (2013, s. 82) har 

detta varit särskilt tydligt under de senaste årtiondena, då radikala förändringar inom 

matlagning lett till att allt fler får vetskap om, och förståelse för, kvalitetsskillnader och 

hantverksskicklighet hos olika aktörer. Detta kan ställas i relation till hur Beaugé (2011, s. 5) 

beskriver att genom historien, när kulinariska revolutioner har skett så är det i första hand 

professionella utövare som har genomfört och offentliggjort dessa.  

 

Detta innebär alltså att innan matlagningstekniker eller nya produkter fått fäste i medvetandet 

hos gemene man och blivit en del av hens egen matlagning, har det först presenterats av 
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professionella hantverkare inom exempelvis restaurangbranschen. Dessutom menar 

Harrington, Fauser, Ottenbacher och Kruse (2013, s. 222) att denna innovationsförmåga och 

progression kan vara avgörande för en högklassig restaurangs framgång, då det ofta är en 

avgörande faktor för gästen i hens val av restaurang. Det är alltså påvisbart hur innovativa, 

nytänkande och specialiserade produkter ofta härrör från professionella arenor, innan de blir 

en del av konsumentens vardagsliv. 

 

3.6 Specialkaffe 
Kaffeproduktion utgör en gigantisk industri, som enligt Hoffmann (2014, s. 7) kan delas in i 

två distinkta kategorier: vardagsvara och sällanköpsvara. Specialkaffet tillhör det senare, och 

är en certifiering som garanterar en produkts höga kvalité och tydliga spårbarhet. Vidare 

menar Hoffman (2014, s. 7) att medan kaffet som vardagsvara ligger till grund för den 

allmängiltiga uppfattningen om slutprodukten, så är vetskapen om att kaffe också kan vara ett 

njutningsmedel för sin smak och komplexitet förhållandevis oetablerad hos konsumenter. 

Enligt Carvalho, Paiva och Vieira (2015, s. 133) är det möjligt att påvisa likheter hos det 

förhållande som finns mellan kaffet som vardagsvara och det mer exklusiva specialkaffet och 

förhållandet mellan högkvalitativa viner, jämfört med enklare, mindre exklusiva produkter. 

Det finns alltså tydliga skillnader mellan olika typer av kaffe beträffande dess kvalitet, där 

certifierat specialkaffe utgör de mest högkvalitativa produkterna. 

 

3.7 Hantverksrostning 
Hantverksmässig och småskalig kafferostning, vilket praktiseras på det aktuella rosteriet i 

denna fallstudie, är ett ännu förhållandevis ostuderat område. Medan det, enligt Hoffmann 

(2014, s. 50) finns mycket resultatfokuserad forskning gjord kring att effektivisera relativt 

lågkvalitativ kommersiell rostning, är många utav de som ägnar sig åt noggrann och precis 

rostning av specialkaffe självlärda. Detta gör det problematiskt att med säkerhet kunna fastslå 

vad som är hantverksrostning, då alla rosterier har sin egen stil och ett säreget uttryck. 

Filosofin som ligger bakom det hantverksmässiga arbetet skiljer sig åt, men vad som möjligen 

är gemensamt är strävan efter att förädla råvaran till dess fulla potential (Hoffmann, 2014, s. 

52). Detta diskuteras ytterligare av Anon, (2015, s. 12), som menar att den hantverksskicklige 

kafferostaren måste ta hänsyn till samtliga aspekter som berör den råvara hen använder. 

Faktorer såsom bärets växtplats, klimat, mognadsperiod, skördemetod och typ av bär är alla 

aspekter som ligger till grund för hur bönan bäst bör tas om hand. Vid rostningen, menar 
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Hoffmann (2014, s. 52), kommer skillnader i typ av rost, temperatur, tid och volym utgöra 

avgörande skillnader för den slutgiltiga produktens sensoriska egenskaper.  

 

 

3.8 Analysmodell 
I figuren nedan presenteras en egenkonstruerad analysmodell baserad på teman från studiens 

teoretiska bakgrund, som sedan ställs i relation till studiens empiriska data för att uppnå den 

aktuella studiens syfte. Modellen redogör för hur ett företag skapar varumärkesidentifikation, 

både ur företags- och konsumentperspektiv. Detta leder i sin tur till hur företaget bör 

marknadsföra sina produkter mot valt marknadssegment. I analysmodellen presenterar 

uppsatsförfattarna de centrala begrepp som framkommit i den teoretiska bakgrunden, vilka i 

analysen ställs i relation till den primärdata som i fallstudien samlats in via intervjuer och 

observationer. Genom att kombinera dessa metoder ämnar uppsatsförfattarna öka studiens 

transparens. 

 

 
Figur 1: Egenkonstruerad analysmodell. 

 

Ur ett företags perspektiv redogör Simkin (2007, s. 464) att en segmentering är ett verktyg för 

att sortera presumtiva kunder utifrån olika anpassningsbara kriterier, beroende på företagets 

målsättning. För att uppnå uppsatsens syfte, presenteras i den teoretiska bakgrunden vad Mark 

och Pearson (2001, s. 49 – 211) beskriver som arketyper. Författarna redogör för 
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personlighetsdrag som återfinns hos företaget i form av mål och visioner samt företagets 

önskade identitet på marknaden.  

 

Detta kan ställas i relation till hur Lindstrom (2005, s. 3 – 4) redogör för att marknaden idag 

tillhör konsumenten, som köper produkter som denne finner vara av intresse. Uppsatsens 

empiriska insamling ämnar, med bakgrund av detta, bringa klarhet i hur fallföretaget 

identifierar sig och om samma karaktärsdrag återfinns hos fallföretagets kunder. 

 

I analysen kontextualiseras de teorier som presenterats av Mark och Pearson (2001, s. 38), då 

de ställs i relation till studiens empiriska data. Detta görs i syfte att skapa en förståelse för 

varumärkesidentifikation mellan företaget och dess kunder, samt fördelar med 

personlighetsmarknadsföring genom den valda arketypen för fallföretaget. 

 

 

4. Syfte och frågeställningar 
4.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att skapa ökad förståelse för hur ett företag, genom att identifiera sin 

arketypstillhörighet, kan nå rätt marknadssegment. 

 

4.2 Frågeställningar 
- Hur identifierar företaget sin egen marknadstillhörighet? 

- Hur arbetar företaget med att identifiera sina målgrupper av kunder? 

- Hur väljer företaget sitt kundunderlag med hänsyn till olika marknadssegment? 

- Hur marknadsför företaget sitt varumärke mot valt marknadssegment? 

- Hur bör företaget rikta sin marknadsföring mot valt marknadssegment? 

 

 

5. Metod och material 
Patel och Davidson (2011, s. 131) redogör för vikten av tydlighet i beskrivningen av hur en 

studie genomförs. Det formulerade syftet för studien beskriver dess mål och problemområden. 

I bakgrunden presenteras tidigare forskning fakta kring det valda ämnet samt en avgränsning 

och presentation av den valda produkten specialkaffe. Denna avgränsning görs för att, med 

hänsyn till arbetets tidsbegränsning, göra studien genomförbar och applicera den på ett 



 16 

specifikt företag. Följande kapitel presenterar och förklarar uppsatsens metod och materialval 

i syfte att tydliggöra arbetets genomförande för läsaren och öka dess transparens (Bryman, 

2011, s. 619).  

 

5.1 Material 
De material som använts för att genomföra studien är vetenskaplig litteratur och artiklar, en 

intervjuguide och ett observationsschema. I följande avsnitt presenteras och förklaras deras 

respektive användningsområden. 

 

5.2 Metodval 
För den valda studien har uppsatsförfattarna valt att använda sig av kvalitativa metoder i 

insamlingen av primärdata. Bryman (2011, s. 340) åskådliggör att en kvalitativ studie bygger 

på tolkningar av fenomen och situationer och att insamlingen av data bygger på ord via 

exempelvis intervjuer, snarare än kvantitativa metoder som är mer inriktade på siffor och 

statistiska skillnader.  

Vidare redogör Bryman (2011, s. 341) för ytterligare tre egenskaper som gör att kvalitativa 

metoder skiljer sig från kvantitativa: 

- Den som genomför en kvalitativ undersökning bygger sin teori på de resultat som 

samlas in. 

- Det väsentliga för forskningen finns i det sociala och skapas i hur deltagarna i 

exempelvis en undersökning ser detta. 

- De kvalitativa undersökningarna har en ståndpunkt som utgår från att sociala 

egenskaper är ett resultat av interaktionen mellan individer och inte av vad som sker 

runt omkring dessa. 

Därtill menar Bryman (2011, s. 341 – 342) för svårigheten att skapa en definition på vad 

kvalitativ forskning faktiskt är och att det ofta definieras av vad kvantitativ forskning inte är.  

 

I enighet med hur Bryman (2011, s. 346 – 348) beskriver den kvalitativa forskningens 

huvudsakliga steg, bygger analysen i den aktuella studien på insamlade primärdata. Vidare 

gjordes ett målstyrt urval då studien genomfördes med nära kontakt till ett valt företag, vilket 

också är signifikativt för en kvalitativt studie (Bryman, 2011, s. 350). 
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5.3 Litteratur och databasinsamling 
Patel och Davidson (2011, s. 42) redogör för att den vanligaste källan för information är via 

böcker, vetenskapliga artiklar, tidskrifter och vetenskapliga rapporter. Då allt mer information 

blir lättillgänglig via internet, framhålls också att insamling av vetenskaplig information 

underlättas. Vid informationssökning är det av vikt att vara aktsam kring vart information 

hämtas, och hur pålitliga dessa källor är (Bryman, 2011, s. 608). Vidare redogör Bryman 

(2011, s. 142) för vikten av att ha ett etiskt perspektiv när information samlas in via internet. 

Vetenskaplig information kommer därför att samlas in via databaser för artikelsökningar och 

relevant litteratur från Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek. Detta görs i enighet med 

hur Patel och Davidson (2011, s. 42 – 43) framhåller att bibliotekens databaser underlättar 

informationssökning.  

 

5.4 Inklusionskriterier för vetenskapliga artiklar 
• Artiklar som blivit vetenskapligt granskade 

• Artiklar skrivna på svenska eller engelska 

 

5.5 Exklusionskriterier för vetenskapliga artiklar 
• Avgiftsbelagda artiklar 

 

5.6 Fallstudie 
Den valda metoden för studien är vad Bryman (2011, s. 73) beskriver som en fallstudie. En 

fallstudie innebär att ett specifikt område studeras, såsom en familj, ett samhälle eller en 

organisation. För uppsatsen har ett specifikt företag valts ut.  Detta har gjorts i enighet med 

hur Bryman (2011, s. 77) beskriver att det kritiska fallet där uppsatsförfattarna arbetar efter en 

klar hypotes i syfte att få en bättre förståelse för hur företaget arbetar och tänker. Detta kan 

stärkas av hur Patel och Davidson (2011, s. 56) åskådliggör att målet med en fallstudie är att 

applicera och specificera en ospecificerad teoretisk modell och att metoden är önskvärd vid 

processer och förändringar. För den aktuella studien valideras detta, då syftet är att för ett 

företag identifiera rätt kundunderlag utifrån segmentering och målgruppsidentifikation. Nedan 

följer en redogörelse de metoder som kommer att användas för att uppnå arbetets syfte. 

 

- Samla in bakgrundsinformation från rosteriet och litteratur 
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- Genomföra intervjuer med personal vid rosteriet 

- Genomföra intervjuer med utvalda nuvarande kunder hos rosteriet 

- Genomföra en litteraturanalys för att finna vetenskap kring att identifiera målgrupper, 

segment och en arketyp för företaget 

- Genomföra observationer vid intervjutillfällena för att uppskatta svarens reliabilitet 

- Analysera och identifiera information för att nå uppsatsens syfte 

 

5.7 Intervju 
Uppsatsens resultat grundar sig i intervjuer med personalen på det valda kafferosteriet, i syfte 

att identifiera möjlig målgrupp och segment via vald arketyp. Intervjuernas funktion blir 

således ett verktyg för insamling av primärdata. Fägerborg (2011, s. 85) redogör för att en 

intervju i sig självt inte alltid är den bästa informationsinhämtningen, utan bör kombineras 

med annan informationsinhämtning. Exempelvis kan observationer eller informella samtal 

stärka informationsrikedomen i källmaterialet. För informationsinhämtning kommer därför 

observationer av respondenterna, samt intervjuer med befintliga restaurangkunder genomföras 

i syfte att undersöka genomslagskraften för rosteriets nuvarande marknadsföring.  

 

Intervjufrågorna formulerades dels med bakgrund av författarnas förkunskaper om företaget, 

kombinerat med vetenskaplig teori och relevans för studien. För fullständig operationalisering 

av intervjufrågor och deras användning i intervjuerna, se bilaga 4 och bilaga 5. Frågornas 

uppställning gjordes med hänsyn till de hållpunkter som presenteras av Bryman (2011, s. 

419), då frågorna följer en logisk ordning där de inledningsvis behandlar respondentens 

bakgrund och vilja med det egna arbetet och vad de vill förmedla med sin produkt. Därefter 

behandlas den nuvarande marknadsföringen och avslutningsvis eventuella visioner om 

specialkaffets framtid. Innan genomförandet av intervjuerna testades frågornas relevans i en 

pilotstudie. Vidare hade uppsatsförfattarna goda kunskaper om arbetet i rosteriet, då 

intervjuperson och respondent haft tidigare kontakt. Detta, att ha goda förkunskaper om den 

miljö där respondenten arbetar, kan enligt Bryman (2011, s. 420) ge fördjupad förståelse för 

respondentens svar, då de lättare kan kontextualiseras och tolkas. 

 

Den aktuella studien är riktad mot ett specifikt rosteri, vilket gör att intervjun, enligt Bryman 

(2011, s. 350), blir kvalitativ, då respondenten är förutbestämd. För att få en bred grund i 

bakgrundsmaterialet och bygga vidare på Fägerborgs tidigare nämnda kommentar, kommer 
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också informella intervjuer hållas med övrig personal på rosteriet. Dessa beslut har fattats ur 

bekvämlighetssynpunkt, i enighet med Bryman (2011, s. 351). Detta då tiden för 

examensarbetet är begränsad och målet är att insamla så mycket information som möjligt.  

 

Patel och Davidson (2011, s. 73) redogör för vikten att följa de förhållningskrav som finns för 

behandling av en respondent. Dessa listas av Bryman (2011, s. 131) enligt följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Se Etisk 

planering för studiens genomförande). I enighet med detta har rosteriet informerats och 

respondenter finns tillgängliga.  

 

För den valda intervjun är det enligt Patel och Davidson (2011, s. 77) viktigt att från början 

fastslå grad av standardisering och strukturering på intervjun. Detta för att formulera frågorna 

och möjliggöra önskvärd grad av frihet för respondenten. Då studien behandlar ett begränsat 

område kommer frågorna att vara strukturerade, men lämna utrymme för fria svar och 

följdfrågor. Frågorna kommer vara utformande efter Patel och Davidson (2011, s. 78) i 

omvänd tratt-teknik, där frågorna inledningsvis är strukturerade, men blir mer och mer öppna 

för tolkning och fria svar. Detta för att först ge respondenten en uppfattning om ämnet och 

sedan mynna ut i fördjupad diskussion. 

 

För att analysera och bearbeta informationen kommer en litteratursökning att genomföras. 

Denna kommer, likt vad Bryman (2011, s. 113) åskådliggör, ske genom en databassökning via 

sökord för att avgränsa sökningen till det aktuella syftet. 

 

5.7.1 Urval 
Studien behandlar ett specifikt rosteri som arbetar med specialkaffe. De har arbetat med att 

rosta specialkaffe sedan år 2007 och kan betraktas som väletablerade aktörer på 

specialkaffemarknaden i Norden. I dagsläget arbetar tre personer, inklusive rosterichefen, med 

produktionen. Förutom de kaféer som samarbetar med rosteriet och går under samma 

varumärke, levererar de också kaffe till både restauranger och andra företagskunder. Rosteriet 

har valts ur bekvämlighetssynpunkt, då uppsatsförfattarna har en tidigare relation till rosteriet 

och dess anställda och slumpen har inte spelat in i urvalet (Bryman, 2011, s. 351). Då rosteriet 

arbetar hantverksmässigt på en nischad marknad uppfyller valet studiens syfte om att 

identifiera möjliga specifika marknadssegment som kan vara aktuella i en 

målgruppsidentifikation. Samtliga av de som arbetar med produktionen intervjuades för 



 20 

studien, vid två separata tillfällen, där rosterichefen och en utav de anställda intervjuades 

tillsammans och den tredje enskilt. Detta tillvägagångssätt valdes då det var ett uttryckt 

önskemål från rosteriet att kunna göra den ena intervjun tillsammans, på grund av tidsbrist. 

 

Val av relevanta rosterikunder att intervjua om deras arbete med rosteriets kaffe gjordes i 

samråd med det aktuella rosteriet. Upprättande av kontakt med personer på dessa restauranger 

gjordes också genom rosteriet, dels av bekvämlighetsskäl, men också för att säkerställa 

respondenternas validitet för studien. Totalt kontaktades tre personer, en från varje restaurang 

och dessa personer var rosteriernas kontaktpersoner hos respektive restaurang, samtliga med 

befattningen av restaurangchef. I den aktuella studien genomfördes en intervju med en utav 

dessa personer. 

 

5.7.2 Presentation av respondenter 
Nedan följer korta presentationer av samtliga respondenter med deras namn fingerade.  

 

• Johan är i 40-årsåldern och arbetar som rosterichef på det aktuella rosteriet. Han har 

arbetat med att rosta specialkaffe professionellt i över tio år. 

 

• Peter är i 25-årsåldern och är anställd på rosteriet. Han har arbetat inom cafébranschen 

i flera år och har rostat kaffe i drygt fyra år. 

 

• Jennifer är i 25-årsåldern och är sedan ett drygt år deltidsanställd på rosteriet. Övrig tid 

arbetar hon på ett av de caféer som är anslutna till rosteriet.  

 

• Pontus är i 25-årsåldern och är rosteriets kontaktperson på en Michellin-restaurang 

som rosteriet levererar till. Han arbetar som personalansvarig och är dessutom 

ansvarig för inköp av kaffe. 

 

5.8 Observation 
I syfte att skapa en bred förståelse för den insamlade data använde uppsatsförfattarna sig av 

deltagande observationer vid intervjuerna. Detta för att, som beskrivs av Pripp och Öhlander 

(2011, s. 114), införskaffa information från respondenternas och intervjupersonens 

interaktioner. Observationerna fungerar därigenom som medel för att undersöka reliabiliteten 
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i intervjusvaren och således ge tyngd åt den aktuella fallstudien. Pripp och Öhlander (2011, s. 

114) redogör för att respondenter många gånger kan ha svårt att i intervjusituationer redogöra 

för hela sanningen. Därför genomfördes observationerna i syfte att bedöma intervjusvarens 

reliabilitet utifrån kroppsspråk och tonläge. Observationerna var ostrukturerade och i enighet 

med Patel och Davidson (2011, s. 97) fanns inte någon konkret plan vad som skulle 

observeras, utan syftet var att undersöka huruvida observatören upplevde respondenternas 

svar som sanningsenliga.  Detta kan ställas i relation till hur Fägerborg (2011, s. 85) beskriver 

möjligheten att maximera fältarbetets resultat genom att kombinera svaren i intervjun med 

författarnas egna intryck. Under observationerna fördes fältanteckningar i syfte att notera 

eventuella tankar och reflektioner (Bryman, 2011, s. 395 – 397). Dessa finns sammanställda i 

bilaga 6 och bilaga 8.  

 

5.9 Pilotstudie 
I syfte att säkerställa de planerade intervjuernas relevans genomfördes en pilotstudie. Målet 

med denna var att undersöka frågornas relevans i utformning och anpassning för att erhålla 

relevant data att bearbeta i resultatdiskussionen. Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 60) ska 

en pilotstudie genomföras på individer som på något vis kan representera de valda 

respondenterna i flertalet avseenden. För uppsatsen genomfördes därför en provintervju med 

två personer efter följande kriterier 

- Kunskap kring specialkaffe 

- Tidigare erfarenhet av försäljning 

- Tidigare kunskap i ämnet marknadsföring och segmentering 

 

Detta för att se om den insamlade informationen överensstämde med önskad information för 

bearbetning. Pilotstudien visade att frågorna hade hög relevans för studiens syfte och kunde 

användas för datainsamling. För redogörelse av intervjufrågor, se bilaga 5. Patel och 

Davidson (2011, s. 60) beskriver att en beprövad intervju ger ett bättre underlag för insamling 

av data, varför denna metod valdes för det aktuella uppsatsprojektet.  
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6. Metod/Teori för analys av data 
Följande kapitel redogör för hur insamlade data kommer analyseras i syfte att tillgängliggöra 

dess information. Därtill beskrivs hur studien förhåller sig till frågan om validitet och 

reliabilitet. 

 

6.1 Analysmetod 
För att uppnå arbetets syfte kommer en analys av arbetet genomföras och, liksom Öhlander 

(2011, s. 273) redogör för, undersöka eventuella gemensamma nämnare mellan intervjuer och 

tidigare genomförd forskning. Enligt Bryman (2011, s. 510 – 511) ger kvalitativa studier en 

stor mängd rådatamaterial och att den eller de som genomför sådana studier på ett tidigt stadie 

bör utarbeta en strategi för hur data ska bearbetas och analyseras.  

 

I studiens dataanalys används en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning och 

skapar en triangulering. Där ingår primärdata från intervjuer och observationer, vilket ställs i 

relation till sekundärdata från vetenskapliga artiklar, kvantitativt insamlad via triangulering 

(Bryman, 2011, s. 562). Uppsatsens resultat grundar sig därför på det kvalitativt insamlade 

materialet medan analysen och slutsatsen bygger dels på egeninsamlade data såväl som 

tidigare gjord forskning.   

 

Patel och Davidson (2011, s. 119 – 120) åskådliggör att syftet med en kvalitativ studie är att 

samla in data med större djup än vid användandet av kvantitativa metoder. Vidare redogör 

Patel och Davidson (2011, s. 120) att det vid kvalitativ forskning sällan finns ett fast arbetssätt 

och att varje studie kräver sin egen typ av dataanalys. För uppsatsen görs, i enighet med 

Fägerborg (2011, s. 107), transkriberingar av intervjuerna för att tydliggöra för författarna vad 

som sades och för att underlätta efterkommande analys. I syfte att komplettera intervjusvaren, 

ställs de i relation till de genomförda observationerna, i likhet med hur Patel och Davidson 

(2011, s. 141) beskriver möjligheten att kombinera iakttagelser med det sagda ordet. Vidare 

jämförs de olika intervjuerna för att skapa förståelse för respondenternas olika infallsvinklar 

och tankar kring det sociala sammanhang de verkar i (Fägerborg, 2011, s. 109).  

 

Vidare beskriver Patel och Davidson (2011, s. 121) att en bearbetning av det kvalitativt 

insamlade materialet kan kombineras med författarnas egna intryck för att skapa balans i 

texten. Detta görs för att tillgängliggöra texten för läsaren. Intervjuerna genomfördes 
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personligen och analyserades direkt efter. Anledningen till detta var att via observationerna ge 

en extra tyngd, då mail- eller telefonintervjuer inte innefattar det personliga mötet med 

respondenterna och därför kan inte eventuella visuella budskap noteras (Bryman, 2011, s. 

586).  

 

6.2 Validitet och Reliabilitet 
Patel och Davidson (2011, s. 103) redogör för begreppet tillförlitlighet och att en 

undersökning bör vara tillförlitlig och innehålla så lite felvärden som möjligt. Författarna 

redogör för att varje forskningsprojekt bör använda mätinstrument och metoder som ger 

minsta möjliga felmarginal (Patel & Davidson, 2011, s. 104). I enighet med författarnas 

rekommendationer, genomfördes intervjuerna med två intervjuare där ena parten var drivande 

i diskussionen, medan den andre hade en mer observerande roll. Därefter mättes svaren av de 

två intervjuarna för att bedöma tillförlitligheten av intervjuerna (Patel, & Davidson 2011, s. 

104). Intervjuerna spelades också in i syfte att möjliggöra återkoppling och för att 

uppsatsförfattarna skulle vara säkra på att all information uppfattats korrekt och noterats 

(Patel & Davidson 2011, s. 104).  

 

En kvalitativ studie bör präglas av validitet genom hela processen (Patel & Davidson, 2011, s. 

106). Det innebär att forskaren klarar av att använda sin kunskap genom hela genomförandet, 

vilket i sin tur betyder att rapporten med tydlighet ska visa vilka vägval forskaren gjort, hur 

processen har gått till och vilka beslut som fattats under arbetsgången. Detta innefattar allt 

från hur respondenterna valts ut, till hur arbetet redovisas. För att skapa ytterligare validitet 

för uppsatsen har författarna valt att studera samma intervju från olika vinklar, för att få ett 

större underlag (Patel & Davidson, 2011, s. 107). Metoden för detta är olika fokusområden 

under intervjuerna, där den observerande parten fokuserar på kroppsspråk, tonläge och 

stämning, medan den för intervjun drivande parten fokuserar på det faktiska samtalet. 

 

I syfte att ge intervjuerna validitet förskönades eller förenklades inte den läsbara texten: alla 

pauser och händelser nedtecknades för att återge en så realistisk bild av intervjusituationen 

som möjligt (Patel & Davidson, 2011, s. 107 – 108). För att den kommunikativa validiteten 

ska vara korrekt erbjöds respondenterna möjlighet att läsa igenom vad studien kommit fram 

till och framföra eventuella åsikter kring bearbetning om informationen i studien inte 

överensstämmer med respondenternas uppfattning (Patel & Davidsson, 2011, s. 108). 
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Uppsatsen ämnar också skapa möjlighet för läsaren av uppsatsen att själv tolka informationen 

av intervjun genom att blanda egen text, med citat från respondenterna (Patel & Davidson, 

2011, s. 108).  

 

 
7. Etisk planering för studiens genomförande 
Studien har genomförts i enighet med de etiska principer som Bryman (2011, s. 131) menar är 

viktiga att ta hänsyn till vid intervjustudier. Samtliga respondenter har informerats om 

studiens innehåll och syfte, och givit samtycke för sitt deltagande. Därtill säkerställs 

respondenternas anonymitet genom att inte nämna dem vid namn, utan istället använda 

påhittade alias (Patel & Davidson, 2011, s. 74).  

 

Vidare menar Patel och Davidson (2011, s. 42) att det i en litteraturstudie är viktigt med 

aktsamhet vid behandling av data och information, i syfte att undvika plagiat. Då samtliga 

vetenskapliga artiklar som använts i studien är skrivna på engelska, iakttogs försiktighet och 

noggrannhet i tolkning och översättning av dessa.  

 

 
8. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna. Svaren har bearbetats och 

analyserats i syfte att identifiera väsentliga aspekter och teman i rosteriets arbete. Intervjusvar 

från Pontus, rosteriets kund, och genomförda observationer, se bilaga 8 och bilaga 10, 

fungerar som kompletterande uppgifter. De teman som presenteras är Filantropi och 

hållbarhet, Kunskap, Utveckling, Samarbete, Kvalité samt Nya upplevelser. För fullständig 

innehållsanalys av intervjuerna, se bilaga 6. 

 

8.1 Filantropi och hållbarhet 
Vid diskussioner med rosteriet om deras etiska ställningstaganden framkommer det tydligt hur 

viktigt det är för dem att med sitt arbete kunna bidra till andra människors välbefinnande.  

 

För mig som reser mycket också till producenter så ser jag att vi gör en otroligt stor skillnad 

för producenten. 
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– Johan 

 

Här beskrivs att närheten till produkten och dess ursprung givit en förståelse för hur arbetet 

med dessa råvaror påverkar livssituationen för producenterna. Det finns antydan till 

filantropiska inslag i motiven för det egna arbetet. Hur böndernas liv förbättras genom att 

rosteriet använder sig av deras råvaror skänker yrkesstolthet och motivation. Detta återspeglas 

även hos andra respondenter och ger en känsla av att kunna göra skillnad för människor med 

sitt arbete. 

 

[…] när jag vet att det här gör skillnad på vad folk gör någon annanstans i världen, då blev 

det helt plötsligt på allvar… 

– Peter 

 

Det är tydligt att den positiva inverkan som rosteriets arbete har på andra människors 

livskvalité fungerar som en stark drivkraft i det dagliga arbetet. Det skapar en känsla av 

seriositet och en självuppfyllande känsla av att kunna bidra till en stabil, hållbar produktion. 

Den passion och ambition som antyds i citatet förstärks också i den genomförda 

observationen av den aktuella intervjun, se bilaga 8. Där noterar observatören en seriositet och 

passion i hur Peter beskriver att deras arbete påverkar livssituationen för de kaffebönder som 

rosteriet arbetar med. 

 

Vidare återfinns denna ambition om att bidra till ett hållbart jordbruk och en hållbar 

livssituation som en bidragande faktor i varför rosteriets kunder väljer att arbeta med deras 

kaffe. 

 

[…] specialkaffe liksom är väldigt viktigt just för oss, för då vet vi att produkten vi får 

kommer vara rätt producerad och alla som arbetat med den innan har fått det bra liksom. 

– Pontus 

 

8.2 Kunskap 
Ett återkommande tema under intervjuerna med rosteripersonalen är kunskap och önskan att 

förmedla detta till sina kunder. Det är viktigt att utbilda och förmedla hantverket bakom 
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produkten, för att också förbereda kunden på att den förmodligen är olik det kaffe de dricker 

till vardags. 

 

Vi försöker i våran kommunikation utåt faktiskt att bara förklara vad det är […] Jag tror att 

vägen till framgång är att försöka utbilda folk om vad produkten egentligen är. 

– Johan 

 

Kunskaper kring produkten beskrivs här på ett pragmatiskt sätt, där Johan antyder att det är 

viktigt att vara rak och tydligt i sin kommunikation till gästen. För att kunna lära ut något 

krävs också goda förkunskaper hos de som lär ut, något som beskrivs av Peter: 

 

För min del handlar det om att lära sig allting liksom utantill, det som vi gör. Inte för att jag 

kan det, men det är det jag strävar efter. 

– Peter 

 

Härigenom blir det tydligt att en viktig aspekt för att kunna förmedla produktens kvalitéer och 

åstadkomma en förändring i konsumentens syn på den är både att utbilda sig själva, för att 

därefter kunna dela denna kunskap med sina kunder. Det finns en övertygelse om den 

teoretiska kunskapens genomslagskraft och Peters närapå maniska strävan efter att bredda sin 

kunskap vittnar om en otvetydig vilja att åstadkomma något med sitt arbete. Den eftertanke 

och tydlighet med vilka svaren levereras, vilket uppmärksammades i observationen, se bilaga 

8, vittnar ytterligare om kunskapens relevans för rosteriet. 

 

8.3 Utveckling 
Samtliga respondenter vid rosteriet redogör för att de är där för att utveckla sina kunskaper i 

en ung och föränderlig bransch. Under de år rosteriet har funnits har de ständigt utforskat nya 

sätt för att få fram det ett så fulländat kaffe som möjligt. 

 

Vi experimenterar hela tiden... vi har liksom… om man jämför med hur vi rostar nu med hur 

vi typ rostade… typ när jag började så är det helt olika…. 

– Jennifer 
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Viljan och strävan efter att hela tiden röra sig framåt och se möjligheterna som finns bidrar till 

en ständig strävan efter perfektion. Respondenterna talar om vikten av precision i hela 

produktionsprocessen.  

 

För våran del så handlar det om att kunna utveckla varan hos producenten, och att kunna ta 

tillbaka produkten. Lära av varandra naturligtvis. Det är liksom, klyschor, men det är faktiskt 

så det är. 

– Johan 

Att arbeta mot perfektion genomsyrar samtliga intervjuer som genomförts i studien. 

Perfektionen handlar om att konsumenten ska få en så bra upplevelse som möjligt, men 

samtidigt att utmana konsumentens smakpreferenser. I intervjuerna framkommer ett visst mått 

av frustation hos respondenterna då de talar om att konsumenten inte ser specialkaffe som en 

egen produktkategori utan tror att det ska smaka som det industriellt producerade kaffe som 

konsumenten är van vid. Det handlar om att förändra människans bild och referensramar, 

vilket också förstärks under intervjun med en av rosteriets kunder som beskriver att ett mål 

med deras arbete är att utmana gästens förutbestämda uppfattning av mat och dryck. 

 

[…] väljer ju att dels utmana gästerna. Vad de tänker sig att man skall få på ett sådant här 

ställe. 

– Pontus 

 

8.4 Samarbete 
Intervjuerna visar att respondenterna som arbetar vid rosteriet ser positivt på samarbete med 

andra aktörer på samma marknad. Det framkommer att branschen är relativt ny och att 

hantverkare ibland stöter på svårigheter eller hinder, men istället för att arbeta mot varandra 

finns ambitionen att dra nytta av varandras kunskaper och samtidigt sprida sina egna. 

 

[…] eller att man fått prata med andra rosterier och hur tänker ni..och hur gör ni åh.. 

– Jennifer 

 

Att samarbeta och lära av varandra framhålls som positiva dimensioner av arbetet. Detta 

innefattar inte bara samarbete och relationsskapande med andra rosterier, utan också, som 

tidigare nämnts, filantropiska inslag där möjligheten att förbättra människors livssituation 
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bidrar till att generera möjligheter och utveckling även för den egna verksamheten. Dessutom 

kan de samarbeten och relationer som skapas utveckla företagets produktion och produkter 

och förbättra dess kvalité.  

 

[…] så att vi kan köpa ännu bättre kaffe, bygga nya relationer och sådana grejer 

– Peter 

8.5 Kvalité 
Det är inte bara för rosteriet självt som en ökad kvalitet är önskvärd. Vid intervjutillfället med 

en utav rosteriets kunder framkommer det att de ställer lika höga krav på sin leverantör av 

kaffe som på vilken annan leverantör som helst. 

 

Så det är ju mycket fokus på att hitta bra råvaror och bra dryck. Och samma sak återspeglar 

sig ju då självklart också i kaffet. 

– Pontus 

 

Att restaurangen som kund ställer krav på sin kaffeleverantör är enligt rosteriet självt något 

som tillhör ovanligheterna, men som är väldigt uppskattad och på uppgång då fler och fler 

restauranger ser kvaliteterna och hantverket som ligger bakom specialkaffe och möjligheten 

att inkorporera detta i sin meny. 

 

[…] sen så har vi gjort det tillsammans med restauranger också... eeeh att de liksom kört en 

dessert... vi har fått para ett kaffe till… 

– Jennifer 

 

8.6 Nya upplevelser 
Respondenterna återkommer under intervjuprocessen flera gånger till att specialkaffe inte är 

som vanligt kaffe, utan snarare en egen produktkategori. Viljan att få fler att prova denna typ 

av kaffe och uppleva skillnaderna märks tydligt i drivkraften och viljan att sprida produkten 

och få fler att ta den till sig. 

 

[…] och vad man dricker för kaffe..ja eller typ få fler att upptäcka hur fett det kan vara.. 
– Jennifer 
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Även hos restaurangerna som förstått vad rosteriet önskar förmedla med sin kunskap 

använder specialkaffet som en del av helheten. 

 

 

Det skall vara en smakresa från start till slut. 

– Johan 

 

 
9. Diskussion av resultatet 
I följande kapitel kommer resultatet i studien att ställas i relation till den teoretiska 

bakgrunden för att genom en diskussion besvara uppsatsens syfte och frågeställningar 

 

9.1 Fallföretagets arketyp 
Under diskussionerna med det aktuella rosteriet framgår tydligt en vilja att genom sitt arbete 

bidra till andra människors välbefinnande och göra positiva inverkningar på kaffeböndernas 

livssituation. Likväl framgår också en tydlig önskan om att sprida kunskap och förståelse 

kring den högkvalitativa, nischade produkt de erbjuder. Genom att ställa detta i relation till 

Mark och Pearsons arketypstabell, se bilaga 2, kan slutsatsen dras att dessa mål faller inom 

ramarna för den arketyp som benämns som ”Den vise”. Denna arketyp beskrivs av Mark och 

Pearson (2001, s. 88) ha en önskan om att dela med sig av kunskap till sin omgivning och är 

benägen att inte följa traditionella, eller konventionella vägar för att nå sitt mål. Genom att 

förstå sin omgivning och lära av den önskar Den vise bidra till en positiv världsutveckling 

(Mark & Pearson, 2001, s. 88). Dessa personlighetsdrag finns att finna hos det aktuella 

företaget och manifesterar sig inte minst i Peters beskrivningar, se bilaga 6, av en vilja att 

ständigt utveckla sin egen kunskap, att sprida den till andra, samt hur de filantropiska 

aspekterna av arbetet skänkt en känsla av allvar och ansvar.  

 

Den återkommande ambitionen att utveckla kunskapen om sin produkt kan möjligen förklaras 

genom hur Hoffman (2014, s. 8) beskriver att den typiske konsumentens nuvarande kunskap 

om specialkaffe är mycket begränsad. Om det då finns starka känsloinvesteringar och en 

verklig passion kring något förhållandevis okänt för den genomsnittlige konsumenten, uppstår 

måhända naturligt en vilja att förmå sin omgivning att förstå och ta till sig källan till ens egen 

passion. Att respondenterna, och därigenom också företaget, har flera gemensamma 
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karaktärsdrag med Den vise kan därför hävdas vara en logisk effekt av att de arbetar med en 

sällanköpsvara om vilken konsumenter har låg kännedom. 

 

Bland företag som vanligen förknippas med den aktuella arketypen nämner Mark och Pearson 

(2001, s. 89) laboratorium, tidningar och konsultfirmor. Gemensamt för dessa företag kan 

hävdas vara att det finns en förväntan om att de skall vara intresserade av att föra ut 

information och kunskap, något som måhända inte är sant för alla kafferosterier. Ett av det 

aktuella rosteriets motiv för detta framgår av hur Johan beskriver relationen till kaffebönderna 

och möjligheten att också förbättra kvalitén på den råvara de tillhandahåller, se bilaga 6. De 

filantropiska aspekterna av arbetet möjliggör alltså samtidigt för rosteriet att nå längre i sin 

strävan efter att kunna erbjuda en fulländad produkt.  

 

Mark och Pearson (2001, s. 100) redogör för fem kriterier för att ett företag skall tillhöra den 

aktuella arketypen:  

 

• Företaget bidrar med expertis eller information till kunderna 

 

I intervjun med Pontus framkom det att en faktor till varför de arbetar med rosteriet och deras 

produkter är dels deras goda marknadskännedom, kombinerat med deras tillgänglighet i sina 

kundrelationer, se bilaga 6. Viljan att förmedla kunskap till sina kunder var också 

återkommande inslag i samtliga intervjuer med rosteriet, se bilaga 6.  

 

• Företaget uppmuntrar kunder eller klienter att tänka 

 

Från intervjuerna med personalen på rosteriet framgår det att de gärna ser att kunderna 

verkligen ska vilja arbeta med deras specialkaffe och dela deras syn på vad det innebär att 

arbeta med produkten. Jennifer förklarar bland annat att samarbeten har avslutats med en 

klient då denne endast önskade ha ett ”vanligt” kaffe att servera.  

 

• Varumärket är baserat på nya genombrott inom vetenskapen eller svårtillgänglig 

kunskap 
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Från intervjuerna med fallföretaget framkom det att hantverket inte har funnits länge och att 

marknaden hela tiden utvecklas. Det finns inte heller några vetenskapligt beprövade tekniker, 

utan rosterier arbetar själva för att nå det perfekta resultatet (Hoffman, 2014, s. 7).  

 

• Varumärkeskvaliteten bygger på fakta 

 

Både intervjuer och observationer tyder på att specialkaffe är en nischad marknad med låg 

konsumentkännedom om produkten, samt att hantverksskickligheten spelar stor roll för 

resultaten. Detta stämmer också överens med hur Hoffmann (2014, s. 7 – 9) beskriver 

kunskapen om specialkaffe som låg hos konsumenter, samt hur Carvalho, Paiva och Vieira 

(2015, s. 133) framhåller den höga råvarukvalitén hos certifierat specialkaffe. 

 

• Produkten särskiljer sig från andra varumärken där kvaliteten eller utförandet är 

ifrågasättbar 

 

I Intervju 1 framgår det tydligt att specialkaffe inte är det samma som konventionellt kaffe, 

utan att det är en egen typ av produkt. Därtill finns, enligt Carvalho, Paiva och Vieira (2015, 

s. 134), tydligt påvisbara skillnader mellan specialkaffe och konventionellt kaffe. 

 

9.2 Marknadsföring genom arketyper 
Den vise strävar alltid efter excellens och kan ibland kan framstå som okontaktbar i sin 

strävan att uppnå sina mål (Mark & Pearson, 2001, s. 88 – 89). Respondenterna uppvisar en 

medvetenhet om denna möjliga sociala fallgrop och beskriver vikten av att lära ut utan att 

framstå som stötande eller elitistisk, se bilaga 6.  

 

I relation till detta kan ställas hur Hosseini och Shabani (2015, s. 111) beskriver att en 

marknadsföringsstrategi bör, snarare för att sätta kunderna i fack, utgå från vilka värden 

kunden upplever i produkten. I den aktuella studien kan detta härledas till hur respondenterna 

ivrigt beskriver vilka värderingar som önskas förknippas med det egna varumärket och att 

detta uppnås genom att agera inbjudande och inkluderande gentemot sina kunder, se bilaga 8 

och bilaga 10. Detta kan också jämföras med hur Jenkins och McDonald (1997, s. 20) redogör 

att olika företag använder olika attribut för att attrahera sina kunder. I den aktuella studien 

skulle detta då bli den kunskap företaget besitter och som de försöker sprida till sina kunder.  
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Medan det finns en tydlig strävan efter att förmedla tydliga värden med sin produkt, framgår 

det av intervjun med Jennifer att rosteriet inte har klarlagt till vilken grad deras arbete skall 

anpassas efter den efterfrågan som finns på deras marknad, se bilaga 6. Även om övriga 

respondenter inte förmedlade detta lika tydligt, kan detta också utläsas ur den osäkerhet och 

tvetydighet som utstrålades genom deras kroppsspråk, se bilaga 8 och bilaga 10. Som åtgärd 

kan exempelvis Mark och Pearson (2001, s. 94) teorier kring att inte gå utanför det 

förutbestämda målet tillämpas. För rosteriet skulle detta då vara ”Att lära svensken att dricka 

bättre kaffe”, vilket bör anammas och förmedlas i marknadsföringen i syfte att ytterligare 

förstärka sin varumärkesposition. Därtill kan detta bidra till att skapa starka kundrelationer, i 

enighet med hur Söderlund (2002, s. 130) beskriver att starkast kundrelation skapas genom 

kundengagemang och önskan från konsumenten att lära sig av produkten.  

 

Däremot finns här en fara för en potentiellt felriktad marknadsföring, då ”Svensken” inte är en 

homogen grupp där alla individer beter sig på samma sätt. Istället bör marknadsföringen, 

enligt Simkin (2007, s. 464), fokusera på grupper som uppvisar en tydlig vilja att utveckla 

sina kunskaper om den aktuella produkten. Även Kotler (2003, s. 279) åskådliggör vikten av 

att rikta marknadsföringen mot segment som är delar av en större sektor för att på ett 

effektivare sätt nå sin målgrupp. För rosteriet skulle detta kunna vara ambitiösa, 

högkvalitativa restauranger som vill utveckla måltidsupplevelsen genom att servera 

spännande produkter. 

  

Vidare redogör Simkin (2007, s. 465) för möjligheten att genom en effektiv segmentering av 

marknaden och en korrekt riktad marknadsföring vinna en rad fördelar gentemot sina 

konkurrenter. Dessutom är det viktigt att stå kvar vid sina ideal och sina mål i syfte behålla de 

kunder som identifierar sig med arketypen (Mark & Pearson, 2001, s. 94 – 95). Detta kan 

ytterligare stärka idén om att rikta marknadsföringen mot restauranger med tydliga kulinariska 

ambitioner och förmedla de sensoriska fördelar och möjligheter som finns med deras produkt. 

 

9.3 Marknadsanpassning 
Rosteriets nuvarande marknadsföring har visat sig vara närapå obefintlig och respondenterna 

uppvisar en ovilja att anta en försäljningsorienterad kommunikation med sina kunder, se 

bilaga 8 och bilaga 10. Mark och Pearson (2001, s-89 – 90) åskådliggör dock att ”Den vise” 
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tack vare internet har stora möjligheter att nå presumtiva kunder. Konsumenter som är 

intresserade av ovanliga, exklusiva produkter har ofta intresse av att tillskansa sig mycket 

kunskap om produkten för att i sin tur föra kunskapen vidare. Då dessa konsumenter ofta 

särskiljer sig från vad som är normativt blir den geografiska marknaden utspridd. Därför 

rekommenderas användandet av internet för att nå nischade marknader (Mark & Pearson, 

2001, s. 90). Detta innebär att rosteriet kan förmå intresserade, presumtiva kunder att söka 

upp dem (Kotler, 2003, s. 511). Det vore måhända ett bättre sätt att utforma rosteriets 

marknadsföringsplan, snarare än att behöva forma kommunikationen på ett sätt som inte 

ligger i linje med hur de vill skapa relation till sina kunder.  

 

Vidare påvisar Mark och Pearson 2001, s. 90) att ”Den vises” marknadsföring bör gå ut på att 

”göra människor smartare, få de att känna att de har kontroll och mer informerade än andra”. 

Mark och Pearson (2001, s. 91) redogör också för att den information som ”Den vise” sprider 

bör innehålla genombrott och även på någon nivå ”gratulera” köparen att denne är informerad 

och intelligent och väljer det smartare valet. I viss mån tyder intervjun med Pontus på att 

fallföretaget redan arbetar på detta vis då de alltid finns tillgängliga för de som önskar mer 

kunskap, samt att kunderna känner till de positiva effekter som rosteriets arbete har för deras 

producenter, se bilaga 6. Rosteriets kunskapsförmedling, menar Pontus, skapar en känsla av 

tillhörighet, vilket också beskrivs av (Schiffman & Kanuk, 2000, s. 94). 

 

Mark och Pearson (2001, s. 95) redogör för att företag inom andra branscher lyckats bredda 

sin marknad och marknadsföring genom att få människor att tänka till om produkten. Detta är 

något som fallföretaget skulle kunna dra nytta av i sin marknadsföring, genom sin 

kunskapsförmedling. Simkin (2007, s. 466) åskådliggör dock risker med att i sin 

marknadsföring segmentera kunder efter geografi eller demografi. En alltför stark lokal 

anknytning kan alltså påverka rosteriet negativt, då det kan sänka den upplevda 

tillgängligheten hos potentiella kunder på andra geografiska platser. Istället bör företaget, 

enligt Simkin (2007, s. 466), fokusera på människors mål och beteende. I intervjun med 

Jennifer synliggörs att rosteriet strävar efter detta då företaget ibland sett det som en fördel att 

avsluta samarbeten med kunder som inte har delat rosteriets visioner eller mål med produkten. 

  

Genom att involvera kunden och få denne att analysera produkten och dess värden, dels dess 

sensoriska egenskaper men också rent filantropiskt förtydligas företagets målgrupp inom 

samma arketyp (Mark & Pearson, 2001, s. 94 – 96). Kunskap och kvalité, samt arbetets 
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positiva effekter bör vara centrala aspekter i hur produkten kommuniceras. Flera företag inom 

arketypen använder endast sin logotyp i marknadsföringen, då igenkänningen skänker deras 

kunder en känsla av tillhörighet och exklusivitet. Avsaknad av information, såsom 

varumärkesnamn, kan alltså skapa intresse och nyfikenhet (Mark & Pearson, 2001, s. 96).  

 

I fråga om identitetsskapande varumärken redogör Wanger (2006, s. 100) för att konsumenter 

bygger sin identitet kring de produkter de köper. Detta kan exempelvis innefatta etiska 

ställningstaganden. Vidare menar Lindstrom (2005, s. 3 – 4) att produkterna snarare ligger 

hos konsumenterna än hos företaget själva. Under observationerna anades tendenser till detta 

hos företaget då de inte riktigt visste hur och till vem de skulle marknadsföra sig, samt att det 

anas en viss form av spretighet i hur mycket de ska anpassa sig, se bilaga 8 och bilaga 10. 

Respondenterna uppvisade en ovilja att varken spela på människors känslor eller sälja 

produkten till någon som inte är intresserad, utan att låta deras kunskap vara det främsta 

medlet för marknadsföring. Detta stämmer bra överens med vad Mark och Pearson (2001, s. 

100) åskådliggör: att en kund vill känna sig i kontroll över situationen, smart och kompetent 

att fatta sina egna beslut. Vidare hävdar Mark och Pearson (2001, s. 100) att om företaget 

sprider sitt kunnande vidare och stärker kundernas känsla av expertis så är de beredda att 

betala ett högre pris för produkten och belönar företaget med sin lojalitet. Denna ökade 

lojalitet menar Hosseini och Shabani (2015, s. 111) är kundvärde och utvecklingsmöjligheter. 

Dessutom menar Håkansson och Wahlund, (1996, s. 10) att varumärken i första hand är en 

identitetsmarkör för konsumenten, vilket då ytterligare förstärks genom denna känsla av 

expertis. 

 

 
10. Metod- och materialdiskussion 
Följande kapitel reflekterar över metoderna för datainsamling och det material som använts 

för detsamma. Metoden att genomföra en fallstudie för den aktuella uppsatsen granskas och 

resultatet av denna utvärderas. Vidare diskuteras användandet av datainsamling, studiens 

analysmetod, samt hur väl den forskningsetiska planeringen följdes. 

 

10.1 Fallstudie 
För den aktuella uppsatsen valde författarna att genomföra en fallstudie, något som Bryman 

(2011, s. 77) beskriver innebär att ett specifikt område studeras. För uppsatsens genomförande 
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var detta en bra metod att använda sig av då uppsatsförfattarna kunde applicera sina tankar på 

ett specifikt företag och kontextualisera vetenskaplig teori. Då uppsatsens författare önskade 

se hur ett företag arbetar med segmentering av marknader och tankar kring hur detta kunde 

förändras hos ett företag genomfördes en fallstudie, vilket enligt Patel och Davidson (2011, s. 

56) är den metod som lämpar sig bäst för denna typ av studie. Beslutet att genomföra en 

studie av detta slag har visat sig fördelaktigt, då den vetenskapliga teorin har kunnat 

kontextualiseras och tydliggöras. Dessutom har metoden möjliggjort olika typer av 

datainsamling, vilket bidragit till att öka studiens reliabilitet. Valet av företag skedde ur 

bekvämlighetssynpunkt dels för att tiden för skrivandet av uppsatsen är begränsad, men 

också, likt Bryman (2011, s. 351) redogör för, fanns redan en etablerad kontakt och rosteriet 

uppnådde de krav författarna hade gällande arbetssätt och vilja att delta i studien. 

 

10.2 Datainsamling 
Den första delen av insamlingen gick ut på att uppsatsförfattarna önskade bilda sig en 

grundlig uppfattning kring ämnet för att vara förberedda inför intervjuerna. Uppsatsförfattarna 

var noggranna kring valet av litteratur och likt Bryman (2011, s. 608) granskades författarna 

noggrant innan valet av litteratur gjordes. Beslutet att inte inkludera vetenskapliga artiklar 

som inte blivit peer-reviewed togs för att säkerställa källornas trovärdighet och validitet för 

den aktuella studien. Litteratursökningen gjordes med hjälp av nyckelord som bedömdes 

antingen ha tematisk eller direkt anknytning till det aktuella ämnet. Här finns en uppenbar risk 

med att uppsatsförfattarna kan ha förbisett eventuella teman eller aspekter med egna arbetet 

som således inte haft en del i litteratursökningen och studien kan ha gått miste om relevant 

information. 

 

Det är också påvisbart att användandet av engelskspråkiga artiklar kan ha medfört eventuella 

misstolkningar och felaktiga slutsatser till följd felaktiga översättningar. Författarna har 

emellertid iakttagit stor försiktighet och noggrannhet i tolkning av dessa artiklar, i syfte att 

motverka just detta.  

 

10.3 Analysmetod 
För att säkerställa möjligheten att insamla relevant information genomförde författarna en 

pilotstudie. Detta för att, likt Patel och Davidson (2011, s. 60), få liknade svar som från 

respondenterna under den riktiga intervjun. Under pilotstudien insåg författarna att för att få 
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en extra tyngd i resultatet, skulle det under intervjuerna också genomföras observationer för 

att förstärka intrycken. Dessutom togs beslutet att genomföra intervjuer med kunder till 

rosteriet för att komplettera den information som rosteriets respondenter gav. Här uppkom 

emellertid en del logistiska problem, på grund bristande engagemang hos vissa av de kunder 

som kontaktades.  

 

Vidare genomfördes observationer endast vid intervjuer med rosteriet, då enbart en utav 

uppsatsförfattarna hade möjlighet att delta vid kundintervjun. Således genomfördes där ingen 

observation, vilket potentiellt kan sänka trovärdigheten hos data insamlad vid denna. Detta, 

samt det faktum att enbart en utav de kunder som kontaktades gav sitt medgivande till att 

delta i studien, bör dock inte ha direkt avgörande effekt på studiens trovärdighet och relevans. 

En slutsats som kan dras, då de endast utgör kompletterande data till vad som egentligen är 

studiens kärna: det aktuella företaget. 

 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades med full transparens i syfte att fånga 

eventuella sinnesstämningar och reaktioner. För att tillgängliggöra informationen 

sammanställdes därefter innehållstabeller för varje respondent, se bilaga 6, i syfte att 

identifiera gemensamma teman och nyckelfraser (Patel & Davidson, 2011, s. 123). Här finns 

ytterligare ett område där studien kan tyckas bristfällig, då författarna kan ha valt sina resultat 

godtyckligt för att uppfylla studiens syfte. Relevanta omständigheter och alternativa fakta kan 

ha gått förlorade när svaren tagits ur sina sammanhang. Detta var emellertid inte 

uppsatsförfattarnas avsikt och samtliga, såväl inspelade som transkriberade intervjuer med full 

transparens, finns sparade och kan göras tillgängliga. 

 

 
11. Etisk reflektion om studiens genomförande 
Studien har i sitt genomförande följt dess etiska planering. Samtliga respondenter 

informerades om studiens bakgrund och syfte genom bifogat informationsblad, se bilaga 3 

innan de givit sitt medgivande till deltagandet i studien. Därtill informerades de om de 

forskningsetiska principer studien följer, vilka presenteras av Bryman (2011, s. 131). 

Respondenternas och rosteriets identitet har förblivit anonyma för läsaren, i enighet med 

konfidentialitetskravet (Patel & Davidson, 2011, s. 74). Innan studien färdigställdes fick 

respondenterna också möjlighet att läsa igenom hela arbetet för att motverka eventuella 
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misstolkningar i intervjusvar eller slutsatser. Vidare tar uppsatsförfattarna hänsyn till att 

information av detta slag kan vara känslig för respondenterna, varför insamlade data, i enighet 

med nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011, s. 76), enbart kommer användas för den 

aktuella studien.  

 

 
12. Forskningsetisk uppföljning 
Den vetenskapliga litteratur som utgör grunden till studiens teoretiska bakgrund har valts med 

omsorg och med kravet om att ha blivit vetenskapligt granskad av andra forskare. Därtill har 

litteratur som insamlats via internet gjorts så via databaser tillhandahållna av 

universitetsbiblioteket på Örebro universitet, där möjlighet finns att följa 

informationsinsamlingen med hjälp av bifogad sökmatris, se bilaga 1. Vetenskaplig litteratur 

som inte inhämtats från internet har istället valts ut i enighet med studiens inklusions- och 

exklusionskriterier för att säkerställa dess relevans och reliabilitet. 

 

 
13. Slutsatser 
Att använda sig av arketypmarknadsföring bidrar till att förstärka kundernas identifikation 

med företaget. Dessutom möjliggör det för företaget att nå de kunder som eftersöker och 

använder företagets produkter på rätt sätt. Genom hela studien har praktiska teorier satts i 

relation till ett verkligt fallföretag, vilket lett till slutsatsen att företag bör betrakta segment 

från nya infallsvinklar. Det är nödvändigt att se bortom homogen segmentering av 

kundgrupper och finna de som vill verka tillsammans med företaget. Bortse från demografi 

och geografi och istället se till psykografiska variabler.  

 

Vidare ger en persona-marknadsföring ett företag större möjlighet att anpassa sin 

kommunikation på det vis som målmarknaden vill ta del av den. Olika personlighetstyper 

önskar bli kontaktade på olika sätt, samt att rätt persona-marknadsföring attraherar rätt 

målgrupp på det sett som gör att de blir attraherade av produkten. 

  

I studien med det valda fallföretaget visade det sig att de som arbetade där identifierade sig 

med företaget och på samma sätt med varandra. Det framgick tydligt vilken grupp av kunder 
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de önskade nå och arbeta med, utan att de själva egentligen visste om det. Därför är det viktigt 

att de som arbetar på företaget själva först förstår vilken arketyp de är, för att sedan arbeta 

mot de marknader och kanaler där de som identifierar sig med företaget finns. 

 

Studien har påvisat vikten av personlighet och identitetsskapande i ett varumärke. Genom att 

fokusera på sina kärnvärden och att rikta sin kommunikation mot personer och företag inom 

sin egen arketyp, kan företag skapa långvariga kundrelationer och uppfylla sina ekonomiska 

och värdeskapande målsättningar. 

 

 
14. Praktisk användning och vidare forskning 
Genom att se till studiens resultat och slutsats väcks hos uppsatsförfattarna många frågor för 

vidare forskning. En intressant aspekt är att se hur företagens kunder faktiskt identifierar sig 

med varumärket och om de teorier som i uppsatsen lagts fram stämmer överens med 

kundernas reella uppfattning om identifikation.  

 

Vidare väcks frågor kring hur marknadsarbetet faktiskt fungerar i verkligheten om företag 

arbetar mot en vald arketyp. Uppstår samma positiva resultat som uppsatsens teori presenterar 

och hur nöjda är företaget med det resultat som presenteras? Får studien praktiska resultat, 

eller förblir det enbart teori? En uppföljningsstudie på det aktuella företaget hade varit 

intressant.  

 

Ett annat forum som hade varit intressant att skapa en undersökning kring är att applicera de 

teorier som presenteras i uppsatsen inom andra branscher. Då mycket av teorin är allmän och 

branschöverskridande hade det varit intressant att applicera uppsatsarbetet på företag inom 

andra branscher för att undersöka om samma analysmodell går att applicera även där. 

 

Då måltidskunskap och värdskap är ett tvärvetenskapligt ämne har uppsatsförfattarna sett 

fenomenet ur flertalet perspektiv. Ytterligare intresse väcktes emellertid för att se hur 

arketypsmarknadsföring och identifikation möjligen betraktas ur ett socialantropologiskt eller 

psykologiskt perspektiv hos kunden. Hur kan ett företags marknadsföring påverkas ur dessa 

hänseenden?  

 



 39 

Vidare hade det varit intressant att genomföra en jämförande fallstudie. Antingen en studie 

mellan två liknande företag inom samma bransch för att undersöka huruvida de faller inom 

samma arketyp. Alternativt genomföra en studie som implementerar fler analysmodeller 

mellan företaget och kunden för att undersöka eventuella mönster i hur konsumenter 

identifierar sig med den valda arketypen. 

 

Avslutningsvis hoppas uppsatsförfattarna att företag, inte minst fallföretaget, kan dra nytta av 

studien och implementera dess teorier om arketypsinriktad och kunskapsorienterad 

kommunikation i sin verkliga marknadsföring. 
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Bilaga 1 
Sökmatris 
 

Datum Databas Sök-

ord 

Antal 

Ref. 

Kombinationer Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

2017-

03-28 

FSTA 1. 601 1+2 15 4 2 0 

2017-

03-28 

FSTA 2. 5368 1+2+3 3 1 1 0 

2017-

03-28 

Leisure 

tourism 

1. 263 1+2 0 0 0 0 

2017-

03-28 

Summon 1 21 

864 

1+2+4 56 5 2 2 

2017 –

03-29 

FSTA 5 33 5+6 1 1 1 1 

2017-

03-29 

FSTA 6 2770 6+7 26 5 2 2 

2017-

03-28 

Emerald 

insight 

8 167 

861 

8+9+11 546 10 3 1 
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2017-

03-29 

ABI/Inform 10 23296 10+8+9 57 7 3 2 

2017-

03-30 

Business 

Source 

Premier 

12 12387 12+13 57 6 3 2 

 
Sökord: 

1. Speciality coffee 

2. Roasting 

3. Craft 

4. Quality 

5. Michelin 

6. Restaurant 

7. Innovation 

8. Marketing 

9. Segmentation 

10. B2B 

11. Archetypes 

12. Meal science 

13. Culinary arts
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Bilaga 2 
Arketypstabell 

Arketyp Huvudmål Mål Rädsla Strategi Uppgift Fälla Gåva 

Den oskyldiga Att uppleva 
paradiset 

Att bli 
lycklig 

Att göra något 
fel eller dåligt 
som orsakar 
straff 

Göra saker rätt - - Tilltro och 
optimism 

Upptäckaren 

Att lära 
känna sig 
själv genom 
att upptäcka 
världen 

Att uppleva 
ett mer 
autentiskt 
och 
meningsfullt 
liv 

Bli 
tillfångatagen, 
gå runt i 
hamsterhjulet 

Resa, upptäcka 
och fly för att 
inte fastna i 
tristess 

- Kringströvande, 
bli en utböling 

Ambition och 
kunnande att 
vara sann mot 
sig själv 

Den vise Att hitta 
sanningen 

Att använda 
intelligens 
för att förstå 
världen 

Bli vilseledd, 
ignorerad 

Att hitta 
information, 
bli 
reflekterande 
och förstå 
tankeprocessen 

- 

Kan studera 
fenomen för 
alltid utan att 
handla 

Visdom, 
intelligens 

Hjälten 
Hitta sitt 
värde genom 
modiga 
handlingar 

Att bli bäst 
på något för 
att imponera 
på världen 

Svaghet 

Bli så stark, 
kompetent och 
mäktig som du 
kan 

- 
Arrogans och 
måste alltid ha 
en fiende 

Kompetens och 
mod 

Rebellen Hämnd och 
revolution 

Förstöra det 
som inte 
fungerar 

Vara maktlös 
eller 
inkonsekvent 

Avbryta, 
förstöra eller 
chocka 

- 
Gå över på den 
mörka sidan, 
kriminalitet 

Oförsiktighet, 
radikal frihet 

Magikern 

Veta hur de 
universella 
elementen 
och jordens 
lagar 
fungerar 

Uppnå 
drömmar 

Oväntade 
negativa 
konsekvenser 

Utveckla en 
vision och leva 
den 

- Bli manipulativ Hitta vinn/vinn 
situationer 

Vanliga tjej/killen Samspel med 
andra Att tillhöra Sticka ut Smälta in - 

Ge upp sig själv 
för att smälta 
in, 

Realism, 
empati, 

Älskaren 
Att hitta 
intimitet och 
sensualitet 

Vara I 
förhållande 
med andra 

Vara ensam 
och oälskad 

Bli mer och 
mer attraktiv, 
fysiskt, 
emotionellt 
och på alla sätt 
och vis 

- 

Att man gör 
vad som helst 
för att behaga 
andra och 
förlorar sig 
själv 

Passion, 
uppskattning 
och tacksamhet, 

Narren 
Att leva i 
nuet och 
njuta av livet 

Att ha en 
bra tid och 
leva I nuet 

Vara eller bli 
uttråkad 

Skämta och 
leka - Skoja bort ens 

liv glädje 

Omhändertagaren 
Skydda 
människan 
mot skada 

Hjälpa 
andra 

Självcentrering, 
otacksamhet 

Göra saker för 
andra - Bli martyr Medkänsla, 

generositet 

Skaparen Skapa något 
ovärderligt 

Göra en 
vision till 
verklighet 

Ha en 
medioker 
vision 

Utveckla en 
artistisk ådra 
och kontroll 

Skapa 
kultur 
och 

Perfektionist, 
misslyckande 
av kreation 

Kreativitet och 
fantasi 
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utrycka 
sin vision 

Härskaren 

Skapa en 
framgångsrik 
familj, 
samhälle 
eller företag 

Perfekt 
ledarskap 

Kaos, bli 
överkörd - - Vara bossig, 

auktoritär 
Ansvarstagande, 
ledarskap 
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Bilaga 3 
Information om uppsatsprojektet 

Den vises väg till framgång – En fallstudie om hur företag 
kan identifiera rätt marknadssegment för sitt varumärke 

Uppsatsförfattare är studenterna Fredrik Larsson och Olle Petersons vid Restaurang- och 
hotellhögskolan, Campus Grythyttan, Örebro universitet. Projektet löper under våren 2017 
och kommer att rapporteras i en kandidatuppsats. 
 
Bakgrund till projektet 
Intresset för gastronomisk excellens och hantverk är på uppgång. Restauranggästen ställer allt 
högre krav på sina besök och behovet av hantverksskicklighet är stort. Med detta kommer 
också intresset för dryck, gärna i kombination med mat. Inte sällan ses toppkrogarna erbjuda 
såväl välbalanserade vinpaket, som öl- och alkoholfria dryckesparningar till sina rätter.  
 
En produkt som kan hävdas inte ha fått samma genomslag som ett medel för stora sensoriska 
upplevelser är kaffe. Fortfarande är det på många ställen en bisak: något som slentrianmässigt 
serveras efter en måltid, mer av tradition än för vad det kan bidra med sensoriskt. Likaså är 
kunskapen om de stora kvalitetsskillnader som finns mellan olika typer av kaffe 
förhållandevis liten och forskning kring exklusiva produkter är inte nämnvärt utbredd. Därför 
är ämnet viktigt för restaurangbranschens fortsatta gastronomiska utveckling, då det finns 
potential för att med hjälp av kaffet skapa häpnadsväckande gästupplevelser. 
 
I projektet kommer rosterichef och personal på ett hantverksrosteri att intervjuas, liksom ett 
urval av de Michelinrestauranger som rosteriet idag levererar kaffe till, om sin syn på kaffe 
som måltidsdryck. Information dragen ur dessa intervjuer kommer ställas i relation till 
tidigare forskning om marknadssegmentering, målmarknadsföring och marknadsföring mot 
arketyper.  
 
Studien kommer att publiceras offentligt och informanter som önskar vara anonyma kommer 
att få detta önskemål tillgodosett. 
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Fredrik Larsson 
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larssonfredrik93@gmail.com 

Kursansvarig:  

Åsa Öström,  

01930 20 11 
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Olle Petersons 

073–8470960 

ollepetersons@hotmail.com 
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Bilaga 4 

Operationalisering 
Intervju med rosteriet 
Intervjufrågor Teoretisk 

anknytning 
Begrepp 

Inledande frågor 

Vad är din befattning på rosteriet?   

Hur länge har du arbetat för rosteriet?   

Vad är det som lockar dig till att arbeta 
med specialkaffe, snarare än det mer 
konventionella kaffe som finns hos de 
stora industrirosterierna? 

 

  

Tema 1: Eget mål med arbetet 

Har du någon mission med ditt arbete? Wanger (2006, s. 93) 
menar att produkter 
som människan känner 
engagemang för är 
lättare att personifiera. 

Engagemang 

Vad vill ni uppnå med ert kaffe?  Anon, (2015, s. 12), 
som menar att den 
hantverksskicklige 
kafferostaren måste ta 
hänsyn till samtliga 
aspekter som berör den 
råvara hen använder.  

Målsättning 

Tema 2: Marknadssegmentering 

Till vem vill ni sälja ert kaffe? Simkin (2007, s. 464) 
redogör för vikten av 
att segmentera 
marknaden för att 

Marknadsstrategi 
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uppnå en 
marknadsstrategi. 

Hur stort kundengagemang skulle du 
vilja se i era produkter? 

 

Lindstrom (2005, s. 3) 
menar att varumärken 
tillhör konsumenten. 

Varumärkestillhörighet 

Vilka värden vill ni förmedla med ert 
varumärke? 

Det är viktigt att 
implementera positiva 
värden i sitt varumärke 
(Wanger, 2006, s. 94). 

Värdeskapande 

Tema 3: Marknadsföring 

Hur förmedlar ni era etiska 
ställningstaganden till slutkunden? 

Jenkins och McDonald 
(1997, s. 20) beskriver 
hur företagen via 
utmärkande attribut når 
sina potentiella kunder 
och skapar relaterbara 
produkter för dessa. 

Filantropi 

Finns det en lokal anknytning till ert 
varumärke? 

Identifikation 

Vilka marknadsföringskanaler har ni i 
dagsläget? 

Utan möjligheten att 
sortera möjliga kunder 
efter personlighet hade 
det varit omöjligt att 
segmentera marknaden 
och ingen idé att göra 
kampanjer för utvalda 
segment. (Schiffman & 
Kanuk, 2000, s. 94). 

Identifikation 

Avslutande fråga 

Hur skulle du helst se att restauranger 
använder sig av ert kaffe? 

Harrington, Fauser, 
Ottenbacher och Kruse 
(2013, s. 222) menar att 
innovation är nyckeln 
till framgång för många 
avantgarderestauranger. 

Innovation 
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Intervju med rosteriets kunder 
Intervjufrågor Teoretisk 

anknytning 
Begrepp 

Inledande frågor 

Vad är din befattning på restaurangen?   

Hur länge har du arbetat för 
restaurangen? 

  

Tema 1: Profilering 

Hur vill ni profilera er själva? Att företaget skapar en 
personlighet förmår 
konsumenter att 
identifiera sig med det 
(Schiffman & Kanuk, 
2000, s. 94). 

Varumärkesidentitet 

Vad skulle du säga är det centrala i den 
måltidsprodukt som ni erbjuder? 

Kotler (2003, s. 418), 
som menar att 
varumärket gör att ett 
företag skiljer sig från 
sina konkurrenter och 
därigenom definierar 
företaget. 

Värden i varumärket. 

Vilken typ av gäst vänder ni er till? Varumärket bör byggas 
efter den tänkta 
målgruppens identitet 
Mark och Pearson 
(2001, s. 8). 

Målgrupp 

Tema 2: Arbetet med Rosteriets kaffe 

Vilka värderingar upplever du att 
rosteriet står för? 

Det är viktigt att 
implementera positiva 
värden i sitt varumärke 
(Wanger, 2006, s. 94). 

Värdeskapande 
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Varför har ni valt att servera rosteriets 
kaffe? 

Mark och Pearson 
(2001, s. 8) beskriver 
att varken ändlöst med 
pengar eller inspiration 
behövs för att bygga 
sitt varumärke, utan att 
människan söker efter 
tillhörighet med 
likasinnade och att 
varumärket bör byggas 
via sin och den tänkta 
målgruppens identitet 

Identifikation 

Hur arbetar ni med kaffet? Vid rostningen, menar 
Hoffmann (2014, s. 
52), kommer skillnader 
i typ av rost, 
temperatur, tid och 
volym utgöra 
avgörande skillnader 
för den slutgiltiga 
produktens sensoriska 
egenskaper.  
 

Produktanvändning 

Avslutande fråga 

Hur tror du att restauranger kommer att 

arbeta med specialkaffe i framtiden? 

 

Harrington, Fauser, 
Ottenbacher och Kruse 
(2013, s. 222) menar att 
innovation är nyckeln 
till framgång för många 
avantgarderestauranger. 

Innovation 
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Bilaga 5 
Intervjuguide 

Frågeformulär för intervju med rosteriet 

Inledande frågor 

1. Vad är din befattning på rosteriet? 

2. Hur länge har du arbetat för rosteriet? 

3. Vad är det som lockar dig till att arbeta med specialkaffe, snarare än det mer 

konventionella kaffe som finns hos de stora industrirosterierna? 

Tema 1: Eget mål med arbetet 

4. Har du någon mission med ditt arbete? 

5. Vad vill ni uppnå med ert kaffe? 

Tema 2: Marknadssegmentering 

6. Till vem vill ni sälja ert kaffe? 

7. Hur stort kundengagemang skulle du vilja se i era produkter? 

8. Vilka värden vill ni förmedla med ert varumärke? 

Tema 3: Marknadsföring 

9. Hur förmedlar ni era etiska ställningstaganden till slutkunden? 

10. Finns det en lokal anknytning till ert varumärke? 

11. Vilka marknadsföringskanaler har ni i dagsläget? 

Avslutande fråga 

12. Hur skulle du helst se att restauranger använder sig av ert kaffe? 
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Intervjuguide för intervju med rosteriets kunder 

Inledande frågor 

1. Vad är din befattning på restaurangen? 

2. Hur länge har du arbetat för restaurangen? 

Tema 1: Profilering 

3. Hur vill ni profilera er själva? 

4. Vilken typ av gäst vänder ni er till? 

5. Vad skulle du säga är det centrala i den måltidsprodukt ni erbjuder? 

Tema 2: Arbetet med Rosteriets kaffe 

6. Vilka värderingar upplever du att Rosteriet* står för? 

7. Varför har ni valt att servera Rosteriets kaffe? 

8. Hur arbetar ni med kaffet? 

Avslutande fråga 

9. Hur tror du att restauranger kommer att arbeta med specialkaffe i framtiden? 

 

*Vid intervjutillfället användes rosteriets namn. Här anonymiserat till Roste



 
 

1 

Bilaga 6 
Tabell över innehållsanalys 

Respondent: 
Jennifer 
Citat Kondenserat citat Koder Tema 
1:10–1:12 Nu har vi 
liksom introkurser 
direkt när man 
börjar där vi 
verkligen får 
fokusera på typ 
specialkaffe..och hur 
vi jobbar och hur vi 
rostar… och liksom 
sådär… 

Introduktionskurser 
till hantverksarbete 
med specialkaffe 

Personalutbildning Kunskap 

17:590–17:34 […] 
sen så har vi gjort 
det tillsammans med 
restauranger också.. 
eeeh att de liksom 
kört en dessert.. vi 
har fått para ett 
kaffe till… 

Arbeta med 
restauranger med att 
para mat och dryck 

Bra sensoriska 
kombinationer 

Kvalité 

2:57–2:58 vi 
experimenterar hela 
tiden.. vi har liksom.. 
om man jämför med 
hur vi rostar nu med 
hur vi typ rostade… 
typ när jag började 
så är det helt olika.. 

Experimentera med 
råvaror 

Förnya och förfina 
hantverket 

Utveckling 

3:87 eller att man 
fått prata med andra 
rosterier och hur 
tänker ni..och hur 
gör ni åh.. 

Diskutera med andra 
rosterier 

Utbyta kunskaper Samarbete 
Kunskap 

4: 114–4:115…och 
vad man dricker för 
kaffe..ja eller typ få 
fler att upptäcka hur 
fett det kan vara.. 

Utbilda andra om 
produktens 
mångfacettering 

Sprida kunskap Kunskap 
Nya upplevelser 
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Respondent: Johan 
Citat Kondenserat citat Koder Tema 

1:15–1:16 För mig 
som reser mycket 
också till 
producenter så ser 
jag att vi gör en 
otroligt stor skillnad 
för producenten. 

Förbättra tillvaron 
för producenter 

Hjälpa människor Filantropi 

1:28–1:30 För våran 
del så handlar det 
om att kunna 
utveckla varan hos 
producenten, och att 
kunna ta tillbaka 
produkten. Lära av 
varandra 
naturligtvis. Det är 
liksom, klyschor, 
men det är faktiskt 
så det är 

Helhetsperspektiv på 
produktens 
utveckling 

Utvecklingscykel Utveckling 

2:63–2:66 Vi 
försöker i våran 
kommunikation utåt 
faktiskt att bara 
förklara vad det är 
[…] Jag tror att 
vägen till framgång 
är att försöka utbilda 
folk om vad 
produkten egentligen 
är. 

Att på ett ödmjukt 
sätt utveckla 
människors kunskap 

Kunskapsspridning Kunskap 

3:100–3:102 …när 
vi började som 
egentligen en av de 
första som höll på 
med det här 2007, 
som ju inte är så 
längesedan 
egentligen, så har 
det ju hänt otroligt 
mycket och på 
väldigt kort tid. 

Snabb utveckling av 
företaget 

Företagsutveckling Utveckling 

4:140–4:142 
Samtidigt är det 
oerhört inspirerande 
att leta rätt på, och 
kanske vara ledande 
i att vara med och 

Utvecklas och lära 
av sina misstag 

Marknadsledande 
Lärande 

Utveckling 
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titta på hur man har 
gjort och dra lärdom 
av de misstag som 
man också har gjort. 

 

Respondent: Peter 

Citat Kondenserat citat Koder Tema 

2:41–2:42 … när jag 
lärde mig mer om 
det så kunde jag föra 
det vidare till våra 
gäster 

Lära sig själv för att 
kunna lära andra 

Kunskapsutveckling Utbildning 

2:54–2:55 … när jag 
vet att det här gör 
skillnad på vad folk 
gör någon 
annanstans i 
världen, då blev det 
helt plötsligt på 
allvar… 

Viktigt att hjälpa 
andra i sitt arbete 

Hjälpa människor Filantropi 

2:75–2:76 För min 
del handlar det om 
att lära sig allting 
liksom utantill, det 
som vi gör. Inte för 
att jag kan det, men 
det är det jag strävar 
efter. 

Arbeta för att lära 
sig allt som berör 
produkten och 
hantverket 

Förbättra kunskaper Kunskap 

4:125 …så att vi kan 
köpa ännu bättre 
kaffe, bygga nya 
relationer och 
sådana grejer 

Utveckla 
produktkvalité och 
relationer 

Förbättra produkter 
och relationer 

Kvalité 
Samarbete 

4:126–4:127 Jag 
tror att folk känner 
igen kunskap, 
engagemang och 
ärlig passion. Det 
tror jag att vi står 
för väldigt, väldigt 
tydligt, och då vill 
man lära sig mer. 

Att med egna 
värderingar attrahera 
människor för att 
sprida kunskap 

Lära ut kunskap till 
andra 

Kunskap 
Utbildning 
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Respondent: 
Pontus 
Citat Kondenserat citat Koder Tema 

1:7–1:8 Att vi vill 
arbeta med 
toppråvaror och 
försöker att hålla det 
så mycket som 
möjligt, inom norden 
i alla fall 

Högkvalitativa 
produkter med 
nordisk anknytning 

Hög kvalité  
Lokal anknytning 

Kvalité 
 

1:20–1:21 Så det är 
ju mycket fokus på 
att hitta bra råvaror 
och bra dryck. Och 
samma sak 
återspeglar sig ju då 
självklart också i 
kaffet. 

Arbeta med bra 
råvaror och 
produkter 

Kaffe av hög kvalité Kvalité 

1:34–1:35 … väljer 
ju att dels utmana 
gästerna. Vad de 
tänker sig att man 
skall få på ett sådant 
här ställe. 

Servera utmanande 
och intressanta 
produkter 

Utveckla modern 
gastronomi 

Utveckling 
 

2:52–2:53 Det skall 
vara en smakresa 
från start till slut. 

En pågående 
upplevelse för gästen 

Upplevelse i smak Nya upplevelser 

2:72–2:74 
…specialkaffe 
liksom är väldigt 
viktigt just för oss, 
för då vet vi att 
produkten vi får 
kommer vara rätt 
producerad och alla 
som arbetat med den 
innan har fått det 
bra liksom 

Viktigt att 
producenterna har en 
bra tillvaro 

Hållbar produktcykel Hållbarhet 
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Bilaga 7 
Observationsschema ett 

 
Typ Vem Var Hur  När  Varför Konklusion 
Deltagande Rosterichef 

och en 
kaffe-
rostare 

Hantverksrosteri 
X i stad X 

Sittande 
tillsammans 
med 
respondenter 
och 
studiekollega, 
men anta en låg 
profil. 

2017-
03-30  
15:00 

För att i 
dataanalys och 
tolkning kunna 
inkorporera fler 
dimensioner än 
enbart de 
erhållna svaren. 
Observationen 
möjliggör att 
väga in tonfall 
och kroppsspråk 
i 
resultatanalysen 

Ett av 
rosteriets mål 
är att öka 
kunskapen 
hos dess 
kunder, både 
beträffande 
hantverk och 
produkt-
kvalité. 
Vidare 
uttrycktes 
också en 
vilja att dela 
med sig av 
sin kunskap 
och göra sig 
tillgängliga 
för sina 
kunder. 
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Bilaga 8 

Observation av intervju ett 
Datum och tid: 2017-03-31 15:00 

Plats: Rosteri X i stad X 

Observant: Olle Petersons 

Observationstyp: Passivt deltagande 

Respondenter: Johan och Peter. 

 

Anledning till observation 

Observationen av intervjun genomfördes i syfte att analysera studiens empiriska data från fler 

perspektiv än enbart baserat på erhållna svar. Genom att en av uppsatsförfattarna observerade 

respondenterna, med fokus på bland annat tonfall och kroppsspråk, fungerade detta som 

kompletterande kunskap till de svar som erhållits under intervjun.  

 

Observation 

Intervjun inleddes med att den intervjuande uppsatsförfattaren, hädanefter kallad Intervjuaren, 

presenterade uppsatsens upplägg, delade ut informationsbladet, talade om de etiska 

förhållningsregler uppsatsen följer, att ingen information kommer spridas samt att intervjun 

kommer att spelas in. Respondenterna uttryckte att de tyckte att upplägget var intressant och 

de var redo att börja. 

 

För att få respondenterna att slappna av inleddes intervjun med allmänna diskussioner, där 

ytterligare information om syftet med uppsatsen och dess bakgrund diskuterades. Intervjun 

inleds med en öppen fråga om hur personerna ser på rosteriet, att arbeta med specialkaffe och 

vad deras mål och ambitioner är. Både Johan och Peter berättar passionerat om deras vilja att 

sprida kunskapen om kaffe som produkt, samt att bidra till en bättre miljö för kaffeodlarna.  
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Vidare i intervjun ställs frågan om varför Johan och Peter valt att arbeta med just specialkaffe 

dyker upp och svaret av de både kommer samstämmigt: det handlar om en passion för 

produkten och om att särskilja sig från andra på marknaden. Johan påtalar vidare vikten av att 

lära av varandra och hur mycket de kan lära både bönder och restauranger, men samtidigt hur 

viktigt det är att de tar lärdom av desamma. Peter pratar om att det dels handlar om personlig 

utveckling, men också om upplevelser och att lära ut något man känner stor passion för till 

andra, samt att göra något annorlunda.  

 

Intervjun tar en ny vändning när intervjuaren ställer frågan om hur man ska gå tillväga för att 

inte verka snobbig eller nördig när man arbetar inom en hantverksbransch. Här tänker de båda 

till ett tag innan de svarar. Johan, som svarar först, säger att det handlar mycket om tydlighet 

och om att själv vara passionerad för att, via kommunikation, lära andra. Peter tillägger att det 

handlar om att lära sig själv, lika mycket som att lära andra, och det är tydligt att hen visar 

stor respekt för Johan och hens kunskaper inom ämnet.  

 

När Intervjuaren frågar om vilken vision rosteriet har, svarar de bägge att rosteriets 

formulerade vision är att få svensken att dricka bättre kaffe, men när Intervjuaren frågar efter 

ledorden, blir det lite osäkra på vilka de faktiskt är.  

 

Intervjun fortgår och intervjuaren frågar om vem man vill sälja till och det är första gången 

under intervjun båda två inte riktigt vet vad de ska svara. Både Johan och Peter redogör för att 

det är en ung bransch och att det inom branschen är vanligt att sälja mycket till den som vill 

köpa. Däremot framgår det hur viktigt det är för dem och att de verkligen vill ha rätt köpare, 

då de snabbt går in på att det är nästa steg att gå. Innan har det varit mycket fokus att få allt att 

fungera, både med försäljning och logistik, men nu när det är på plats, menar bägge, att nästa 

steg är att hitta rätt köpare till sina produkter.  

 

Nästa fråga berör svårigheter kring att bli etablerade och erkända, i fråga om kundförväntan 

på stil och uttryck. Johan svarar glatt att det bara är roligt att kraven höjs och Peter fyller 

snabbt i att alla ska få komma och testa, men att det är viktigt att som företag redogöra för sin 
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kunskap och att man rosteriet faktiskt blivit en tyngd inom samarbeten med restauranger då 

det också blivit en större aktör som förknippas med hög kvalitet.  

 

Då Intervjuaren ställer frågan kring okunskap hos restauranger kommer svaret från Johan 

snabbt. Hen menar att företaget inte kan ställa krav, men att rosteriet gör vad de kan genom att 

sprida sin kunskap om produkten och om hur hantverket på bästa sätt bör skötas. Peter 

förklarar vidare att rosteriet helst ser sig samarbeta med restauranger som har samma driv för 

produkten som de själva och ser kaffet som en del av måltiden.  Peter avslutar med att det 

handlar om så mycket mer än sälj: det handlar snarare om att restauranger som önskar servera 

deras produkt ska få den hjälp de behöver för att marknadsföra den på bästa sätt. Då han 

svarar, svarar Peter med ett driv i rösten som är svårt att gå miste om.  

 

Intervjun går tillbaka till bilden av det egna företaget, och Intervjuaren frågar vilka värdeord 

de själva vill lägga i varumärket. Respondenterna svarar samstämmigt att det handlar om 

passion och öppenhet. Även lärande nämns, både att lära sig själv, men också att utbilda 

andra. Både Johan och Peter poängterar att öppenhet är oerhört viktigt i deras arbete, och 

något de lärt sig mycket av, samt att de har lärt sig mycket via att gå omvägar och göra 

misstag och att andra nu kan lära sig av dem. Dock är det en svårighet enligt Johan för 

rosteriet att marknadsföra sina etiska regler då man inte vill spela på människans 

skuldkänslor, utan verkligen framhäva produkten. Peter talar om att det också kan handla om 

blygsamhet och att rosteriet i framtiden ska bli mer framåt och våga visa hur duktiga man är 

utåt, samt att produkten kan marknadsföra sig själv.  

 

Vidare diskuteras eventuella problem med varumärkets lokala anknytning. Båda två säger 

med klarhet att det inte har varit några problem för dem att sammankopplas med bilden 

allmänheten har av staden, utan snarare att det i vissa sammanhang har hjälpt rosteriet.  

 

Då intervjuaren ställer frågor om rosteriets marknadsföring blir både Peter och Johan till 

synes ställda av frågan. De förklarar att de tidigare inte försökt att marknadsföra sig nämnvärt, 

utan arbetat med WOM (Word of Mouth) och sitt rykte, men att de arbetar för att utveckla sin 

marknadsföring och de var glada att presentera att de har ett nytt nyhetsbrev.  
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När intervjun berör den interna marknadsföringen är Peter och Johan rörande överens om att 

det är väldigt viktigt för dem att personalen på de kaféer som rosteriet levererar till är 

medvetna om vad som händer i rosteriet, då det i första hand är genom kaféerna som deras 

produkt marknadsförs. De beskriver sakligt och tydligt att då de är ett nischat rosteri är det 

viktigt att de som möter kunden förstår produkten. Även här var båda överens om att när den 

interna marknadsföringen brister, så blir intrycket av företaget fel och den är därför oerhört 

viktig.  

 

Avslutningsvis frågade Intervjuaren om hur de, i en utopi, skulle vilja att restauranger arbetade 

med deras produkt. Både Johan och Peter var här överens om att i en drömvärld skulle deras 

kunder ha en lika stor kunskap om produkten som de själva. De ville också se att kaffe tas på 

allvar och lyfts fram som den fantastiska produkt det faktiskt är.  

 

Konklusion 

- Johan och Peter är överens om att deras passion för kaffe är en av de viktigaste 

drivkrafterna. 

- Både Peter och Johan visar en stor passion för produkten och deras arbete. Dock 

märks en viss osäkerhet vid hur arbetet ska fortskrida, gentemot kunderna och vem de 

bör rikta sig till. 

- Kunskapen kring kaffe är låg hos restauranger, vilket skapar en viss frustation hos 

respondenterna. 

- Peter och Johans största drivkraft för sitt arbete är önskan att öka kunskapen kring 

kaffe som produkt. 

- Det råder en viss brist kring arbetet med marknadsföring på rosteriet. 

- Kunskap, tillgänglighet och passion är rosteriets ledord. 

- De ser en brist på kunskap kring kaffe i branschen.
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Bilaga 9 

Observationsschema två 
 

Typ Vem Var Hur  När  Varför Konklusion 
Deltagande Kafferostare 

på Rosteriet 
Hantverksrosteri 
X i stad X 

Sittande 
tillsammans 
med 
respondenten 
och 
studiekollega, 
men anta en låg 
profil. 

2017-
04-03  
10:30 

För att i 
dataanalys och 
tolkning kunna 
inkorporera fler 
dimensioner än 
enbart de 
erhållna svaren. 
Observationen 
möjliggör att 
väga in tonfall 
och kroppsspråk 
i 
resultatanalysen 

Ett av 
rosteriets mål 
är att öka 
kunskapen 
hos dess 
kunder, både 
beträffande 
hantverk och 
produkt-
kvalité. 
Vidare 
uttrycktes 
också en 
vilja att dela 
med sig av 
sin kunskap 
och göra sig 
tillgängliga 
för sina 
kunder. 
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Bilaga 10 
Observation av intervju två 

Datum och tid: 2017-04-03 10:30 

Plats: Rosteri X i stad X 

Observant: Olle Petersons 

Observationstyp: Passivt deltagande 

Respondent: Jennifer 

 

Anledning till observation 

Observationen av intervjun genomfördes i syfte att analysera studiens empiriska data från fler 

perspektiv än enbart baserat på erhållna svar. Genom att en av uppsatsförfattarna observerade 

respondenten, med fokus på bland annat tonfall och kroppsspråk, fungerade detta som 

kompletterande kunskap till de svar som erhållits under intervjun.  

 

Observation 

Observationen inleddes med att den intervjuande uppsatsförfattaren, hädanefter kallad 

Intervjuaren, presenterade intervjuns upplägg för Jennifer. Respondenten blev tilldelad 

informationsbladet för uppsatsprojektet, se Bilaga 3, samt fick förklarat för sig de etiska 

förhållningsregler som berör studien och fick ge sitt medgivande till att intervjun skulle spelas 

in.  

 

Intervjun inleddes lättsamt och Jennifer hade en positiv inställning till att svara på frågorna. 

Intervjuaren frågade om anledningarna till att hon började arbeta med specialkaffe, varvid 

Jennifer svarade till synes uppriktigt att intresset för kaffe från början inte fanns. Däremot, när 

hon förstod de kvalitetsskillnader som finns mellan konventionellt kaffe och specialkaffe 

väcktes en önskan om lära sig mer och bygga upp sin hantverksmässiga kunskap.  Det var 

tydligt att respondenten kände stort engagemang för sitt arbete, då hon ivrigt beskrev hur 
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roligt och stimulerande det är att få vara med om att starta upp något förhållandevis nytt och 

okänt. 

 

Vidare ställde Intervjuaren frågor om hur Jennifer såg på sin personliga utveckling, och svaret 

kom snabbt och utan tvekan. Hon ser inget riktigt slutmål, utan att branschen är såpass ny och 

att det hela tiden finns nya saker att lära. Jennifer uttryckte sitt intresse för branschen och 

produkten, då hen hela tiden återkom till att det alltid finns något nytt att lära sig. 

Respondenten talade även med stor passion om hur alla på rosteriet arbetar med samma mål: 

”Att få fler att förstå kaffe”.  

 

Intervjuaren frågade om hur de ser på vem produkten är till för. Här märktes det hos Jennifer 

en viss frustation medan hon svarade att det är svårt att ha en viss målgrupp när de arbetar på 

en såpass ny marknad.  Respondenten funderade mycket kring hur mycket ett företag bör 

kompromissa för att nå ut till fler, men hade inget tydligt svar på frågan. Något som var en 

uppenbar källa till frustration.  

 

Intervjuaren frågade hur Jennifer ser på engagemanget hos kunderna. Respondenten svarade 

glatt att de kunder som verkligen ser på kaffe på samma sätt som rosteriet är väldigt enkla att 

arbeta tillsammans med, medan de som bara vill hänga på för att det är modernt skapar dålig 

publicitet, dels för sig själva men också för rosteriet. Under denna del av svaret märktes en 

viss irritation hos Jennifer. Detta märktes också då hon talade om att det som företag är svårt 

att ställa krav på hur kaffet tillreds av kunden, men att de försöker att arbeta för att kunderna 

ska lära sig de rätta metoderna.  

 

Under intervjun frågade Intervjuaren om varför kunder väljer rosteriets kaffe. Jennifer svarade 

att många ser storheten i att arbeta med en god produkt, och ett visst mått av stolthet var 

tydligt hos respondenten då hon talade om att rosteriet börjat nå fram till sina kunder om hur 

viktig en noggrann bryggningsprocess är för slutprodukten. 
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Första gången Jennifer verkligen såg ut att fundera under intervjun var då Intervjuaren frågade 

om vilka värdeord som hon förknippar med varumärket. Först svarade hon att det finns 

värdeord för företaget, men Intervjuaren ville djupare än så och frågade om personliga 

värdeord. Efter en stunds funderade konstaterade Jennifer att vad som var viktigt för henne 

var att företaget arbetar med transparens för att sprida och nå ut med sin kunskap. Denna 

transparens ska genomlysa hela processen och göra att företaget ses som mindre ”nördigt” och 

mer som skickligt och stolt.  

 

Vidare i intervjun ställde Intervjuaren frågan om företagets etik och hur de når ut med sina 

etiska ställningstaganden till kunden. Vid svaret märktes det genom hennes kroppsspråk att 

Jennifer tycker att företaget borde stå på sig mer och vara mindre blygsamma. Bakåtlutad, och 

med armarna i kors beskriver hon att företaget inte sprider att de står för många bra saker, 

men uttrycker samtidigt en osäkerhet kring hur detta skall göras.  

 

Då Intervjuaren ledde intervjun till frågan om att rosteriet drivs under samma namn som en 

del andra verksamheter beskrev Jennifer både för och nackdelar. Hon ser att några fördelar 

med att finnas under samma namn är dess lokala anknytning, Nackdelar är att rosteriet måste 

anpassa sig efter former och regler och att de kanske hade kunnat utvecklas och vara friare om 

det gick under annat namn.  

 

När intervjun behandlade internmarknadsföring märktes hos Jennifer en stolthet då hon hjälpt 

till mycket i förändringsarbetet mot att skapa en bättre förståelse inom företaget för 

produkten. Respondenten konstaterade dock också att det fortfarande finns mycket att göra, 

men beskrev engagerat att arbetet rör sig i rätt riktning.  

 

Då frågorna istället behandlade extern marknadsföring, talade respondenten om att detta är 

något som måste utvecklas, samt att det måste tas fram idéer på hur rosteriets budskap bör 

spridas. Det märktes även här en stolthet hos Jennifer då hon beskrev ett påbörjat arbete med 

att skapa relationer med kunderna, ett tankesätt som tidigare inte fanns inom företaget.  

 



 4 

Avslutningsvis ställde Intervjuaren frågan om hur restauranger, i en drömvärld för Jennifer, 

skulle arbeta med deras kaffe. Respondenten svarade snabbt och självklart att en önskan är att 

restauranger ska ha samma respekt för kaffet som för övrig dryck, samt att de ska se på 

drycken på samma sätt och önska samma kunskap om den som de på rosteriet har. Jennifer 

berättade även att en del restauranger glädjande börjat arbeta på detta sätt, men sade också 

med viss uppgivenhet att det finns en hel del att utveckla hos andra. 

 

Konklusion 

- Jennifers engagemang för kaffe växte fram i takt med att hens ökande kunskap. 

- Arbetet med att förklara för kund vad specialkaffe är går framåt. 

- För att marknadsföra specialkaffe rätt, är det enligt Jennifer viktigt med transparens. 

- Kunskap är den viktigaste resursen för att få kunden att förstå produkten. 

- En önskan om ökat kundengagemang för produkten finns. 

- Jennifer har en önskan om ett mer fritt arbetssätt för rosteriets utveckling. 

- Det finns en osäkerhet i hur och mot vem rosteriet ska marknadsföra sig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


