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Abstract  
 
Purpose: The purpose of this study is to map out the business conditions for restaurants that 
specialize in ‘great quality’ hamburgers in central Orebro. In order to accomplish this we 
identify relevant external factors and investigate the competition between these restaurants. 
To analyse this we also aim to try a self-composed model with both static and dynamic 
aspects.   
 
Method: A multicase study with a qualitative approach. The primary data is collected through 
two semi-structured interviews, one each with the responsible parties for Burger Love and 
Diné Burgers daily operations. Secondary data has been collected from different websites and 
reports.  
 
Theoretical framework: The theoretical framework is comprised of a self-composed 
analysis model that consists of Porter’s five forces, World Mapping Method(WMM) and the 
factor X-model which is included in WMM. 
 
Conclusions: The competition between the hamburger restaurants in central Orebro is high. 
There has been a significant turnover of restaurants and the competitive forces from Porter 
have contributed to the conclusion that the competition is high. The external factors and their 
impact on the hamburger-restaurants have been identified as follows: Customers, events, 
location, weather, competition, costs, hamburger trend, laws & regulations are all of great 
importance. Social media, trends, new-entrants and suppliers are of medium importance. 
Local papers, substitutes and ‘growing city’ are of small importance. Although, the impact of 
the factors and the competition can change over time. The self-composed analysis model with 
its static and dynamic aspects has proven to be a useful tool, although not a necessity for 
external analysis.   
 
Keywords: External factors, theme restaurants, hamburgers, hamburgertrend, competition, 
Porter’s five forces, World Mapping Method, Factor X-model.  
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1. Introduktion  
Introduktionskapitlet inleds med bakgrund och problemdiskussion. Därefter presenteras 
studiens syfte och de frågeställningar studien ämnar besvara. Avgränsning för studien och 
begreppsförklaringar avslutar introduktionskapitlet.  
 

1.1 Bakgrund  
“För några år sedan fick den svenska restaurangmarknaden ett nytillskott: Den amerikanska 
hamburgaren. Eller rättare sagt: Den rätt som tidigare hade avfärdats som snabbmat dök 
plötsligt upp även på finare restaurangers menyer” (Di Weekend, 2015). Även Mitt kök (u, 
å.) beskriver att snabbmatskedjorna i Sverige fått konkurrens på hamburgarfronten, då allt fler 
restauranger med inriktning på kvalitetshamburgare öppnat. NA (2016) skriver att en 
burgarvåg sköljer över landet och Di Weekend (2015) menar att hamburgare nuförtiden 
serveras på alla möjliga ställen såsom: Foodtrucks, barer, snabbmatsrestauranger, 
temarestauranger och även finrestauranger. Hamburgaren återfinns i varje stad och är ett 
vanligt inslag den västerländska matkulturen. Detta är fallet även i Örebro, där hamburgare 
finns att köpa från samtliga ovan nämnda exempel. Trots att hamburgare återfinns på flera 
olika serveringsställen så kommer denna uppsats behandla temarestauranger - belägna i 
Örebro - som valt att specialisera sig på just kvalitetshamburgare.  
 
Temarestauranger som serverar kvalitetshamburgare har vid flertalet tillfällen kommit på tal i 
våra umgängeskretsar. Detta eftersom det finns flera sådana restauranger på en relativt liten 
yta i Örebro, som alla erbjuder i princip samma koncept. Det är en konkurrensutsatt marknad 
med många konkurrenter på ett begränsat geografiskt område. Bara de senaste två till tre åren 
har mycket hänt. Flera hamburgerrestauranger har lagts ned, samtidigt som flera nya har 
öppnat. I slutet på november 2016 öppnade hamburgerrestaurangen PennyBurgers för att 
redan ett halvår senare stänga portarna. Ett annat exempel är Beer & Burger som öppnade 
2015 och inte blev långvariga på Örebros konkurrensutsatta marknad. Samtidigt finns det 
flera relativt nya hamburgerrestauranger som finns kvar, exempelvis KÄK som öppnade maj 
2016 och Diné Burgers som i mars 2018 firade ett år. Dessutom finns Burger Love som varit 
etablerade sedan 2013 och Lily’s Burger - en ny hamburgerrestaurang för Örebro - som 
väntas öppna våren 2018. Omsättningen av hamburgerrestauranger i centrala Örebro har alltså 
varit hög de senaste åren och likaså konkurrensen om kunderna. Utifrån kan undran om hur 
hamburgerrestaurangerna får sina respektive verksamheter att gå ihop väckas. 
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1.2 Problemdiskussion  
Konkurrens på en marknad gynnar konsumenterna eftersom att utbudet breddas, priserna      
pressas och kvalitén höjs. Det öppnar även för nya företag att komma in på marknaden 
(Konkurrensverket, u.å.). Konkurrensverket (2018 s.42 & s.43) hävdar att lönsamheten i 
hotell- och restaurangbranschen trendmässigt ökat de senaste åren och att en hög lönsamhet - 
enligt teorin - ska leda till nyetableringar förutsatt att det inte finns för höga inträdesbarriärer. 
Inträdet av nya aktörer kan enligt Keiko & Masatoshi (2012) resultera i att mindre lönsamma 
företag drivs bort från marknaden, dessutom menar de att ökad konkurrens kan innebära 
tappade marknadsandelar för tidigare existerande företag. Samtidigt anger tillväxtverket i sin 
rapport från 2014 att 60% av företagen inom hotell och restaurangverksamhet upplever ökad 
inhemsk konkurrens och att 39% upplever konkurrens som ett stort hinder för tillväxt 
(Tillväxtverket 2014 s.71 & s.74). Eriksson (2004) menar att konkurrensintensiteten kan vara 
mer eller mindre intensiv.  
 
Keyt, Yavas & Riecken (1994) kom i sin studie fram till att det - i restaurangbranschen - är 
vissa attribut som säljer mer och därför är åtråvärda i en konkurrensutsatt marknad. Dessa var 
service, pris, kvalitén på maten, atmosfären och variationen på menyn. I deras studie verkade 
lokaliseringen av restaurangen inte ha samma betydelse för konsumenterna som ovanstående 
faktorer, och bidrog inte till att förbättra företagets konkurrenssituation (Keyt, Yavas & 
Riecken 1994). Även Hwang & Zhao (2010) presenterar attribut som är viktiga för kunden. 
De kom fram till att huruvida kunden anser att denne fått värde för pengarna den spenderat är 
ett viktigt attribut. Kvalitén på maten, renligheten samt de anställdas vetskap om menyn är 
också attribut som påverkar nöjdheten hos kunderna. Dock hävdar Albright (2004 s. 39) att 
kundbehov förändras snabbt i dagens föränderliga omvärld.  
 
Till skillnad från vad Keyt, Yavas & Riecken (1994) kom fram till angående lokalisering och 
dess påverkan på konkurrensen så har Parsa, van der Rest, Smith, Parsa & Milos (2014) 
kommit fram till en annan slutsats. I en serie studier som sträckte sig från 2000 till 2010 och 
undersökte förhållandet mellan restaurangmisslyckanden och demografiska faktorer i 
Boulder, en studentstad i Colorado, visade det sig att lokalisering är en viktig faktor för 
restaurangers chans att överleva. Olika typer av bostäder i närheten påverkade i olika grad. 
Närliggande hus lyfte inte restaurangens framgång, det var snarare närliggande 
bostadslägenheter och temporära boenden så som studentboenden som förbättrade 
restaurangernas framgång. Även närvaro av personer mellan 18 och 24 år, personer med 
högre utbildning samt personer som inte delar hushåll var viktiga demografiska faktorer. 
Författarna menar också att restauranger tenderar att undvika platser där tidigare restauranger 
misslyckats, i synnerhet där tre tidigare restauranger inte skördat framgång.    
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Vidare hävdar Bingham, Eisenhardt & Furr (2011 s.71) att marknader förändras, 
konkurrensen förändras och att företag gynnas eller lider av detta. Boyd & Fulk (1996 s.1) 
skriver att företags överlevnad och konkurrensförmåga beror på dess förmåga att upptäcka 
och anpassa sig till förändringar i omgivningen. Samtidigt menar Analoui & Karami (2002 s. 
303) att omvärldsanalys är en nödvändighet för att kunna anpassa sig till omgivningens 
förändringar och att framgångsrika företag har förstått värdet av att analysera sin omgivning, 
dels för att bättre kunna utforma effektiva strategier men också för att öka företagets tillväxt 
och vinst. Lang, Caiatone & Gudmundsen (1997 s.20) uttrycker att omvärldsanalys handlar 
om att finna de hot och möjligheter som förändringen i omgivningen utgör. Det kan handla 
om att samla information om händelser, trender och relationer i företagets externa omgivning 
(Bhardwaj & Kumar 2014 s.40), information som bland annat kan hämtas från kunder, 
konkurrenter, leverantörer, teknologiska förändringar, politiska faktorer, ekonomiska faktorer 
samt demografiska och sociala trender (Wei Choo 1999 s. 21).  
 
Även Blenkhorn & Fleisher (2005) lyfter faktorer att beakta i omgivningen, då de menar att 
företag möter utmaningar som globalt konkurrenstryck, svårigheter att rekrytera kompetens, 
fragmenterade målgrupper, massivt aktieägartryck, minskad kundlojalitet, ny teknik, 
massmedias opinionskrafter, klimatrelaterade krav, krav på socialt ansvar och nya värderingar 
hos unga. Dock beskriver Frankelius (2008 s.18) att företag kan ha ett begränsat synsätt och 
därför ha svårigheter att se omvärldsfaktorer. Han gör en liknelse med att företag befinner sig 
i en grotta och blickar ut mot verkligheten genom ett smalt hål. De omvärldsfaktorer som syns 
genom hålet är sådana som företaget har information om och kan tolka. Medan resterande 
omvärldsfaktorer skyms av berget runt om hålet, vilket representerar att företag har brist på 
information och/eller tolkningsförmåga av flera omvärldsfaktorer. Genom att tillföra 
information görs hålet större vilket illustrerar att företaget ser fler faktorer i omgivningen.   
 
Temarestauranger kan liknas med en form av specialisering. Frankelius & Rosén (1993) 
beskriver specialisering som en trend där nätverk av underleverantörer byggs upp, det vill 
säga att företag inte genomför allt själva utan får produkter eller tjänster levererat till sig. 
Således blir samarbeten med andra aktörer av stor vikt för temarestaurangernas verksamhet, 
vilket kan vara utmanande då nya företag och marknader uppkommer ständigt och andra 
försvinner. Många är nischade och det är hård konkurrens inom branscher. 
Omvärldsinformation kan tillhandahålla de kunskaper som bland annat bidrar till att hålla 
reda på konkurrenter och kartlägga marknader (Frankelius & Rosén, 1993).  
 
Så hur kommer det sig egentligen att Örebro har så många hamburgerrestauranger på en liten 
geografisk yta som i stort sett är likadana? Problemet framkommer med utgångspunkt i det 
som presenterats ovan. Företag måste interagera med faktorer i sin omvärld om de vill 
fortleva, samtidigt som de inte har fullständig information vilket gör att det blir svårt att 
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konkurrera. Kan det vara därför omsättningen på hamburgerrestauranger i centrala Örebro 
varit hög? Det blir nödvändigt att ta reda på omvärldsfaktorer och kartlägga 
affärsförutsättningarna. Konkurrenssituationen för den nischade hamburgerbranschen kan 
vara problematisk så det gäller att leverera för att förbli en del av marknaden.   
 

1.3 Syfte & Frågeställningar 

Syftet är att kartlägga affärsförutsättningar som påverkar temarestauranger inriktade på 
kvalitetshamburgare i centrala Örebro, detta genom att identifiera och analysera de 
omvärldsfaktorer som påverkar dessa verksamheter samt att undersöka konkurrenssituationen 
dessa sinsemellan. För att göra detta ämnar vi att testa en egenkomponerad analysmodell som 
framhäver både dynamiska och statiska aspekter av omvärldsanalys.  
 

• Hur ser konkurrenssituationen på marknaden ut för hamburgerrestaurangerna i 
Örebro?  

• Vilka är de viktigaste omvärldsfaktorerna som påverkar hamburgerrestaurangerna i 
Örebro? 

 
1.4 Avgränsningar 
Denna studie är avgränsad till temarestauranger - belägna i centrala Örebro - som inriktar sig 
på kvalitetshamburgare. Vi har inriktat oss mer specifikt mot Burger Love och Diné Burgers, 
de fungerar som uppsatsens fokala företag. Därmed exkluderas snabbmatsrestauranger som 
också finns i området. Fokus i vår omvärldsanalys är inte att föreslå och bestämma en 
framtida handlingsplan, som ofta är sista steget i många omvärldsanalyser. Studien ämnar 
snarare att enbart presentera en kartläggning, det vill säga identifiera och analysera 
omvärldsfaktorer som påverkar dessa temarestauranger. För att på så sätt ge läsaren en klar 
bild över situationen på hamburgarmarknaden i Örebro.  
 

1.5 Begreppsförklaringar  

Temarestaurang En restaurang som bygger kring en uttalad idé som genomsyrar 
restaurangen, exempelvis genom specifik meny och inredning (Walker 
2014). 

Omvärldsfaktorer “Information om händelser och förhållanden i ett företags omvärld 
som kan hjälpa högsta ledningen att bestämma företagets framtida 
handlingsplan” (Aguilar 1967, s.1).  

Omvärldsanalys 
 

Värdering och analys av omvärldsinformation (Hedin och Sandström 
2006, s.151). 
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2. Teoretisk referensram   
I detta kapitel ges först en kortfattad genomgång av flera traditionella 
omvärldsanalysmodeller och dess fördelar, följt av kritik mot dessa modeller samt viktiga 
aspekter att beakta vid omvärldsanalys. Därefter motiveras och redogörs de modeller som 
används i denna studie och som utgör den teoretiska referensram som används vid 
datainsamling och analys. Avslutningsvis beskrivs uppsatsens analysmodell och hur de olika 
modellerna hänger ihop samt vilka delar av modellerna som används till vad.  
 

2.1 Fokusområde och informationsbehov 

Tidigare aktiviteter och händelser håller information som lärdomar kan dras ifrån. Dessa 
lärdomar är viktiga för framtidens beslut och agerande. Samtidigt är omvärlden komplex, det 
finns mängder av data och informationskällor. Detta ger upphov till att metoder och modeller 
behövs för att tolka och förstå information, där kartläggning spelar en avgörande roll för att 
minska komplexiteten och nå den data som behövs för att kunna analysera och förstå världens 
information (Cartwright & Ruas 2015 s.1). Ur detta framstår viktiga aspekter. En viktig 
aspekt som är nödvändig är “avgränsning” till det man söker information om, det vill säga att 
bestämma fokusområde och informationsbehov. Frankelius (2008 s.23) menar att utmaningen 
är att definiera ett lagom stort fokusområde. Det måste vara tillräckligt brett definierat så att 
viktiga aspekter på förhand inte utesluts, men också smalt nog för att komplexitetsmässigt och 
resursmässigt kunna hanteras. Fokusområdet bör sätta väl balanserade ramar inom vilket 
informationssökningen och analysen görs. Statiska och dynamiska aspekter som driver 
förändring menar Johnson, Scholes & Whittington (2008 s.56) är sådana faktorer som är 
viktiga att identifiera. En annan aspekt som framstår viktig utifrån Cartwright & Raus 
resonemang är att välja modeller och metoder, det vill säga hjälpmedel för att finna och förstå 
information. Samt att modeller och metoder bör kombineras då endast en kan vara otillräcklig.  
 

2.2 Traditionella modeller och dess fördelar 
Det finns inte ett entydigt sätt att genomföra omvärldsanalys. I boken “omvärldsanalys” 
redogör Frankelius (2001) bland annat för SWOT-modellen, Nätverksmodellen, Ansoffs 
omvärldsmodell, PEST-modellen och Porters femkraftsmodell, som alla är framträdande och 
traditionella omvärldsanalysteorier och modeller. Den sistnämnda modellen, 
femkraftsmodellen, är troligtvis den mest använda modellen av alla företag (Frankelius 2008 
s.19). Dessa modeller bidrar med viktiga infallsvinklar för hur ett företag kan förhålla sig till 
och arbeta med sin omvärld. Det handlar bland annat om analys av hot och möjligheter, 
bedöma konkurrens samt att identifiera flera omvärldsfaktorer som ofta är viktiga att beakta. 
Exempelvis politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska faktorer som alla återfinns i 
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PEST-modellen (Johansson & Mandahl 2006 s.19), eller faktorn: Kunder som bland andra 
faktorer återfinns i porters femkraftsmodell och som Frankelius (2008 s.20) menar är en 
synnerlig viktig omvärldsfaktor.  
 

2.3 Kritik av traditionella modeller och aspekter att beakta vid omvärldsanalys 
Samtidigt riktar Frankelius och andra akademiker kritik som vi beaktar och som även bidrar 
till att illustrera viktiga aspekter att ta hänsyn till vid omvärldsanalys. Frankelius (2001) 
menar att de - ovan nämnda - traditionella modellerna har en statisk utgångspunkt eftersom de 
anger omvärldsfaktorer på förhand och därför inte skildrar förändring över tid. Detta blir 
problematiskt då omvärlden är föränderlig och snarare bör ses som processer över tid och inte 
bestående av statiska system och strukturer, exempelvis beskriver Johnson, Scholes & 
Whittington (2008 .56) att många omvärldsfaktorer är sammanlänkade vilket innebär att om 
en omvärldsfaktor ändras så kan andra omvärldsfaktorer påverkas. Frankelius resonemang 
som beskrivits ovan stärks av Burt, Wright, Bradfield, Cairns & Van Der Heijden (2006), som 
i sin studie kom fram till att traditionella tillvägagångssätt vid omvärldsanalys misslyckas 
med att se förändring i omgivningen och bortser från processer och samband mellan 
omvärldsfaktorer. Samt att många traditionella modeller blir statiska eftersom de innehåller 
förutbestämda faktorer och alldeles för allmänna rubriker som inte ökar förståelsen för vilka 
krafter som utgör omgivningen. Exempelvis nämner de PEST-modellen, med sina 
förutbestämda faktorer samt allmänna rubriker såsom politiska och ekonomiska som en sådan 
modell (Burt, et al. 2006). Även Johnson & Scholes (1999) kritiserar PEST-modellen, de 
menar att den blir för generell då relevansen för modellens förutbestämda faktorer ibland är 
för liten och missar att sätta företaget i fokus. Ett annat exempel på en traditionell modell som 
blir statisk är SWOT-modellen, som ser till företagets interna styrkor och svagheter samt 
externa hot och möjligheter (Coman & Ronen 2009). Frankelius (2001) samt Coman & Ronen 
(2009) menar att modellen är statisk, den ger en bild av omständigheterna vid en tidpunkt och 
bortser från att faktorer kan ändras. Exempelvis anger Frankelius (2001) bland annat att ett 
hot - över tid - kan bli en möjlighet och vice versa.  
 
Vidare menar Frankelius (2001) att många av de traditionella modellerna framstår 
applicerbara på vilket företag som helst och att de med deras statiska utgångspunkt, med på 
förhand angivna faktorer riskerar att förbise vikten av att ta hänsyn till varje företags specifika 
utgångspunkt. Det sistnämnda, att ta hänsyn till varje företags specifika utgångspunkt, menar 
Frankelius är nödvändigt för att genomföra en effektiv omvärldsanalys. Att omvärldsanalys 
bör utgå från det specifika företaget stärks av Burt, et al. (2006), som i sin studie kritiserar 
traditionell litteratur inom omvärldsanalys för att den missar att utgå från det specifika 
företaget. Det är också viktigt att vidga vyerna. Frankelius (2008 s.26) menar att ett för snävt 
synsätt är en fallgrop när man jobbar med omvärldsanalys. Klassisk ekonomisk teori 
fokuserar i princip bara på säljare och köpare uttryckt som konkurrenter och kunder eller 
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utbud och efterfrågan, vilket inte är tillräckligt då omvärlden kan påverka kunderna. Därmed 
måste företag ha kunskap om hur kundens omvärld utvecklar sig och hur kunden förhåller sig 
till detta. Fågelinfluensans utbrott 2005 exemplifierar detta, då många konsumenter valde bort 
fågel som mat. Det finns också omvärldsfaktorer som inverkar direkt på verksamheter och 
inte bara via påverkan på kunder (Frankelius 2008), bland annat lagstiftning och höjda eller 
sänkta hyror.  
 
Vidare hävdar Blenkhorn & Fleisher (2005) att oväntade och plötsliga omvärldshändelser kan 
spela ständiga spratt, något som Frankelius (2001) stödjer då han anger att oväntade 
omvärldsförändringar gör sig påminda. De som utför omvärldsanalys bör således fokusera på 
fler faktorer än säljare och köpare. Exempelvis nämner Wei Choo (1999) teknologiska 
förändringar samt politiska och ekonomiska faktorer. Även Blenkhorn & Fleisher (2005) 
nämner dessa tre faktorer samt klimatrelaterade krav och krav på socialt ansvar. Exakt vilka 
faktorer som är viktiga att beakta beror till stor del på vilket informationsbehov utföraren av 
omvärldsanalysen har. Samtidigt kan sådant företag minst anar vara viktiga omvärldsfaktorer, 
därför bör faktorer som inte är centrala i traditionella modeller beaktas. Dessa faktorer kallas 
X faktorer, Frankelius lyfter oljekatastrofen, en oväntad händelse, utanför spanska nordkusten 
som bidrog till nya krav på dubbelskrov i tankfartyg som ett exempel på en X faktor 
(Frankelius 2008 s.21).  
 

2.4 Motivering till val av modeller 
Utifrån vetenskapliga artiklar och litteratur som är presenterade i 2.1, 2.2 och 2.3 har viktiga 
aspekter att beakta vid omvärldsanalys bearbetats fram. Dessa är:  
 

• Definiera lämpligt fokusområde   
• Definiera informationsbehovet 
• Kombinera flera modeller då en är otillräcklig 
• Omvärlden bör ses som processer över tid. Faktorer och omständigheter kan 

förändras  
• Ta hänsyn till varje företags specifika utgångspunkt  
• Inte låsas i modeller med förutbestämda faktorer, de kan dock bidra med viktiga 

infallsvinklar 
• Vidga vyerna, omvärlden kan påverka på många sätt 

 
I denna studie har World Mapping Method (WMM), Faktor X-modellen och Porters 
femkraftsmodell kombinerats. Anledningen till att just dessa har valts och kombinerats är 
flera. Dels för att dessa modeller bidrar till att studiens syfte kan uppnås, detta genom att 
utgöra relevanta intervjufrågor för datainsamling samt möjliggöra olika analyser av insamlade 
data. Exempelvis gör faktor X-modellen det möjligt att analysera relationer över tid mellan 
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omvärldsfaktorer, WMM möjliggör analys av omvärldsfaktorernas betydelse och Porters 
femkraftsmodell möjliggör analys av olika konkurrenskrafter som påverkar konkurrensen. De 
tre har också bedömts ha förutsättningar att hantera flera av de - i punktlistan ovan nämnda - 
viktiga aspekter att beakta vid omvärldsanalys, i synnerhet WMM och faktor X-modellen. 
Porters femkraftsmodell - för sig självt - hanterar inte dessa aspekter särskilt väl, men i 
kombination med WMM och faktor X-modellen brister Porters femkraftsmodell inte lika 
mycket, vilket utvecklas i andra stycket under 2.4.1. Valet av just dessa modeller motiveras 
mer utförligt nedan, vilket också tydliggör hur modellerna hanterar vissa av de viktiga 
aspekter som nämnts ovan. I samband med motiveringen presenteras också utmaningar/brister 
med modellerna samt en beskrivning av respektive modell.  
 

2.4.1 Porters femkraftsmodell 

Johnson, Scholes & Whittington (2008 s. 64) menar att Porters femkraftsmodell kan bidra 
med användbara infallsvinklar över vilka krafter som finns i företags omvärld. I denna 
uppsats används Porters femkraftsmodell för dess fem konkurrenskrafter som passar väl in i 
undersökningen. Den ger en bra redogörelse för de omvärldsfaktorer som ingår i modellen 
och presenterar drivkrafter som påverkar konkurrensen inom en bransch, vilket är del av vad 
uppsatsen vill ta reda på. Modellen är således ett bra val för att undersöka konkurrensen. Dess 
branschspecifika tillvägagångssätt ger en god inblick för valt område, då modellen visar 
strukturen för vald bransch (Porter, 2008).  
 
Brister med Porter femkraftsmodell är samma som den kritik som lyfts om traditionella 
modeller i 2.3. Bland annat att modellen är statisk och utgår från förutbestämda faktorer, 
modellen riskerar därmed att bortse från andra faktorer som påverkar konkurrensen. Dock 
inkluderar denna uppsats WMM och faktor X-modellen vilket möjliggör mer dynamik i 
modellen och att fler faktorer som påverkar konkurrensen behandlas, de kompletterar därför 
Porters femkraftsmodell väl.  
 
Porters femkraftsmodell ger en bild över hur konkurrensen inom en bransch ser ut. Modellen 
syftar att klargöra sambanden mellan företag och omgivningen och identifierar hur attraktiv 
en bransch är. Konkurrens är en av många omvärldsfaktorer, begreppet innefattar även 
kunder, leverantörer, potentiella etablerare och substitut då de inverkar på 
konkurrenssituationen. Medvetenhet om dessa faktorer kan sätta aktörer i en position där de är 
mindre sårbara. I modellen presenteras fem grundläggande konkurrenskrafter som påverkar en 
bransch. Dessa fem krafter visar på en branschs struktur (Porter, 2008) och är:  
 

• Hot från nyetablerare 
• Leverantörers förhandlingsstyrka 
• Kunders förhandlingsstyrka 
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• Hot från substitutsprodukter 
• Konkurrens bland existerande företag 

 
Hot från nyetablerare 
Inträdet av nya aktörer på en marknad stör balansen i den mening att det blir ytterligare kamp 
om marknadsandelar, priserna pressas och konkurrensen tätnar. Hotet från nyetablerare beror 
på inträdesbarriärerna, när dessa är höga är hotet lägre och när inträdesbarriärerna inte finns 
eller är låga är hotet större. Porter (2008) identifierar sju inträdesbarriärer. Den första uppstår 
när produktionsvolymen för företag är stor och därmed genererar en lägre kostnad per styck, 
alternativt har tillgång till mer effektiv teknologi eller när företag har bättre avtal med 
leverantörer. Vilket innebär att nya företag som vill in på marknaden antingen måste göra en 
storskalig entré eller acceptera högre kostnader jämfört med existerande företag på 
marknaden. Den andra inträdesbarriären innebär att kundernas benägenhet att handla 
påverkas av huruvida andra kunder köper en viss produkt. Välkända återförsäljare värderas 
högre. För den nya reduceras priset fram till den punkt företaget har många kunder. Den 
tredje inträdesbarriären uppkommer vid byte av leverantör. Ifall dessa kostnader är höga blir 
det svårt att konkurrera. Den fjärde inträdesbarriären innebär att nyetableraren måste investera 
stora finansiella resurser för att vara med och konkurrera, vilket kan avskräcka denne för att 
välja att träda in på marknaden. Den femte inträdesbarriären är när befintliga företag har 
någon slags fördel som inte är tillgänglig för eventuella nyetablerare. Den sjätte 
inträdesbarriären uppstår i det fall en ny aktör inte får tag i lika bra distributionskanaler som 
existerande företag har så det blir en ojämn fördelning. Den sjunde inträdesbarriären kommer 
från myndigheter som kan neka inträde för nya aktörer, regeringen kan reglera och begränsa 
inträdet på en marknad (Porter, 2008).  
 
Leverantörers förhandlingsstyrka 
Leverantörer tillhandahåller det som behövs för företaget att producera sin produkt. 
Förhandlingsstyrkan hos leverantörer påverkar företaget vid inköp. Vid en stark 
förhandlingsstyrka kan leverantörer öka värdet för sig själva genom högre priser, begränsad 
kvalité alternativt förskjutna kostnader. Om det på marknaden endast finns ett fåtal 
leverantörer kommer konkurrensen om resurserna som dessa erbjuder vara högre, än mer så 
beroende på hur differentierade de är och om man kan finna liknande resurser någon 
annanstans. Skulle leverantörerna vara inblandade på flera marknader är inte en specifik 
bransch avgörande för dem vilket medför ökad förhandlingsstyrka. I det fall leverantören är 
beroende av branschen vill denne skydda marknaden genom en rimlig prissättning. Ytterligare 
ett exempel är när eventuella kostnader som skulle uppstå för att byta leverantör finns, det 
skulle öka förhandlingsstyrkan hos leverantörer då det vet om att det inte är lönsamt för ett 
företag att byta leverantör (Porter, 2008). 
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Kunders förhandlingsstyrka 
Kunderna kan öka sitt värde genom att tvinga företagen att pressa ner sina priser, kräva bättre 
kvalité eller spela ut dem mot varandra på bekostnad av lönsamheten inom branschen. 
Kunders förhandlingsstyrka är hög då det finns få köpare eller när kundernas inköp sker i 
stora volymer. Även där produkterna inte är differentierade och kunder kan vända sig åt fler 
håll för anskaffning har kunderna en hög förhandlingsstyrka. Beroende på hur hög en kostnad 
är alternativt hur kapitalstarka kunder är påverkas benägenheten att leta efter billigare 
alternativ (Porter, 2008).       
 
Hot från substitutprodukter 
Ett substitut är en likgiltig produkt som kan ersätta den ursprungliga genom att erbjuda 
samma funktion. Lönsamheten påverkas av hur hög risk det är för en produkt att bli ersatt av 
ett substitut, detta genom att substitutet verkar som ett pristak (Porter 2008). 
 
Konkurrens bland existerande företag 
Befintlig konkurrens på marknaden tar olika former. Vid hög konkurrens får lönsamheten i 
branschen lida. Hur mycket beror på konkurrensintensiteten samt vilka grunder som företagen 
konkurrerar på. Då företagen är relativt lika i storlek och då det finns många konkurrenter på 
marknaden är konkurrensintensiteten hög. Rivalitet sänker ofta prisnivån och sker oftast när 
det handlar om nästan identiska produkter inom samma bransch (Porter, 2008). 
 

2.4.2 World Mapping Method  

Frankelius (2001) beskriver WMM som en metod för att praktiskt hantera omvärldsfrågan och 
ett sätt att kartlägga affärsförutsättningar. WMM sätter företaget i fokus. Faktorer att beakta 
återfinns inte på förhand utan väljs noga utifrån företagets affärsidé vilket bidrar till att bättre 
tillgodose informationsbehovet. Genom att utgå från företagets affärsidé låses inte användaren 
till bestämda faktorer och vissa tankebanor likt många andra traditionella modeller. Dessutom 
innehåller denna metod en betydelsekarta där faktorer kan särskiljas genom att ha stor, medel 
eller liten betydelse. Samt sätt som hjälper användaren att identifiera var företaget har 
kunskapsluckor bland dessa omvärldsfaktorer. Genom sina många steg - som presenteras 
nedan - uppmanar WMM användaren att tänka mer dynamiskt kring omvärlden och faktorer, 
det vill säga som processer och inte statiska strukturer. Detta görs bland annat i första steget: 
Omprövning av perspektiv, tredje steget: Betydelse och sjunde steget: Ny affärskarta.  
 
WMM har liksom andra metoder brister. Frankelius (2008 s.22) menar att WMM utgår från 
en kreativ process, det vill säga den utgår ytterst från den information som redan finns hos 
involverade aktörer. Vilket kan begränsa vad användaren får ut av metoden. Dessutom 
innehåller metoden många moment och är mer omfattande än många andra metoder och 
modeller. Användaren behöver således - mer djupgående - sätta sig in i dessa moment samt 
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kunna koppla dem till praktiken. Vilket kan vara svårt och tidskrävande, men samtidigt ge 
goda förutsättningar för att genomföra en relevant omvärldsanalys. Trots presenterade brister 
förmår metoden ändå hantera många viktiga aspekter att beakta vid omvärldsanalys, vilket 
bedöms överväga metodens brister.  
 
World Mapping Method innefattar åtta huvudmoment. Dessa steg, som presenteras nedan, är 
hämtade från boken omvärldsanalys, skriven av Frankelius (2001). 
 

1. Omprövning av perspektiv  
2. Kreativ urladdning 
3. Analys I: Betydelse 
4. Analys II: Kunskap 
5. Sammansmältning 
6. Informationssökning 
7. Ny affärskarta 
8. Handling 

 
1. Omprövning av perspektiv  
Det första momentet som är Omprövning av perspektiv innebär flera steg. En genomgång av 
det valda företagets affärsidé är utgångspunkten för analysen av omvärlden. Därefter ska en 
diskussion om traditionella modeller ske utifrån dess för- och nackdelar, detta tydliggör hur 
modeller styr sättet att tänka. Nästa steg är ett praktikfall som syftar till att öppna deltagarnas 
ögon och föreställningar, här går man igenom tidigare kända praktikfall med andra företag 
som arbetat med omvärldsanalys. Dessutom framkommer ett nytt synsätt för företaget och 
omvärlden där faktorer behandlas mer konkret än generellt. Omvärlden är inte statisk utan en 
process (Frankelius, 2001 s. 29). 
 
2. Kreativ urladdning  
Kreativ urladdning är det andra momentet. I detta moment ska faktorer som kan tänkas ha en 
inverkan på företaget frambringas genom en brainstorming. Faktorerna utgår ifrån affärsidén 
som presenterats i föregående moment (Frankelius, 2001 s. 30).  
 
3. Analys I: Betydelse  
Det tredje momentet är Analys I: Betydelse, vilket innebär en analys av faktorerna och dess 
betydelse, där en faktor kan ha stor, medel eller liten betydelse. Detta framställs med en 
cirkulär betydelsekarta där faktorerna med högst betydelse placeras i det inre fältet och fylls 
på utåt rangordnade i betydelsegrad. Vilken betydelse en faktor har kopplas till företagets 
affärsidé. En faktor med stor betydelse kan beskrivas vara affärskritisk, det vill säga att hela 
företagets överlevnad kan förknippas med den eller att faktorn skapar extraordinära lyft för 
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verksamheten. Faktorer av medel betydelse är sådana som i betydande grad skulle kunna 
påverka eller påverkar en verksamhet i positiv eller negativ bemärkelse, verksamhetens 
överlevnad är inte beroende av den men verksamheten skulle gynnas eller missgynnas 
kraftigt. Medan en faktor av liten betydelse också kan påverka eller påverkar en verksamhet i 
positiv eller negativ bemärkelse, men i lägre grad än en faktor av medel betydelse. Alla 
faktorer kan således säga vara betydande men i olika hög grad. Faktorer kan också förändras 
med tiden, exempelvis kan en faktor på kort sikt ha liten betydelse men på lång sikt ha stor 
betydelse (Frankelius, 2001 s. 30).  
 
4. Analys II: Kunskap  
Analys II: Kunskap innebär att de verksamma personernas nuvarande kunskap om faktorerna 
analyseras. I detta fjärde moment används flaggor med olika färger som symboler för hur 
mycket kunskap det finns om respektive faktor (Frankelius, 2001 s. 30–31). 
 
5. Sammansmältning  
Sammansmältning är det femte momentet där moment tre och fyra sammanfogas. 
Sammansmältningen resulterar i svar angående informationsluckor, fungerande 
informationsflöden samt eventuella informationsöverflöden. Flaggorna från moment fyra 
placeras i betydelsekartan från moment tre och exempelvis en röd flagga i det inre fältet 
innebär ett informationsbehov (Frankelius, 2001 s. 31). 
 
6. Informationssökning  
Det sjätte momentet Informationssökning uppkommer efter informationsluckorna från 
föregående moment och innebär att information ska kompletteras. Även en förbättring av 
löpande informationsflöden ska ske. Informationssökningen kan förekomma genom bland 
annat internet, olika databaser och andra tjänster som bidrar till ny information (Frankelius, 
2001 s. 31).  
7. Ny affärskarta  
Ny affärskarta är det sjunde momentet och innebär att en ny bild av affärsförutsättningarna 
skapas. I detta moment kan olika modeller användas men faktor X-modellen är att föredra. 
Affärskartan delar in faktorerna i kategorier och tydliggör relationen mellan faktorerna. 
Denna statiska karta ska sedan förvandlas till processläge. Bilder används för att stärka 
förståelsen för omvärlden genom en tydligare helhetsbild (Frankelius, 2001 s. 31–32).  
 
8. Handling 
Det åttonde momentet Handling innebär att man utifrån den affärskarta som skapats i steg sju 
och utifrån företagets strävanden identifierar förslag på handlingar som ska gynna företaget. 
Tanken är att företaget bättre ska kunna hantera de omvärldsprocesser som framkommit i 
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affärskartan, det kan innebära handlingar som syftar till att bromsa, hindra eller styra 
omvärldsprocesser (Frankelius s. 32).  
 

2.4.3 Faktor X-modellen  

Valet av faktor X-modellen framkom från WMM, detta på grund av att WMM är en stor del 
av vår undersökning och den rekommenderar att faktor X-modellen används i sjunde steget: 
Ny affärskarta, därför är det klokt att inte frångå WMM:s rekommendation. Som nämnts i 2.3 
är det viktigt att se omvärlden som processer samt vidga vyerna vid omvärldsanalys, då 
världen kan påverka på många olika sätt. Frankelius (2001) beskriver faktor X-modellen som 
en tankemodell uppbyggd med en tidsaxel och ett tredimensionellt rum, vilket möjliggör för 
en mer dynamisk omvärldsanalys. Modellens olika komponenter identifierar mönster av 
processer över tid som kan förklara och beskriva utvecklingen av olika händelser i företagets 
omvärld. Det vill säga tydliggöra relationen mellan olika omvärldsfaktorer, hur de hänger 
samman och kan påverka varandra över tid. Det kan vara olika händelser som är viktiga för 
företaget, något som kan komma att påverka eller påverkar företaget idag. Således ger 
modellen goda förutsättningar för att analysera omvärldsfaktorer, vilket är del av syftet i 
denna uppsats. Dessutom är faktor X-modellen applicerbar med andra modeller, vilket är bra 
då en modell ofta är otillräcklig och denna uppsats använder flera modeller.  
 
Liksom WMM innehåller faktor X-modellen många olika komponenter. Det kan vara 
utmanande för användaren att sätta sig in alla dessa och vissa komponenter kan framstå 
relativt lika, vilket kan göra analysarbetet svårt. Samtidigt skiljer sig denna modell mycket 
från andra modeller. På ett mer djupgående sätt förklarar modellen olika relationer mellan 
omvärldsfaktorer, vilket öppnar för en djupare analys än vad andra modeller har 
förutsättningar för. Alla komponenterna tillför förståelse om relationer mellan 
omvärldsfaktorer, men Frankelius (2001) hävdar att det inte alltid är nödvändigt att använda 
alla komponenter som ingår i faktor X-modellen. Nedan presenteras de komponenter från 
faktor X-modellen som används i denna uppsats. De är hämtade från boken omvärldsanalys 
skriven av Frankelius (2001).  
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2.5 Analysmodell   
Analysmodellen utgörs av Porters femkraftsmodell, WMM och faktor X-modellen som ingår i 
WMM. Alla fem delar i Porters femkraftsmodell inkluderas, detta gäller dock inte för WMM. 
Stegen Analys II: Kunskap, Sammansmältning, Informationssökning och Handling används 
inte eftersom studien är avgränsad till att presentera en kartläggning och inte identifiera 
företagets kunskapsluckor och fastställa en framtida handlingsplan. Resterande steg i WMM 
används genom arbetsprocessen. Stegen Omprövning av perspektiv och Kreativ urladdning 
används för att få en bredare inblick i ämnet omvärldsanalys och för att identifiera relevanta 
omvärldsfaktorer. Medan stegen Analys 1: Betydelse samt Ny affärskarta används i analysen 
för att identifiera faktorers betydelse och kartlägga dem. Gällande faktor X-modellen utesluts 
också vissa delar. De komponenter som används i analysen är de som bedömts relevanta, 
vilket innebär att dessa har identifierats utgöra relationer mellan de omvärldsfaktorer 
uppsatsen har fått fram.  
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De tre modellerna utgör denna uppsats teoretiska referensram och fungerar som hjälpmedel 
för att identifiera och analysera omvärldsfaktorer samt konkurrenssituationen. Modellerna 
innehåller olika aspekter som tillsammans kompletterar bilden av företagens omvärld och 
innehåller förutsättningar för att kunna nå studiens syfte. Tillsammans inkluderar modellerna 
både statiska och dynamiska faktorer, i den mening att både förutbestämda och icke 
förutbestämda faktorer inkluderas i analysmodellen, vilket kan bidra till en mer utvecklad 
bild. De tre modellerna har kombinerats till en analysmodell specifikt utformad för denna 
uppsats och dess syfte. Där Figur 1 visar mer tydligt vilken modell som använts till vad och 
hur de tre används tillsammans. Analysmodellen används alltså för att analysera uppsatsens 
insamlade empiri.  
 

 
Figur 1: Analysmodell, egengjord utifrån källorna: Porter (2008) & Frankelius (2001). 
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3. Metod  
I metodkapitlet presenteras uppsatsens tillvägagångssätt och de metodval som gjorts. Det 
som beskrivs är uppsatsens val av ansats, litteratursökning, urval, respondenter, hur data 
samlats in samt hur den datan bearbetats. Avslutningsvis förs en diskussion om studiens 
kvalitet. 
 

3.1 Val av ansats  
Denna studie har en komparativ design, det innebär att den skapar bättre förståelse för 
särskilda företeelser genom att jämföra två eller flera fallföretag (Bryman & Bell, 2011). 
Arbetet genomförs utifrån en kvalitativ ansats. Kvalitativa studier bygger enligt Bryman & 
Bell (2011) på ord och upplevelser. I denna undersökning framkommer empirin främst från 
ord. Detta tillvägagångssätt är upplagt för subjektiva tolkningar anpassade efter fallet i fråga, 
vilket kan medföra en viss begränsning när det gäller att generalisera studien, speciellt om det 
inte är en stor studie. Detta tolkningsinriktade sätt ligger till grund för kvalitativ forskning. 
Kvalitativ metod fokuserar på förändring och utveckling, detta gör metoden passande för 
denna studie på grund av de dynamiska aspekter som undersöks. Det vill säga att Kvalitativa 
studier fokuserar på processer och skeenden vilket rimmar väl med den idé som WMM 
förmedlar, som innebär att omvärlden bör betraktas som föränderlig och bestående av 
processer och skeenden. 
  
Den kvalitativa ansatsen är enligt Bryman & Bell (2011) flexibel, detta ger möjligheten att 
under arbetets gång ändra uppsatsens essenser ifall det skulle behövas, exempelvis kan syftet 
justeras i efterhand. Kvalitativa data menar Jacobsen (2017) bidrar med relevans, öppenhet 
och närhet. Insamling av ord som sker via intervjuerna ger en närhet mellan den som 
undersöker och respondenten, informationsflödet är svårstyrt med detta upplägg vilket ger en 
mindre statisk bild och en öppen inblick i företagets arbete. Kvalitativa data bidrar med ny 
förståelse på ett nyanserat sätt. När man undersöker nya fält är kvalitativa data passande, 
omvärldsanalys är visserligen inget nytt, men att göra en sådan på hamburgerrestauranger i 
centrala Örebro är nytt. Dock kan det kvalitativa angreppssättet även medföra subjektiva 
tolkningar, Bryman & Bell (2011) menar på att kvalitativa angreppssätt utgår från forskares 
uppfattningar kring vad som är viktigt att ta hänsyn till, vilket kan avspeglas i uppsatsen. Hur 
subjektiva tolkningar hanteras i denna uppsats diskuteras i 3.3, särskilt i samband med att 
begreppen tillförlitlighet pålitlighet, bekräftelse och äkthet lyfts. 
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3.2 Tillvägagångssätt  

 
Figur 2: Sammanfattning av tillvägagångssätt, egengjord.  
 

3.2.1 Litteratursökning  

Då uppsatsens syfte innefattar att identifiera och analysera omvärldsfaktorer samt undersöka 
konkurrenssituationen, behövde vi läsa in oss på området omvärldsanalys och konkurrens. 
Detta för att finna lämpliga metoder och modeller att använda i denna uppsats, både för att 
identifiera och analysera relevanta omvärldsfaktorer samt konkurrenssituationen. 
Vetenskapliga artiklar från journaler, konferensartiklar och tidigare uppsatsarbeten såsom 
examensarbeten och doktorsavhandlingar söktes i Business Source Premier, Google Scholar 
och DiVA. Sökord som användes var bland annat restaurant, competition, world mapping 
method, factor x, porter’s five forces, theme restaurants, enviromental scanning, external 
analysis. Vi sökte även upp universitetsadjunkt inom marknadsföring vid Handelshögskolan i 
Örebro, som tipsade om ett antal böcker inom området omvärldsanalys. Varav vi lånade ett 
antal böcker från denne och universitetsbiblioteket, bland annat boken Omvärldsanalys som 
har spelat en stor roll i denna uppsats. Vid litteratursökningen då materialet lästes fördes 
anteckningar om idéer som texterna gav. Detta i en enklare egenskapad tabell som fungerade 
som referenshanteringsverktyg och sorterade författare, titel, textstycke, sidnummer och länk 
till källan.  
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3.2.2 Urval  

Esaisson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wägnerud (2017) skriver att urvalets första steg 
består av att identifiera den population som undersökningen ämnar att uttala sig om. I denna 
undersökning utgörs urvalsunderlaget - tillika populationen - av temarestauranger inriktade på 
kvalitetshamburgare och som är placerade i centrala Örebro. Vår intention var att inkludera 
och genomföra intervjuer med samtliga ansvariga för alla fyra restauranger som tillsammans 
utgör de hamburgerrestauranger som finns i centrala Örebro. Detta för att medföra mer 
empiriskt material att arbeta med. Vilket skulle ha stärkt vår undersökning, då fler involverade 
hamburgerrestauranger hade inneburit en mer omfattande bild av konkurrenssituationen och 
de omvärldsfaktorer som är viktiga att beakta för hamburgerrestaurangerna i detta geografiska 
område.   
  
Därför gick förfrågan om intervju först ut till fyra restauranger via mail, varav Burger Love 
och en till responderade. Burger Love accepterade att ställa upp för intervju medan den andra 
restaurangen avböjde förfrågan. Diné Burgers och annan restaurang som ej gett svar via 
mailen besöktes fysiskt, där vi på båda ställen träffade ansvarig för respektive restaurang. 
Utav dessa två accepterade Diné Burgers att genomföra en intervju medan den andra 
restaurangen avböjde förfrågan, då de hade fullt upp inför att öppna sin restaurang. Urvalet av 
intervjupersoner skulle därmed utökats om alla tillfrågade hade kunnat tänka sig ställa upp. 
Valet att intervjua ansvarig för respektive restaurang berodde på att vi ville få bilden från de 
som bör ha mest insyn i verksamheterna och därmed bättre inblick i de omvärldsfaktorer som 
kan vara särskilt viktig att beakta. Att det endast blev två medverkande restauranger och inte 
fyra, kan tänkas innebära en svaghet i den komparativa designen. Detta då förståelsen för 
vilka omvärldsfaktorer som påverkar blir mer begränsad då antalet medverkande är färre. 
  
I denna studie behandlas således Burger Love och Diné Burgers verksamheter, de framstår 
och är visserligen tämligen lika i många avseenden, men skiljer sig mycket i tid som de varit 
verksamma i Örebro. Burger Love är den hamburgerrestaurang som varit verksam längst och 
Diné Burgers har i skrivande stund varit verksam kortast tid. Det skiljer sig cirka fyra år i hur 
länge de båda verksamheterna varit öppna, vilket kan tänkas avspegla viss variation. Tanken 
var att även inkludera en restaurang som ännu inte öppnat vid studiens start, för att eventuellt 
avspegla ytterligare variation i urvalsgruppen samt att få en inblick i förändringen på 
marknaden. Dock valde den restaurangen att inte delta men återfinns ändå som konkurrent, 
tillika omvärldsfaktor i data insamlad från andra restauranger. Utifrån Bryman & Bell (2011) 
har vi i valet av fallföretag använt oss utav ett målstyrt urval. Det innebär att fallföretagen inte 
är slumpmässigt utvalda utan strategiskt plockade för studien. Bryman & Bell (2011) menar 
också att det är vanligt att forskare väljer fallföretag och respondenter - som skiljer sig i 
egenskaper eller andra aspekter -  i syfte att avspegla möjlig variation i urvalsgruppen. 
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3.2.3 Respondenter  

Burger Love har varit verksamma sedan 2013 och är placerade på Stortorget i centrala 
Örebro. Michel Kanat är ansvarig för Burger Love och dess operationella verksamhet. Han 
har varit med sen restaurangens start och är en del av den familj vars aktiebolag redovisar för 
restaurangen. Intervjun ägde rum den 13 april 2018 klockan 15–16 på Burger Love. 
  
Diné Burgers återfinns på flera orter men har i Örebro funnits i drygt ett år och är placerade 
på Våghustorget i centrala Örebro. Gergö Kis är restaurangchef och därmed ansvarig för Diné 
Burgers i Örebro. Intervjun pågick mellan klockan 15–16 på Diné Burgers i Örebro den 18 
april 2018. 
 

3.2.4 Datainsamlingsmetoder  

I denna uppsats samlades data in på olika sätt. Primärdata har samlats in via två intervjuer 
med ansvarig från Burger Love samt Diné Burgers. Denna data berör främst de fem 
konkurrenskrafterna från Porters femkraftsmodell samt flertalet omvärldsfaktorer, se 3.2.4.1 
nedan. Primärdata innebär att undersökaren går direkt till källan som är ursprunget för 
informationen. Denna typ av data bidrar med djupare svar samt en större förståelse och 
inblick i verksamheten, vilket matchar den kvalitativa ansatsen väl.   
  
Primärdata har även kompletterats med sekundärdata för att dataunderlaget skall vara 
tillräckligt, vilket är särskilt viktigt då endast två intervjuer kom till stånd. Sekundärdata som 
samlats in berör samhällstrender om kulturvanor och matvanor, som har hämtats från 
rapporter funna på myndigheten för kulturanalys samt kommunikationsbyrån Food & Friends 
hemsidor. Även demografiska variabler såsom befolkningstillväxt har inhämtats från 
information och rapporter hittade på Örebro kommuns hemsida. Burger Love och Diné 
Burgers årsredovisningar ämnades också användas, detta för att skildra verksamheternas 
ekonomiska utveckling över tid. Dessutom hade resultat från årsredovisningarna kunnat 
användas som kontrollvariabel för att säkerställa respondenternas svar vad gäller ekonomiska 
frågor.  
 

3.2.5 Operationalisering  
Vi har valt en semistrukturerad intervju, så att samtalet blir något mindre uppstyrt. Semi-
strukturerad intervju innebär att en intervjuguide med förutbestämda frågor följs men med 
utrymme att ställa följdfrågor på respondentens svar under intervjuns gång (Bryman & Bell 
2011). Under intervjuns gång försökte vi föra en naturlig dialog snarare än att läsa av direkta 
frågor från ett papper. Detta för att få ett bättre flyt och ge en bättre känsla för respondenten 
att öppna upp sig. Dessutom ställdes öppna frågor inledningsvis såsom: “varför startade ni er 
verksamhet i Örebro?”, där intervjuobjektet fick bilda sina egna svar utan att ledas in på något 
spår. Därefter ställdes mer slutna frågor där vi frågade om en specifik faktor som vi vill veta 
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mer om. Semi-strukturerade intervjuer är lämpliga när målet med studien är att ge en 
kunskapsöversikt alternativt frambringa ny kunskap, något som denna studie ämnar göra. 
Semi-strukturerade intervjuer är också användbar när det är relativt få enheter som studeras, 
det faktum att denna studie enbart undersöker två fallföretag talar således för detta upplägg 
(McIntosh & Morse, 2015). Detta beror på att kvalitativa intervjuer är omfattande och således 
tidskrävande. Intervjuerna fick tillåtelse att spelas in och transkriberas vilket Bryman & Bell 
(2011) uttrycker är en fördel vid intervjuer. Detta därför att det finns möjlighet att lyssna 
igenom flera gånger och noggrant gå igenom varje del vilket medför en minskad risk av att få 
fel uppfattning från den intervjuades svar. 
  
Intervjuerna sker med utgångspunkt i en intervjuguide för att upprätthålla en struktur. 
Intervjufrågorna är inspirerade utifrån vår teoretiska referensram och kopplade till denna 
studies syfte. Intervjuguiden är uppdelad i tre teman, som är: Tema 1 Allmänt om 
verksamheten, Tema 2 Konkurrens och Tema 3 Övriga omvärldsfaktorer. De två sistnämnda 
temana är uppdelade i flertalet rubriker som representerar olika kategorier av 
omvärldsfaktorer och som gör det möjligt att sortera och organisera mellan olika 
omvärldsfaktorer. Tema 2 Konkurrens utgår från Porters femkraftsmodell och utgörs av 
rubrikerna: Konkurrens, inträdesbarriärer, leverantörers förhandlingsstyrka, kunders 
förhandlingsstyrka och substitutprodukter. Medan Tema 3 Övriga omvärldsfaktorer utgår från 
WMM och brainstorming utifrån Burger Love och Diné Burgers affärsidéer och utgörs av 
rubrikerna: Ekonomiska, lagar & regleringar, uttalanden, teknologiska, kunder, demografiska, 
tillfällen som genererar ökad försäljning, värderingar/trender, villkor samt relationer. Se 
frågorna i Bilaga 1. 
 

3.2.6 Bearbetning av data  

Vi har lyssnat igenom våra intervjuer som sedan transkriberats genom tolkning och 
organisering av data där respondentens svar har skrivits ned, först som anteckningar och 
stödord för att sedan utvecklas till text, och i vissa fall flyttats till relevanta underrubriker i 
intervjuguidens teman, se Bilaga 1. Vi har delat upp den insamlade datan i olika teman för att 
lättare kunna sålla mellan dem. Det ger också en tydligare bild för läsaren med en klar 
uppdelning. Det transkriberade materialet har reducerats så att bara den information vi fann 
relevant för vår undersökning är med, naturligtvis medför detta en risk att relevant 
information sållas bort. Detta då även vi är mänskliga och kan göra misstag. För att minska 
denna risk och undvika att relevant information sorterats bort vid transkriberingen, har bägge 
författarna lyssnat igenom intervjun efteråt samt läst igenom och diskuterat bearbetat material. 
Denna primärdata har kompletterats med utvalda relevanta sekundärdata för att tillsammans 
bilda uppsatsens empiri. Empirin kopplas till vårt teoretiska ramverk i analysen, det vill säga 
att referensramen används för att analysera insamlad primär- och sekundärdata. Likt den 
beskrivning om referensverktyg given i 3.2.1 användes samma tillvägagångssätt för att sortera 
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det material som hämtats från sekundärdatan. Därefter diskuterades om hämtade sekundärdata 
var relevant för uppsatsen. 
 

3.3 Diskussion om studiens kvalitet  
Trovärdighet och äkthet är enligt Bryman & Bell (2011) mer passande för kvalitativa studier 
än reliabilitet och validitet. Många forskare anser begreppen reliabilitet och validitet vara 
irrelevanta för kvalitativ forskning och menar på att de ska brukas i kvantitativa studier. Här 
används därför trovärdighet och äkthet, dessa diskuteras nedan. 
  
Trovärdighet delas in i fyra kriterier och dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
bekräftelse. Uppsatsens tillförlitlighet innebär att det ska säkerställas att studien har följt de 
regler som gäller för vetenskapligt skrivande samt att återkoppla sina slutsatser till 
respondenterna (Bryman & Bell, 2011). Tillförlitligheten skulle kunna stärkas genom att 
skicka transkriberingen från intervjuerna till de intervjuade för att se om de anser sig ha blivit 
uppfattade på ett korrekt sätt. Detta har inte gjorts vilket underminerar den insamlade 
primärdatans trovärdighet. Dock anser vi att det fördes en genuin diskussion under intervjun 
där respondenternas svar var tydliga och inte innefattade mycket utrymme att tolkas på 
annorlunda sätt. 
  
Med överförbarhet menas en bedömning av hur väl resultaten kan överföras till andra 
situationer eller tidpunkter än den som undersöktes (Bryman & Bell, 2011). Då omvärlden är 
föränderlig och utvecklas i olika avseenden så är ett rimligt antagande att tid påverkar 
huruvida resultatet är överförbart. Resultatet bör vara mer överförbart ju närmare i tiden det 
skall appliceras och mindre överförbart desto längre bort i tiden det är beläget. Vad gäller 
huruvida denna uppsats resultat kan överföras till andra situationer, så är det rimligt att anta 
att ungefär samma resultat kan uppkomma om andra restauranger undersökts, då restauranger 
generellt bygger på samma princip: Servera mat till kunder och skapa upplevelse. 
  
Pålitlighet innebär att författarna noga ska ha granskat alla delar i studien (Bryman & Bell, 
2011). Denna uppsats arbetsprocess har genomgått återkommande opponeringar av 
handledare och andra uppsatsgrupper vilket möjliggjort att vi fått ta del av konstruktiv kritik 
som utnyttjats för att stärka uppsatsens pålitlighet. Dessutom har diskussioner -  författarna 
emellan - genomförts kontinuerligt under arbetsprocessens gång vilket har medfört att delar i 
arbetet granskats vid flertalet tillfällen. 
Bekräftelse syftar på att författarna ska säkerställa att denne inte varit subjektiv i sitt 
skrivande och inte påverkat eller vinklat resultatet (Bryman & Bell, 2011). Denna uppsats har 
skrivits kritiskt och på ett ärligt och uppriktigt sätt, vilket diskussionerna som skett 
sinsemellan författarna bidragit till. Men det ska nämnas att det är svårt att helt utelämna 
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personliga värderingar i en kvalitativ studie, vilket enligt Bryman & Bell, (2011) kan 
avspeglas på de tolkningar som görs av insamlade data. 
  
Äkthet är av stor betydelse för studien. Det viktiga är att en rättvis bild presenteras (Bryman 
& Bell, 2011). Därför är det bra att det inte bara är en aktör som intervjuats i denna 
undersökning. Dock skulle äktheten kunna stärkas ytterligare om vi intervjuat fler aktörer 
samt även fler personer från respektive restaurang, detta då alla har sin egen bild och 
uppfattning av verkligheten. Det skulle ge en bredare och kanske mer rättvisande bild om fler 
fick vara med och dela med sig av sin syn. I denna undersökning har vi dock enbart fått 
perspektivet från en person i respektive verksamhet, vilket skulle kunna innebära vissa 
begränsningar. Dock anser vi att ansvarig person för respektive restaurang bör ha bäst insikt i 
omgivningen och vad som påverkar verksamheten och därmed har bättre förutsättningar att ge 
en rättvis bild.   

 
3.6 Forskningsetik 
Etiska aspekter är väsentliga när det gäller intervjuer, denna uppsats empiriska material består 
till största del av intervjuer och därför måste förhållandet till respondenten utgå från etiska 
principer. Människor tenderar att uppträda annorlunda, exempelvis kan respondenter öppna 
upp sig och berätta känsliga uppgifter, alternativt vara mer försiktiga med information vid 
undersökningar jämfört med andra fall. Denna upplevda osäkerhet är en anledning till att vi 
har tagit etiska principer i beaktning. De etiska riktlinjer som denna studie tagit hänsyn till är: 
Informationskravet, samtyckeskravet samt konfidentialitets- och anonymitetskravet (Bryman 
& Bell, 2011). Nedan punkter förklarar dessa etiska principerna samt hur dessa har tillämpats 
i denna uppsats.  
 

• Informationskravet innebär att respondenten blir informerad om syftet med intervjun 
vilket genomfördes innan intervjuerna med respektive respondent startade. 
 

• Samtyckeskravet innebär att respondentens medverkan är frivillig och att de får 
bestämma om ljudinspelning är tillåten, båda respondenter blev informerade och 
tillfrågade om detta inför intervjun.  
 

• Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att respondenternas uppgifter har 
behandlats på så sätt att uppgifterna från respondenterna är konfidentiella och enbart 
används för denna uppsats. Detta informerades om före respondenternas medverkan. 
Vidare valde respondenterna själva huruvida de ville vara anonyma eller ej, vilket 
säkerställdes genom tillfrågning innan intervjuns start.   
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4. Empiri 
I empirikapitlet presenteras uppsatsens insamlade empiri. Först presenteras empiri insamlad 
från sekundärdata inhämtad från webbsidor och rapporter. Därefter presenteras primärdata 
inhämtad från uppsatsens intervjuer med Burger Love och Diné Burgers.  
 

4.1 Sekundärdata 

4.1.1 Örebro, en växande stad  

Örebro kommun har under de senaste tio åren ökat med 17 500 invånare. År 2026 förväntas 
denna siffra stiga till 22 000, detta enligt Befolkningsprognosen över åren 2017–2026 för 
Örebro kommun. Det flyttar in fler människor till Örebro än som flyttar ifrån staden. Detta 
överskott resulterar i att populationen ökar med ca 2000 personer varje år, även 
födelseöverskottet -  det vill säga att fler människor föds än antal som dör - har en stor 
påverkan för denna ökning (Örebro kommun, 2017). Inflyttningen och födelseöverskottet 
bidrar till att Örebro står för landets beräknade största befolkningsökning, om man bortser 
från de tre storstadsregionerna. Ett starkt näringsliv och ökande handel driver stadens tillväxt 
framåt. Örebro Universitet - som är ett av landets mest expansiva - är en förutsättning för 
näringslivets tillväxt. Universitet bidrar även kraftigt till inflyttningen av människor till 
Örebro, då åtta av tio nya studenter inte härstammar från Örebroregionen och många av 
studenterna stannar kvar i staden efter avslutade studier (Örebro kommun, 2015). 
 

4.1.2 Svenska samhällstrender 

Myndigheten för kulturanalys anger i sin rapport 2015:3 hur vissa samhällstrender kan 
komma att påverka unga och äldres kulturvanor. De beskriver att allt fler, såväl unga som 
äldre, söker sig till gemenskapsbyggande sammanhang och att det kan tänkas bli en viktig 
faktor för framtidens kulturvanor. I rapporten beskrivs digitaliseringen ha medfört att såväl 
unga som gamla tenderar att värdera kulturarrangemanget högre idag, det vill säga att de i 
högre utsträckning än tidigare söker sig till unika kulturupplevelser och fysiska platser där de 
kan dela kultur tillsammans med andra. Ytterligare en trend som digitaliseringen medfört är 
att kommunikation i allt större grad sker via bilder, såväl i rörlig som i stilla form. I rapporten 
beskrivs att vissa menar att bild är ett språk och att information samt budskap som förmedlas 
via bilder kan vara enklare för människor att ta till sig än att läsa sig till den. Bild i stilla och 
rörlig form har således blivit ett allt viktigare kommunikationsmedel (Kulturanalys 2018).  
 
Food & Friends är en kommunikationsbyrå som år 2012 initierade Matrapporten. En årlig 
rapport som syftar till att följa svenskarnas matvanor och attityder, det vill säga hur de 
handlar, lagar och dricker. I matrapporten 2018 framgår det att under de senaste åren har det 
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talats mycket om hur svenskarna måste ställa om till en mer vegetarisk kosthållning. Allt fler 
svenskar har under de senaste åren angett att de vill äta vegetariskt, vilket har blivit en tydlig 
trend. Tillsammans med tacos beskrivs vegetariskt som den trendigaste maträtten, 43% äter 
vegetariskt minst en gång i veckan och det blir allt vanligare med vegetarisk middagsmat, 
framförallt på vardagar. Trots den vegetariska trenden som varat några år, har 
köttkonsumtionen ökat fram till 2017, därefter har det vänt. I rapporten hänvisas till 
jordbruksverket senaste konsumtionsrapport som visar att köttkonsumtionen är ned 2,2 kg i 
snitt per invånare och att nötköttskonsumtionen minskade mest med -1,1 kg sedan 2017. Food 
& Friends beskriver också i sin rapport att på helger tenderar svenskarna att äta mindre 
vegetariskt, fredag och lördag ska det vara festligare måltider och då vill svenskarna i 
dagsläget främst äta kött, dessutom ökar alkoholkonsumtionen då. Överlag syns dock en trend 
att alkoholkonsumtionen minskar, vilket till stor del drivs av yngre män i 15–24 års ålder. 
Dessutom har utbudet av alkoholfritt ökat drastiskt i livsmedelsbutiker (Food & Friends 
2018).  
 

4.2 Primärdata  
 

4.2.1 Burger Love 

4.2.1.1 Tema 1: Allmänt om verksamheten  

Michel Kanat pratar om att verksamheten startade som ett kebabställe ett och ett halvt år 
innan Burger Love kom till. “I love kebab” som restaurangen då hette låg i samma lokaler 
som dagens Burger Love. Han menar att det var ingen i Sverige som valt att inrikta sig på 
hamburgare vid tidpunkten förutom Flippin’ Burgers i Stockholm. Tankarna kring en 
hamburgerrestaurang hade funnits i flera år men det fanns tveksamheter på att ge sig in på 
marknaden då de inte visste huruvida folk skulle strunta i dem eller om det skulle gå bra. Det 
fanns inte heller många alternativ när det gällde bröd och kött vilket var ytterligare en faktor 
för att inte ge sig in på marknaden. Efter ett besök hos Flippin’ Burgers och efter att även 
Phil’s Burgers valt att öppna bestämde sig Michel Kanat med flera att också starta en 
hamburgarinriktad restaurang. Efter en veckas renovering av lokalerna öppnade 2013 Burger 
Love. Detta på samma plats som I love kebab tidigare hade varit verksamma, det vill säga 
Stortorget.  
 
Lokaliseringen av restaurangen tycker Michel Kanat är mycket bra. Det är viktigt att befinna 
sig mitt på Stortorget. Hade platsen bara varit en bit utanför, enligt Kanat räcker det med 500 
meter, hade det varit ett svårare läge för restaurangen att vara lönsam. Han uttryckte 
fundersamhet om Diné Burgers då de inte är lokaliserade på stortorget. I intervjun säger Kanat 
att “läget är AA+”, det gynnsamma läget medförde att behovet för marknadsföring uteblev. 
Ryktet och snacket drog folket till Burger Love. Burger Love fick dessutom hjälp i och med 
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att lokalmedia lyfte Örebros första hamburgerrestaurang, exempelvis nämnde Kanat 
lunchpatrullen, från Nerikes Allehanda, som gjorde reportage om restaurangen.  
 
4.2.1.2 Tema 2: Konkurrens  

Angående konkurrenssituationen säger Michel Kanat såhär ”ska jag vara ärlig har jag inte 
märkt av någonting”. Detta beror på att Burger Love ligger så mycket bättre placerat än 
konkurrenterna, det passerar mycket fler folk på Stortorget där Burger Love befinner sig. 
Kanat erkänner att konkurrenterna kan ha snott några kunder men att det inte är något 
märkbart. Dessutom antyder han att en av konkurrenterna genomgår en svår period och att 
den restaurangen troligen kommer att få lägga ner inom en snar framtid. 
 
Fördelar jämfört med konkurrenterna är enligt Kanat först och främst platsen, men även sättet 
som de tillagar burgaren. Han säger att de flesta använder ett stekhäll/stekbord som gör att 
saften rinner ut medan Burger Love har en kolgrillsugn vilken resulterar i att saften blir kvar i 
köttet. Burger Love har dessutom enligt Kanats tycke bra hyresvillkor, han säger att dessa 
troligen är bättre än alla andra på Stortorget och att detta är en stor fördel för dem. Detta då 
fastighetsägare Odd Fellow erbjuder betydligt lägre hyror än andra fastighetsägare menar 
Kanat.  
 
Att ett nytt hamburgerställe ska öppna nästan mitt emot Burger Love på Stortorget har skapat 
fundersamhet hos Kanat. Han vet inte hur det kommer påverka restaurangen. Men han 
tillägger att det troligen inte kommer att innebära ett alltför stort tapp, det kanske blir några 
stammisar som testar det nya men med den stora kundbasen som finns i Örebro kommer det 
nog gå bra ändå. Vid frågan om det finns några hinder för nyetablerare att inträda på 
marknaden så tror Kanat att det inte finns några hinder, “alla får göra sin egen grej” säger han. 
Kundbasen är tillräckligt stor för att det ska finnas luckor för nya restauranger. Det är bara bra 
med fler på torget då det leder till att det samlas fler folk i området, det kanske till och med 
kan gynna restaurangen att det kommer in nya aktörer.  
 
Burger Love har för närvarande en köttleverantör som de beställer allt sitt kött ifrån. 
Köttleverantören är Skara Gross. Tidigare beställde restaurangen kött från slakteriet i Kumla, 
men då de nåddes av nyheterna att köttet därifrån inte var så lokalt som anvisats kände Kanat 
med flera att de “kan lika gärna köra vilken leverantör som helst i Sverige”. Valet föll då på 
Skara Gross som också är beläget relativt nära Örebro. Innan Skara Gross fanns det fyra olika 
leverantörer Burger Love arbetade med, detta innebar dock för mycket jobb vilket resulterade 
i att valet föll på att endast använda sig utav en leverantör. Relationen mellan Skara Gross och 
Burger Love är enligt Kanat väldigt bra, han har även tipsat andra restauranger på stan om 
leverantören. Kanat uttrycker dock att det finns massa leverantörer att välja mellan och att alla 
har i stort sett samma priser.  
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Brödet bakas på Hälls Bageri i Örebro i enlighet med Burger Love’s recept. Det hade blivit 
svårt att baka brödet själva med tanke på personalkostnader, den tid och det utrymme det 
skulle kräva. Vid alla leverantörsförbindelser framhåller Kanat att man förhandlat fram ett 
pris. Med nya leverantörer förhandlas alltid priset direkt då Burger Love beställer stora 
volymer och på så vis kan få ett bättre pris.  
 
Även relationen med kunderna menar Kanat är bra. För att bygga relationer är det viktigt för 
de anställda att vara trevliga mot gästerna. Det handlar om att lära känna stamkunderna, 
kunderna kan påverka mycket genom att sprida snacket om restaurangen. 
Kanat hävdar att substitutprodukter inte är ett särskilt högt hot eftersom att folk är kräsna och 
bara vill ha det bästa, men att det händer att folk ändå väljer de alternativen. Vad gäller 
prissättning har han aldrig tänkt på att försöka matcha substituten. Den enda prisanpassningen 
som tas upp är staden Örebro, med detta menar Kanat att det hade varit möjligt att ta ett högre 
pris ifall de befann sig i Stockholm. Det gället även att ta hänsyn till kostnaderna för inköp.  
 
4.2.1.3 Tema 3: Övriga omvärldsfaktorer 

Enligt Kanat har försäljningen ökat med några procent varje år. I övrigt beror försäljningen 
mycket på vilken månad det är och vad det är för väder, i detta är uteserveringar en viktig 
aspekt och att fler människor samlas på stan. Hemkörning är ytterligare en aspekt som 
påverkar. Restaurangen hade under en period funderat kring hemkörning när företaget Wolt 
erbjöd just det, vilket ledde till ett samarbete. I och med att det enbart finns 33 sittplatser inne 
på Burger Love har hemkörningen bidragit till en ökad försäljning då de har möjlighet att 
tillaga mer mat. Även hungrig.se kör ut mat för Burger Love. Dessutom är hemkörningen 
fördelaktig när vädret är sämre då färre kunder besöker restaurangen och istället kan beställa 
maten hem till sig.   
 
Vad gäller kostnader är den mest betydande personalkostnader, detta är den post som drar 
mest pengar. Dock har Burger Love en överenskommelse med arbetsförmedlingen som ger 
bidrag ifall de tar in och provanställer nyanlända, det blir 65% billigare det första året menar 
Kanat. 
 
Det finns några regleringar som restaurangen måste ta hänsyn till. I intervjun tar Kanat upp 
alkohollagen och miljölagen. Det är exempelvis viktigt att det är rent och fräscht och därför 
städar Burger Love en gång varje morgon och kväll. Vid två tillfällen per år besöks 
restaurangen av miljökontoret som kontrollerar livsmedelshantering och restaurangens 
renlighet samt informerar hur man städar för att undvika smitta, något som Kanat tyckte var 
positivt. Hamburgerrestauranger måste göra kunder medvetna om den risk som finns med 
nötkött som inte är helt färdigtillagat, exempelvis om man vill ha medium rare. Han tillägger 
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dock att köttet i Sverige är bra vilket ger svängrum, men att de trots det tar hanteringen av 
köttet seriöst.  
 
Det är viktigt med folk som pratar gott om restaurangen. Positiva ord på sociala medier och 
snacket på stan är mycket viktigt. Burger Love är aktiva på Facebook men främst Instagram 
menar Kanat, där personalen lägger upp bilder på maten och kommunicerar med kunder. 
Även nyheter som tar upp restauranger kan leda till att det dyker upp fler kunder. Många 
exempel där restauranger besökt varandra och ger tips tas upp. Deras grill - som Kanat tror 
spelar en stor roll för restaurangen - kom från ett besök i Motala där de fick en 
rekommendation om att köpa in den dyra grillen.    
 
De flesta som besöker Burger Love är unga vuxna mellan 15 och 30 år. Det finns även äldre 
och medelålders som ofta besöker med kuponger från restaurangchansen beskriver Kanat. För 
att bevara kunder jobbar personalen med att vara trevliga och avslappnade. Att staden Örebro 
växer är märkbart hos Burger Love, det är mycket fler besökare även på vardagar numera än 
det var för några år sedan. Dessutom att Örebro är en studentstad bidrar då Kanat menar att 
många av gästerna är just studenter. Därför finns Burger Love även i ett studenthäfte som ges 
ut på Örebro Universitet.    
 
Utöver sommar, väder och uteserveringar bidrar alla typer av evenemang till en ökad 
försäljning jämfört med vanliga dagar. Fredagar och lördagar är dagar som lockar mer på 
grund av att det är helg och att folk kan dricka alkohol. Vid kommunala evenemang måste 
restaurangen tänka till lite mer hur varorna ska komma fram till restaurangen menar Kanat, då 
det kanske är delar av stan som är avstängda. För att undvika detta ankommer leveranser 
mellan klockan sex och sju på morgonen när stan är tom. Dessutom beställer Burger Love 
hem mer veckan innan när de vet att det är ett evenemang som väntar, detta gäller dock inte 
färskvaror såsom kött som istället levereras extra tidigt före evenemang startar och stan fylls 
med folk.  
 
Kanat säger att trender diskuteras personalen emellan. Miljömässigt har Burger Love valt att 
använda sig utav ekologiska grönsaker och ekologiskt kött i största mån för att följa trenden. 
Grönsakerna kommer från Trädgårdshallen, Kanat berättar att de inte alltid har tillgång till 
ekologiska grönsaker men att de strävar efter att ha det. Det finns även vegetariska alternativ 
att välja på ifall det skulle önskas, dock inget veganskt än. Detta för att Kanat vill bibehålla 
det faktum att det är ett burgarställe. Det finns flera andra som erbjuder veganska alternativ 
men Burger Love skulle tappa lite av det de vill göra om de också erbjuder veganska 
alternativ menar Kanat. 
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Vad gäller relationer menar Kanat att det är relationen till de anställda som är den viktigaste, 
det ska inte vara tråkigt att jobba. Det handlar om att ha en schysst relation och att skapa band 
till varandra, det gäller även med samarbetspartners. Kanat säger att goda relationer kan leda 
till att restaurangen kan få kampanjer, exempelvis nämner han inköp av alkohol, där de vid 
köp av en pall med öl fått 200 glas på köpet. Burger Love har ett exklusivt samarbete med 
alkoholleverantören Galatea, vilket innebär att det enbart är från dem som restaurangen får 
beställa alkohol från. 
 
På frågan om vad som påverkar restaurangen mest trycker Kanat på att vädret har stor 
betydelse och är det fint väder blir det fler besök i restaurangen. De viktigaste faktorerna är 
dock sociala medier och snacket på stan enligt Kanat. Han menar att sociala medier har 
exploderat de senaste två åren och att finnas där har blivit en nyckelfaktor. Dessutom är det av 
stor betydelse att restaurangen fortsätter erbjuda bra mat och bra service. 
 

4.2.2 Diné Burgers 

4.2.2.1 Tema 1: Allmänt om restaurangen 

Enligt Gerdö Kis syftar Diné Burgers på att vara unika. Förutom en gourmetburgare vill de 
kombinera en street food-feeling med lite lyxigare känsla. Med sin unika inredning riktar de 
enligt Kis in sig på åldersgruppen 20–40. Detta skrämmer iväg de äldre lite men det finns 
även äldre kunder. Kis menar att burgaren är denna tids trend, de senaste två åren har det bara 
öppnat fler och fler ställen.  
 
Verksamheten finns även på andra orter, med restauranger i Norrköping och Kungsbacka. 
Anledningen till intåget i Örebro var för att de ville inta Närke. Moderbolaget i Göteborg hade 
en restaurang, Street friends, relativt nära i Karlstad vilket också påverkade inträdet i Örebro. 
Diné Burgers kör på med sin nuvarande strategi tills huvudcentralen uttrycker annat menar 
Kis. Vid valet av plats tänkte Diné att den ska vara unik, något som fångar folk. Källarlokalen 
på Våghustorget är både mörk och ljus på ett positivt sätt menar Kis. Kis uttrycker att det är 
en nackdel att inte ligga på Stortorget där majoriteten av folket befinner sig men samtidigt en 
fördel att det inte ligger några direkta konkurrenter alltför nära restaurangen. Dessutom 
uttrycker han att Espresso House och shoppinggalleriorna drar en hel del folk till 
Våghustorget.  
 
4.2.2.2 Tema 2: Konkurrens 

Konkurrenssituationen är enligt Kis ganska hård, det var lättare precis i början med hypen när 
restaurangen öppnade men det har blivit tuffare. En stark start följdes av ett tapp där Diné 
Burgers fick kämpa för att behålla gästerna, det är lättare att behålla gäster än att skaffa nya. 
För att lyckas med detta låg fokus på att hålla en jämn och hög kvalité. Kis nämner att en av 
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hamburgerrestaurangerna som de konkurrerar med troligen kommer att stänga på grund av att 
det inte går tillräckligt bra, och att en anledning till det är att Diné Burgers tagit över en del av 
deras kunder när de introducerade hemkörning. Fördelen Diné Burgers har jämfört med sina 
konkurrenter uttrycker Kis är restaurangens stil och inredning. Ytterligare en fördel är att 
Burgerdudes - Sveriges största burgarsite som recenserar hamburgare över hela världen - har 
gett Diné i Örebro fyra utav fem stjärnor vilket är högst betyg av restaurangerna i Örebro. Kis 
uttrycker att han är mycket stolt över detta.  
 
När frågan om öppning av nya restauranger kommer upp exemplifierar Kis med när 
Hamburgerbruket öppnade. Han var orolig hur det skulle påverka Diné. Men när det faktum 
att de skulle öppna vid Svampen, en bit utanför centrala Örebro, kom fram var det ett 
lugnande besked. Dessutom skulle de inte ha någon alkoholservering. Det är ganska tätt med 
restauranger i Örebro men Kis ser inga hinder för nya aktörer att träda in på marknaden, han 
menar att det är så pass många ställen som öppnar och stänger hela tiden så att man knappt 
hänger med och har koll på vilka som är kvar och inte. Dock är Örebro kommun mer 
krävande jämfört med andra kommuner hävdar Kis, exempelvis är de mer benägna att ge hot 
om böter om man inte håller deadlines.  
 
Diné Burgers har flera olika leverantörer, fyra stycken för alkohol och två för mat. Bröd och 
grönsaker kommer från en leverantör medan köttet levereras av en annan. Kis tillägger att de 
ibland måste springa iväg själva och köpa in ifall det skulle behövas. Relationen med 
leverantörerna är bra och Kis har bara positiva erfarenheter av de tillmötesgående 
leverantörerna. Ifall det skulle bli fel kan restaurangen få bättre priser. Det finns dock många 
andra alternativ att välja på, fem till sex stycken menar Kis. Kis uttrycker att han och 
restaurangen har många kontakter med ett brett nätverk av leverantörer. Dessa villkor är 
fördelaktiga då de exempelvis kan slippa vänta i kö vid en beställning samt att man får 
kvalité. 
 
Relationen till kunderna är även den bra. Kunderna är trogna och det finns några stamkunder 
enligt Kis. En överraskning som uppkommit är att hotell ringt och bokat bord åt sina gäster till 
restaurangen. Det handlar om att hålla hög och jämn kvalité samt att bygga en relation. Folk 
uppskattar när personal känner igen dem och blir trogna. Kundernas ord sprids och ifall en 
blir missnöjd kommer det att sprida sig till många fler. Kis tycker att betyget på Facebook är 
en viktig del och detta har restaurangen jobbat hårt med. 
 
Substitutprodukter är inget som påverkar tror Kis då det riktas mot en helt annan kundgrupp. 
De påverkar inte prissättningen, först måste kostnader räknas ut och en vinstmarginal sättas 
innan man kan kolla andras priser. Det handlar om att sätta både nivå och kvalité. Diné har 
skapat sina egna priser men också matchat pris utifrån andra restauranger medger Kis. 
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4.2.2.3 Tema 3: Övriga omvärldsfaktorer 

Försäljningen har varierat under året, innan sommaren vid öppning och under sommaren var 
det högsäsong. Därefter gick försäljningen ner under hösten för att sedan få ett uppsving runt 
november och december. Efter denna period säger Kis att det blev en nedgång som berodde 
på att folk i början av året ofta har det sämre ekonomiskt ställt. När uteserveringen sedan drar 
igång ökar försäljningen igen. Omsättningen ökar stort vissa månader medan andra månader 
inte går lika bra, trots detta har omsättningen ändå ökat. Diné Burgers anpassar öppettiderna 
efter när folket kommer och vid högsäsongsperioder har de öppet hela dagarna, medan de 
under lågsäsong har stängt mellan klockan 14–16 eftersom att staden är “död” då enligt Kis. 
Vid lönehelger anpassar Kis antalet som jobbar, detta för att försäljningen ökar då och det 
behövs fler vid den typen av tillfällen jämfört med annars.  
 
Diné Burgers erbjuder hemkörning via Wolt. Den första månaden påverkade detta 
försäljningen positivt i stor utsträckning för att sedan trappas av. Totalt har hemkörningen 
bidragit till en ökad försäljning men de säljer ändå betydligt mer till gäster i restaurangen. Kis 
tycker att Wolt är bra för att skaffa nya kunder men att det inte ger en särskilt stor vinst, även 
hungrig.se har börjat köra ut åt Diné Burgers.   
 
De kostnader som Kis antyder är de viktigaste är personalkostnaderna. Denna rörliga kostnad 
beror på hur mycket de säljer eftersom att fler gäster kräver mer personal. Andra kostnader 
som tas upp är hyra, lån, ränta och varukostnader. Hyran är som Kis säger “ganska schysst”, 
lokalen är central och en stor lokal men samtidigt belägen i en källare. Ytterligare en kostnad 
som tas upp vid intervjutillfället är ett dyrt ingripande som Diné just nu står inför, de måste 
byta sitt fläktsystem. Ett problem som började litet men som växt sig större.  
 
När lagar och regleringar kommer på agendan är det behandling av mat som tas upp, 
miljöhälsa. Om maten inte behandlas på ett korrekt sätt går det fort utför. Kis exemplifierar 
med andra restauranger som fått lägga ner på grund av matförgiftning och salmonella-fall. Att 
livsmedel hanteras på ett korrekt sätt menar Kis är viktigt eftersom de jobbar med rått nötkött, 
som kan vara hälsofarligt om det inte hanteras rätt. Dock är det svenskt kött lokalt från Kumla 
(Närkekött) som används, vilket Kis menar ökar säkerheten. Annars måste restaurangen även 
ta hänsyn till skatteverket och alkohollagen som har tydliga riktlinjer menar Kis. 
 
Alkoholtillståndet dröjde vid restaurangens uppstart, detta ledde till kritik från kunderna enligt 
Kis. Folket vill ha alkoholhaltig dryck till maten så innan tillståndet ankom fick Diné Burgers 
lida för det. Dessutom anger Kis att man tjänar bra på alkohol på grund av dess goda 
marginaler. Samtidigt som han poängterar att det finns strikta regleringar i Sverige gällande 
alkoholservering. Det finns även tydliga regleringar för hur uteserveringar får utformas. 
Vilket Diné Burgers måste ta hänsyn till.  
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Sociala medier är viktigt för restaurangen, Kis uttrycker att de marknadsför sig själva genom 
bilder och erbjudanden på sociala medier samt att de noga följer kundernas feedback 
där.  Målgruppen på 20–40 år är de som mest hänger på Facebook och Instagram enligt Kis. 
Utöver sociala medier fanns det även vid uppstarten lokaltidningar och hamburgar-inriktade 
sidor, så som Burgerdudes, som var där och bedömde restaurangen. Diné Burgers fick bra 
betyg och det ökade försäljningen menar Kis. Det fanns personer som åkte långa sträckor som 
stannade förbi bara för att testa burgaren. 
 
Kis har inte märkt av att Örebro som stad växer utan menar att det för restaurangens del 
handlar om att hålla nivån. Han funderar mer på frågor angående vilka gäster de ska ha samt 
hur restaurangen ska placera sin position som restaurang. Studenter märktes av under 
restaurangens uppstart men därefter har det blivit färre studenter som besöker Diné Burgers 
säger Kis, vad detta beror på vet han inte.  
 
Det finns många tillfällen som genererar ökad försäljning. Nästan alla typer av evenemang 
bidrar till att försäljningen ökar och Kis uttryckte att flera försäljningsrekord uppnåtts i 
samband med evenemang. Kommunala evenemang lockar folk till stan vilket också speglas 
över på restaurangens besökare. För att veta när dessa evenemang tar plats kollar Diné 
Burgers Facebook-sidor för Örebro stad och olika nyhetssidor som rapporterar om sådana 
företeelser. Dessutom har de egna evenemang såsom Afterwork och Live at Diné. När Diné 
Burgers Örebro fyllde ett år var det ett födelsedagsfirande med olika kampanjer och 
erbjudanden. Event möjliggör att man kan nå ut till fler kunder säger Kis.  
 
Kis uttrycker att det är märkbart att det finns många veganer i Örebro. Denna trend är något 
som identifierats och därför har Diné en veganburgare som många köper, det finns även 
vegetariska alternativ. Detta för att nå ut till flera, det är av stor vikt att anpassa sig till sina 
kunder. Det har till och med kommit folk som varit oerhört glada över att de erbjuder 
veganhamburgare och lämnat veganska recept till restaurangen enligt Kis. Ytterligare något 
viktigt som märkts av är att många kunderna efterfrågar och tycker det är viktigt med svenskt 
kött. Det är flera som ringt och frågat vad för typ av kött Diné Burgers erbjuder.  
 
På frågan om vad som påverkar verksamheten mest anser Kis att vädret har mycket stor 
betydelse. Detta då bra väder lockar fler människor till stan vilket gör att fler äter ute. 
Dessutom sätts uteserveringen upp på våren när vädret börjar bli bättre, vilket också lockar 
fler gäster. Utöver vädret är det personalkostnader och evenemang i stan som har störst 
påverkan på verksamheten.    
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5. Analys  
I analyskapitlet analyseras uppsatsens empiriska material utifrån figur 1: 
analysmodell.  Först analyseras konkurrenskrafter, därefter presenteras en betydelsekarta 
tillsammans med en kartläggning av de fokala restaurangernas affärsförutsättningar. Detta 
efterföljs av en analys av faktorernas betydelse samt relationer till varandra och 
restaurangerna.    
 

5.1 Porters femkraftsmodell 
 

5.1.1 Hot från nyetablerare 

Hotet från nyetablerande företag beror enligt Porter (2008) på hur höga inträdesbarriär det 
finns. Både Kanat och Kis nämnde att de inte upplevde att det fanns några hinder för att 
inträda på restaurangmarknaden i Örebro, vilket är förståeligt med tanke på den höga 
omsättning av restauranger som verkar ske. Exempelvis uttryckte Kis att man knappt kan 
hålla koll på vilka restauranger som läggs ned och vilka som är nya i Örebro. Men det faktum 
att nya företag stör balansen och skapar en kamp om marknadsandelar som Porter (2008) tar 
upp märks i den oro och fundersamhet som båda respondenterna uttryckte vid intervjuerna, 
Kanats oro framgick som knapp och handlade mest om inträdet av en ny aktör på samma 
geografiska plats (Stortorget) medan Kis uttryckte mer generellt angående 
hamburgerrestauranger i centrala Örebro, vilket framgick i hans exempel om 
Hamburgerbruket då Kis var orolig över att de skulle öppna centralt.  
 
Trots Kanat och Kis uttalande om inträdesbarriärer har några inträdesbarriärer identifierats. 
En inträdesbarriär som identifierats kan liknas med den sjunde inträdesbarriären som Porter 
presenterar, vilken innebär att myndigheter kan reglera och neka inträdet på en marknad. Kis, 
som tidigare bedrivit restaurangverksamhet i andra kommuner, upplever att Örebro kommun 
är mer strikta med regleringar. Detta kan fungera som en inträdesbarriär för etablerare i 
Örebro, även om det alltid finns regleringar som restauranger måste följa.  
 
Utifrån Porter (2008) har ytterligare en inträdesbarriär identifierats. Detta är den femte 
inträdesbarriären som innebär att befintliga företag har fördelar som inte nyetablerare har. 
Diné Burgers och Burger Love har exempelvis en redan etablerad kundbas vilket en ny 
restaurang förmodligen inte kommer att ha i Örebro, detta stärks även av den andra 
inträdesbarriären som Porter talar om där välkända återförsäljare värderas högre av kunderna. 
Dessutom verkar det som att befintliga hamburgerrestauranger har en förmånlig hyra som 
man inte vet om nyetablerare har. Diné Burgers och Burger Love är också bra placerade i 
centrala Örebro, särskilt Burger Love som är på Stortorget men även Diné Burgers på 
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Våghustorget. Mycket av fördelarna som restaurangerna har kan införskaffas av nyetablerare, 
men är ändå hinder att överkomma som kan kosta och ta olika lång tid.  
 
Kis framhöll att han hade ett brett nätverk och många kontakter bland leverantörer. Vid 
beställning kan han få gå före i kön. Denna typ av avtal kan liknas med Porters första 
inträdesbarriär, då nya aktörer inte nödvändigtvis har denna typ av relation med leverantörer, 
samtidigt kan nyetablerare dock ha fördelaktiga leverantörsnätverk sedan tidigare.  
 
Hotet från nyetablerare är alltid närvarande. Sammantaget så finns det hinder men dessa 
verkar vara låga och överkomliga, således är hotet från nyetablerare hög i den mening att det 
lätt och ofta uppkommer nya konkurrenter. Så trots att Burger Love och Diné Burgers har en 
bra marknadsposition så verkar ändå hotet från nyetablerare vara högt.  
 

5.1.2 Leverantörers förhandlingsstyrka 

De leverantörer som avses är de inblandade med Burger Love och Diné Burgers 
verksamheter. Få leverantörer ger enligt Porter (2008) en hög förhandlingsstyrka för 
leverantörerna, men för hamburgerrestaurangerna i Örebro verkar det finnas många alternativ 
att välja på. Ifall en part inte skulle vara nöjd finns möjligheten att testa ett annat samarbete, 
de skulle kunna byta till flertalet andra leverantörer. Detta indikerar en låg förhandlingsstyrka 
för leverantörerna i branschen. Något som bidrar till att enkelt hitta nya leverantörer är 
internet, då restaurangerna enkelt kan leta upp nya alternativ vilket försämrar leverantörers 
förhandlingsstyrka. Dessutom har både Diné Burgers och Burger Love genomgått byten av 
leverantörer vilket talar för att byteskostnaderna inte kan vara alltför höga, i det fall det hade 
varit kostsamt att byta leverantör hade leverantörerna utnyttjat detta och haft höga priser 
menar Porter (2008). Men nu när det finns många leverantörer är det istället leverantörerna 
som får anpassa sig, till exempel uttryckte Kanat att de olika leverantörerna i stort sett har 
samma priser, vilket kan tyda på att leverantörerna konkurrerar om samma restauranger.  
 
Ytterligare aspekter som talar för att förhandlingsstyrkan hos leverantörer ska klassas som låg 
är att Kanat uttryckte att han kunde förhandla med varje leverantör för att få ner priserna. 
Samt att leverantörerna var måna om att ha kvar god kontakt och ett exempel på detta från Kis 
var att de kunde få bättre priser ifall det uppstått något fel. Vilket visar på att det verkar vara 
restaurangerna som i viss mån dikterar villkoren. Dock är en ömsesidig relation till 
leverantörer viktigt. Exempelvis förlitar sig Burger Love och Diné Burgers på leverantörer för 
att få varor levererade på daglig basis, leverantörerna kan därmed ses styra andras 
verksamheter genom sina leveranser. De står för en viktig produktionsfaktor för 
restaurangerna som är väsentlig för den vardagliga verksamheten, vilket i det korta loppet 
sätter leverantörer i en stark position. Detta tyder på att restaurangerna också är beroende av 
leverantörerna.  
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Sammantaget verkar leverantörernas förhandlingsstyrka låg. Detta eftersom att det finns 
många alternativ att välja på och att ingen leverantör har en tillräcklig konkurrensfördel för att 
utmärka sig från resten. Valmöjligheterna som finns gör att leverantörerna måste värna om 
sina relationer och undvika misstag för att inte bli utbytta. Dock är leveranserna viktiga för 
restaurangernas verksamheter vilket gör restaurangerna är beroende av leverantörerna för att 
kunna servera mat varje dag. En kritik som gör slutsatser om leverantörers förhandlingsstyrka 
bristfällig är att endast restaurangernas perspektiv har hörts, för att få en mer rättvisande bild 
bör leverantörerna även få ge sin bild av situationen.  
 

5.1.3 Kundernas förhandlingsstyrka 

Förhandlingsstyrkan hos kunderna kan liknas i hur stort inflytande de har över en verksamhet, 
hur mycket de har att säga till om. Definitionen av kunderna är här de som köper mat av 
restaurangerna. Örebros tillväxt ökar till följd av ett starkt näringsliv och ökad handel. Ett 
rimligt antagande är att restaurangerna också blir fler vilket bör öka kundernas alternativ. 
Även internet är en faktor som ökar kundernas möjlighet att enkelt söka upp fler restauranger 
vilket ökar kundernas valmöjligheter. Dessutom finns hemkörning som gör att kunder kan 
välja restauranger längre bort ifrån där de bor. Fler restauranger, internet och hemkörning 
gynnar kunderna och ökar deras förhandlingsstyrka då deras valmöjligheter blir fler.   
 
Hur kunder uppfattar restaurangen framstår som mycket viktigt. Detta eftersom att kunderna 
sprider ordet om restaurangen, vilket både Kanat och Kis hade stor respekt för. Diné Burgers 
jobbar hårt med Facebook-betyget vilket tillsammans med respekten för ordet på stan visar på 
hur mycket restaurangerna jobbar för att hålla kunderna nöjda. Detta visar att kunderna har en 
förhandlingsposition, det är i längden de som kan påverka hur andra ser restaurangen, 
exempelvis genom kommentarer och recensioner. I det fall att dessa är dåliga kan andra 
potentiella kunder välja bort den restaurangen vilket drastiskt kan påverka restaurangernas 
försäljning. Exempelvis nämner Kis en restaurang som hade fall av salmonella, vilket spred 
sig väldigt fort bland kunder och resulterade i att restaurangen fick lägga ner. Exemplet visar 
alltså på hur stor förhandlingsstyrka kunderna kan ha, och att ge kunderna ett gott intryck är 
därmed av yttersta vikt då kunderna kan stjälpa eller hjälpa verksamheten. Dessutom när det 
finns många restauranger att välja på i Örebro ökar kundernas förhandlingsstyrka då de kan 
välja att besöka andra restauranger istället. Att det finns en stor kundbas i Örebro och att 
staden fortsätter växa gör att kundernas förhandlingsstyrka kan tänkas minska eftersom att 
restaurangen i mindre utsträckning är beroende av ett fåtal kunder då fler människor i staden 
kan betyda nya kunder. Dock kvarstår det faktum att ett dåligt rykte sprids fort bland kunder 
och att dem därmed påverkar restaurangens verksamhet i hög grad. Kundernas 
förhandlingsstyrka verkar sammanfattningsvis vara hög. De har en stark förhandlingsposition 
även fast det finns många kunder för restaurangerna att rikta sig till.  
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5.1.4 Hot från substitutprodukter 

Substitut är en produkt som fyller samma funktion som den ursprungliga men som inte är 
densamma. Att allt fler svenskar vill äta vegetariskt och att köttkonsumtionen har minskat kan 
ses som ett hot då vegetariska alternativ kan ersätta hamburgare. Burger Love och Diné 
Burgers erbjuder i och för sig vegetariska alternativ vilket gör att just det hotet inte är så stort 
för dem. En annan aspekt som minimerar just hotet om vegetariskt är att svenskar äter mindre 
vegetariskt på helger och istället vill äta kött, vilket också är då Burger Love och Diné 
Burgers säljer mer. Substitutprodukter påverkar inte verksamheten särskilt mycket, detta 
eftersom att kundgruppen som restaurangerna har framstår vilja ha det som just Burger Love 
och Diné Burgers erbjuder, det vill säga hamburgare av hög kvalité. Risken för att de 
högkvalitativa hamburgarna skulle bli ersatta av något annat bedöms som låg. Denna slutsats 
stärks av att restaurangerna inte anpassat priserna efter substitut utan utifrån andra aspekter. 
Hot från substitutprodukter är således låg.  

 

5.1.5 Konkurrens bland existerande företag 

Konkurrenssituationen på en marknad kan te sig på olika sätt. För hamburgerrestaurangerna i 
Örebro har respondenterna uttryckt både lika men även olika åsikter. Kanat från Burger Love 
ansåg att konkurrensen inte var märkbar. Kis från Diné Burgers menade istället att 
konkurrensen är ganska tuff och att restaurangen fått jobba hårt för att behålla gästerna. Vad 
dessa meningsskiljaktigheter beror på är inte lätt att veta säkert, men restaurangernas 
placering och skillnaden i tid som restaurangerna varit verksamma kan tänkas förklara 
skillnaderna till den upplevda konkurrensen. Burger Love’s lokalisering kan tänkas vara något 
bättre, då fler människor rör sig på Stortorget vilket kan tänkas generera fler kunder. Diné 
Burgers har varit verksamma ett år medan Burger Love öppnade 2013 och är stadens första 
temarestaurang inriktade på kvalitetshamburgare, därmed är det rationellt att utgå från att 
Burger Love har en mer etablerad kundbas. En annan aspekt som kan tänkas skildra deras 
olika uppfattning är skillnad i personalkostnader, som verkar vara den mest betydande 
kostnaden. Till skillnad från Diné Burgers har Burger Love ett avtal med arbetsförmedlingen 
som sänker personalkostnaderna. Att ha lägre personalkostnader är positivt för Burger Love 
och ökar deras möjlighet att konkurrera. Dock gäller avtalet för de anställda via 
arbetsförmedlingen i ett år, vilket skulle tala för att personalomsättningen kan bli hög för att 
hålla personalkostnader nere. Dock kan inlärningskostnader för ny personal tänkas uppstå 
som motverkar detta.  
 
Konkurrensintensiteten är enligt Porter (2008) hög då det finns många konkurrenter av relativt 
lika storlek, vilket är fallet i denna undersökning sett till det begränsade geografiska området. 
Huruvida denna rivalitet sänkt prisnivån framkommer inte, vid nästan identiska produkter 
inom samma bransch ska den enligt teorin göra det. Inte heller om den höga konkurrensen får 
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lönsamheten att lida framkommer tydligt. Att Diné Burgers arbetat hårt för att hålla kvalitén 
och få kunderna att fortsätta komma, samt att Burger Love säkert tappar några stamkunder 
som vill testa nya hamburgerrestauranger talar för att konkurrensen i viss mån får 
lönsamheten att lida. De som är sugna på hamburgare har flera ställen att välja på när de ska 
äta, därmed borde ett rimligt antagande vara att restaurangerna skulle ha fler kunder om det 
bara fanns en hamburgerrestaurang för kunderna att välja på. Dessutom har flera tidigare 
nedlagda restauranger som presenterats i 1.1 Bakgrund onekligen fått se sin lönsamhet lida på 
grund av konkurrensen. Vidare tog båda respondenterna upp att en av konkurrenterna 
genomgår en svår period och med största sannolikhet kommer att stänga restaurangen. Detta 
visar på att konkurrensen faktiskt är en tuff situation. Det kan konstateras att uppfattningen 
om konkurrenssituationen varierar mellan Burger Love och Diné Burgers. Men sammantaget 
framstår ändå konkurrensen bland existerande företag vara hög.  
 

5.2 World Mapping Method 
Steg 3 Analys I: Betydelse och steg sju Ny affärskarta från WMM vävs ihop för att underlätta 
för läsaren och för att ge en tydligt sammanhängande bild av affärsförutsättningarna och 
faktorernas betydelse för restaurangerna. Faktorernas olika färger illustrerar den betydelse de 
har i dagsläget, blå innebär stor betydelse, ljusorange innebär medel betydelse och grönt 
illustrerar liten betydelse. Faktorernas betydelse kan förändras med tiden och nedan i arbetet 
förs vissa resonemang om detta i samband med att olika faktorer analyseras.  

 
Figur 3: Omvärldsfaktorer och betydelsekarta, egengjord utifrån källa: Frankelius (2001 s. 
124–128).  
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Figur 4. Kartläggning av affärsförutsättningar för Burger Love och Diné Burgers, egengjord  
 
Kartläggningen som figur 4 visar utgår från de fokala företagen Burger Love och Diné 
Burgers, hamburgartrenden placeras före då den är starkt bidragande till att just 
temarestauranger inriktade på hamburgare öppnas. Hamburgartrenden ligger till grund för att 
kunder i större utsträckning efterfrågar kvalitetshamburgare. Varav Burger Love och Diné 
Burgers säljer kvalitetshamburgare till kunderna. Att sälja kvalitetshamburgare till kunder kan 
ses som restaurangernas övergripande process. Alla faktorerna kan inverka på de fokala 
företagens process och därmed deras förmåga och möjlighet att sälja kvalitetshamburgare till 
kunder, dock på olika sätt. Faktorerna kan ha direkt påverkan och identifieras i kartan med en 
direkt pil mot Burger Love och Diné Burgers. De kan också påverka processen genom andra 
faktorer, exempelvis vädret som påverkar i vilken utsträckning kunder rör sig på stan och hur 
stor anslutningen till evenemang blir. Därmed inverkar vädret på Burger Love och Diné 
Burgers försäljning genom kunder och evenemang, vilket pilarna visar. De enskilda pilarnas 
betydelse beskrivs inte ordagrant men framgår nedan då faktorernas betydelse och relationer 
till varandra beskrivs. Vidare finns en tanke i att faktorerna: Kostnader, lagar och regleringar 
samt leverantörer ligger till vänster om de fokala företagen i kartan. Det ska illustrera att 
dessa är nödvändiga för restaurangerna om de vill sälja kvalitetshamburgare till kunderna och 
att de tidsmässigt måste vara på plats för restaurangen innan försäljningen till kund kan ske, 
därför hamnar de före restaurangerna i kartan. Nyetablerare och konkurrenter placeras 
jämsides de fokala företagen för att illustrera att de är närvarande längst de fokala företagens 
process. Faktorn kunder placeras till höger om de fokala företagen då den är central i 
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restaurangernas process att sälja kvalitetshamburgare till kunder och resterande faktorer 
placeras också till höger då dessa till stor del inverkar på kunder.  
 

5.2.1 Stor betydelse  

En faktor med stor betydelse kan beskrivas vara affärskritisk, det vill säga att hela företagets 
överlevnad kan förknippas med den eller att faktorn skapar extraordinära lyft för 
verksamheten. 
 
Kunder  
Kunder är viktiga eftersom att restaurangerna är beroende av dem. Deras överlevnad kan 
förknippas med kunderna då det är dem som står för alla intäkter. Att kunderna kommer och 
äter på restaurangen är en affärskritisk faktor, ordet som sprids om restaurangen är av väldigt 
stor betydelse. Detta då ett gott rykte avgör om kunder återkommer och om nya kunder testar 
restaurangen, således kan kunden fungera som katalysator om de sprider ett bra rykte, likväl 
inhibitor om de sprider ett dåligt rykte om restaurangen. Kunder är dessutom en nyckelfaktor 
som behövs för att restaurangens verksamhet ska fortsätta. De kan även liknas med en 
aktivator då kunder påbörjar händelsen att köpa från restauranger samt en markör då kunder 
kan skifta andra människors fokus till restaurangen, ett exempel på det sistnämnda beskrivs i 
figur 5 längre ned.   
 
Evenemang  
Evenemang skapar extraordinära lyft, vid nästan alla typer av evenemang ökar försäljningen 
eftersom att evenemang lockar fler folk till stan. Fler folk i stan leder till att fler är ute och 
äter vilket gynnar restaurangerna. Därför är evenemang av stor betydelse för verksamheten. 
Dessutom har Diné Burgers slagit försäljningsrekord i samband med evenemang och Burger 
Love planerar extra inför evenemang, de beställer extra mycket varor i förhand. Allt 
ovanstående talar för att evenemang kan ge extraordinära lyft i form av ökad försäljning för 
restaurangerna. Ett rimligt antagande är dock att storleken på evenemanget bör påverka hur 
stort lyftet blir och därmed evenemangets betydelse, detta är dock inget som undersökts 
djupare i denna uppsats.  
 
Evenemang kan tänkas växa med tiden, lyckade evenemang uppskattas vilket gör att folk 
återkommer gång efter gång och att fler hör talas om evenemanget. Dessutom om efterfrågan 
för evenemanget/evenemang ökar så kan tänkas att redan existerande evenemang anordnas 
mer frekvent men även att fler nya evenemang anordnas. Ifall folk upplever att evenemanget 
inte är lyckat läggs det på minnet, vilket resulterar i att de inte återkommer till evenemanget 
igen. Evenemang kan fungera som en katalysator då de kan förstärka eller påskynda 
försäljningsprocessen för restaurangerna. Detta genom att locka fler folk till området. 
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Plats  
Restaurangernas lokalisering är av stor betydelse. Det är affärskritiskt att restaurangen är på 
en plats dit det kommer folk, ifall det inte finns besökare så finns det inga kunder. Dessutom 
kan platsen skapa extraordinära lyft som restaurangen inte hade fått utan ett gynnsamt läge. 
Vikten av lokalisering framkommer hos respondenterna. Att andra affärer och restauranger 
finns i närheten lockar folk till platsen som gynnar restaurangerna. Både Burger Love och 
Diné Burgers har en bra placering, belägna på torg i centrala Örebro där det rör sig mycket 
folk. Stortorget verkar dock vara en mer gynnsam plats då fler människor rör sig där. Vidare 
har två hamburgerrestauranger, som ej var placerade på Stortorget och som nämnts i 1.1 
Bakgrund fått lägga ned. Den ena av dessa restauranger - PennyBurgers - var placerad ca 50 
meter utanför på en av Stortorgets sidogator, dock på den sidan där färre människor rör sig 
vilket kan ha varit en bidragande faktor till att PennyBurgers och andra restauranger 
verksamma innan också lagt ned på just den platsen. Detta stärker antagandet om att en plats 
där många människor rör sig är affärskritiskt. Dock har denna uppsats inte undersökt vad som 
faktiskt gjorde att PennyBurgers eller andra restauranger la ned, vilket gör att andra 
bidragande faktorer förmodligen förbises. 
 
Huruvida restaurangernas lokalisering är attraktiv kan förändras med tiden. Stortorget och 
Våghustorgets dragningskraft kan förändras med åren. Nya stadsdelar kan uppkomma där nya 
butiker och restauranger centreras på annat ställe vilket då kan missgynna Burger Love och 
Diné Burgers. Platsen kan också bli bättre ifall området blir ännu mer livfullt då mer folk kan 
komma att kretsa kring restaurangerna. Platsen kan liknas vid en katalysator eller en inhibitor. 
Katalysator ifall platsen är fördelaktig och leder till att försäljningen ökar, just på grund av 
platsen. Det kan även fungera som en inhibitor ifall platsen är svår för kunder att ta sig till och 
orsakar att försäljningen försämras.  
 
Väder  
Väder är en faktor som påverkar restaurangerna mycket. Vid bra väder är det fler ute på stan, 
och därmed fler som äter vilket påverkar restaurangernas försäljning i positiv bemärkning. 
Det lockar folk och möjliggör för uteserveringar som är ett uppskattat inslag. När 
uteserveringen är på plats kan restaurangerna ta emot fler gäster vilket bidrar positivt till 
försäljningen. Sommaren är högsäsong, både sommar och uteservering bidrar till att öka 
försäljningen och bägge kan förknippas med bättre väder. Naturligtvis bidrar också 
semestertider som ofta sker på sommaren, detta eftersom att människor vill vara lediga när 
vädret är bättre. Bättre vädret verkar således vara en gemensam nämnare som genererar ökad 
försäljning. Vilket stärker att vädret kan generera extraordinära lyft för verksamheten, då 
restaurangerna får fler besökare än vad de skulle fått om det inte var lika fördelaktiga 
väderförhållanden.  
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Katalysator, inhibitor och processplasma kan alla kopplas till väder. Det är en katalysator när 
vädret förstärker eller påskyndar försäljningen genom att det lockar ut potentiella kunder, fler 
folk vistas i stan och därmed säljs det också mer mat. Vädret kan även fungera som en 
inhibitor när försäljningen får lida till en följd av det dåliga vädret. Vädret går inte att styra 
och är inte en del av restaurangernas process men inverkar på den, vilket kan liknas vid 
processplasma.  
 
Konkurrens 
Konkurrensen kan förknippas med hela företagets överlevnad. Det verkar som att en av 
konkurrenterna är nära att lägga ned på grund av att deras kunder har övergått till andra 
hamburgerrestauranger. Detta visar hur konkurrensen är affärskritisk. Dessutom har flertalet 
restauranger tidigare fått lägga ner, vilket rimligtvis beror på att den konkurrens som råder i 
Örebro verkar vara hög. Det sistnämnda utvecklas i 5.1.5 ovan.   
 
Konkurrensen kan förändras med tiden. Det uppkommer nya restauranger att konkurrera med 
medan andra försvinner. 2013 öppnade Burger Love, Örebros första hamburgerrestaurang och 
sedan dess har flertalet hamburgerrestauranger i stan startat upp och fått lägga ned. Dessutom 
öppnar en ny - i annan stad beprövad - hamburgerrestaurang på Stortorget i Örebro inom kort. 
Konkurrensen är alltid närvarande, men vilka konkurrenterna är skiftar och i Örebro verkar 
det som att konkurrensen kan fortsätta vara hög.  
 
Kostnader  
Kostnader är av stor betydelse för en verksamhet. Det är kostnaderna som drar ner resultatet 
och det är därför av stor vikt att hålla nere dessa. Personalkostnader verkar vara den största 
utgiften för restaurangerna, dessa tynger ner lönsamheten men är samtidigt nödvändiga för att 
verksamheten ska hållas igång. För Burger Love och Diné Burgers verkar hyreskostnaden 
väldigt förmånlig, vilket är gynnsamt då det är en stor kostnadspost för ett företag. Detta 
stärks av att bägge respondenter lyfte att hyreskostnad är mycket viktig i samband med frågan 
om betydande kostnader för verksamheten. Olika kostnader är av olika stor betydelse men 
sammantaget kan kostnader ses vara affärskritiska.  
 
Kostnader kan förändras över tid och vara mer eller mindre betydande. Det kan även 
uppkomma nya kostnader som man inte haft tidigare alternativt försvinna kostnader man haft 
tidigare, sammantaget kommer kostnader alltid vara viktiga att beakta. Exempel på detta är 
fläktsystemet som Kis berättade om. Det började som en mindre sak som inte skulle kosta 
mycket att fixa, men har utvecklats till ett större problem som kostar mycket mer då hela 
fläktsystemet kommer att behöva bytas ut. Kostnader är en nyckelfaktor och behövs för att 
verksamheten ska fortsätta, exempelvis behövs personal och därmed kostnader för det. 
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Kostnaderna kan också liknas med en aktivator då de behövs för restaurangerna ska kunna 
påbörja processen att sälja till kunder.  
 
Hamburgartrend  
Hamburgartrenden är av stor betydelse eftersom trenden innebär att många vill äta just 
kvalitetshamburgare som denna studies temarestauranger är nischade på. Således gynnar 
hamburgartrenden Burger Love och Diné Burgers eftersom att det genererar fler kunder. 
Denna trend stärks av att det de senaste åren öppnat många hamburgarställen, Kis säger att det 
från ungefär 2015 och framåt är hamburgare som gäller. Trenden stärks också av att 
hamburgerrestaurangernas försäljning trendmässigt ökat under åren. Så länge trenden varar 
kan ett extraordinärt lyft tänkas skapas för dessa restauranger jämfört med om det inte funnits 
en hamburgartrend. Detta för att temarestaurangerna som är inriktade på hamburgare 
särskiljer sig från andra restauranger, vilket är fördelaktigt med den rådande trenden. 
Hamburgartrenden kan förstärkas eller försvinna med tiden då kundernas preferenser kan 
ändras, men i dagsläget kan hamburgartrenden liknas med en katalysator, då den leder till 
ökad försäljning. Hamburgartrenden kan förknippas med anledningen till att 
temarestaurangerna inriktade på hamburgare öppnade, om så är fallet kan det liknas med en 
aktivator.  
 
Lagar och regleringar  
Anledningen till att lagar och regleringar är av stor betydelse beror på att dessa är nödvändiga 
för restauranger att följa för att få bedriva verksamheten, de finns av en anledning och om 
man inte följer dem finns det konsekvenser. Till exempel nämnde Kis att en restaurang i stan 
olyckligtvis matförgiftat sina gäster, detta spred sig och restaurangen fick lägga ner 
verksamheten. Matförgiftningen och efterföljande konsekvenser berodde rimligtvis på att 
restaurangen inte efterföljt de regleringar som finns vid hantering av livsmedel. 
Restaurangens överlevnad kan äventyras om inte de lagar och regleringar som finns efterföljs, 
exempelvis vid uppkomst av nya regleringar måste restaurangen anpassa sig efter dessa om de 
vill fortsätta bedriva verksamheten. Att många kunder vill ha alkoholhaltig dryck till maten är 
tydligt, alkohol är viktigt för att kunder ska bli nöjda och således kan alkoholtillståndet ses 
vara en nödvändighet för restaurangerna. Det finns dock strikta regleringar för att få ha ett 
alkoholtillstånd och dessa regleringar blir därmed av stor betydelse att upprätthålla för 
verksamheten. Således kan upprätthållandet av alkoholtillståndet ses som en katalysator och 
tvärt om som en inhibitor om tillståndet inte upprätthålls.  
 
Lagar och regleringar är alltid viktiga att beakta. Dessa kan förändras med tiden och då gäller 
det att vara vaksam, exempelvis kanske reglerna blir mer strikta och då måste restauranger 
anpassa sig efter det. Det fläktbyte som Diné står inför exemplifierar detta och är något som 
måste genomföras, då nuvarande tillstånd inte möter de regleringar som finns. Om 
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fläktsystemet inte byts ut kan restaurangen tvingas stänga. Lagar och regleringar kan således 
fungera som en restriktionsfaktor. Detta eftersom att de kan stoppa upp hela verksamheten 
ifall lagarna inte följs. De kan också ses som en aktivator, då tillstånd och regleringar måste 
införskaffas och efterföljas för att ens få starta verksamhet. Därmed kan lagar och regleringar 
ses påbörja restaurangernas process att sälja till kunder.  
 

5.2.2 Medel betydelse 

Faktorer av medelbetydelse är sådana som i betydande grad skulle kunna påverka eller 
påverkar en verksamhet i positiv eller negativ bemärkelse, verksamhetens överlevnad är inte 
beroende av den men verksamheten skulle gynnas eller missgynnas kraftigt.   
 
Sociala medier  
Sociala medier var enligt Kanat en av de viktigaste faktorerna som påverkar verksamheten. 
Dock är den inte av affärskritisk karaktär och uppfyller inte den definitionen då 
restaurangerna hade fått kunder utan att marknadsföra sig på sociala medier, deras förmånliga 
lokalisering bidrar även till detta. Att nå ut till kunder med sitt budskap genom sociala medier 
medför möjlighet till gratis marknadsföring via ett medel som majoriteten av kunderna ser på 
en daglig basis, detta eftersom att större delen av Burger Love och Diné Burgers målgrupper 
är yngre och mer aktiva på sociala medier. Bilder är ett allt viktigare kommunikationsmedel, 
något som båda restaurangerna verkar ha anammat. Sociala medier är således viktigt då 
Burger Love och Diné Burgers kan kommunicera sitt erbjudande till en stor del av deras 
målgrupp på ett enkelt sätt. Dock kan detta även medföra att folk får se dåliga betyg, 
recensioner och kommentarer vilket i sådana fall lär påverka restaurangen negativt samtidigt 
som det kan ge kunder en positiv bild av restaurangen ifall att dessa är bra. Sociala medier 
kan liknas med ett sätt för restaurangerna att genomföra informationssökning. Det vill säga att 
genom kommentarer, chattar och betyg få feedback från kunder som ökar restaurangens 
kunskap, vilket kan generera underlag till förbättringsmöjligheter. Att sociala medier 
marknadsför och påverkar restaurangen verkar vara ett faktum, detta i betydande grad och det 
kan vara i positiv eller negativ bemärkelse vilket gör faktorn av medel betydelse. 
 
De senaste åren har sociala mediers betydelse ökat mycket, och denna ökning skulle mycket 
väl kunna fortsätta med tanke på hur stort fokus som sociala medier får idag. Sociala medier 
har dock inte alltid varit en viktig faktor, innan smartphones och den digitalisering som skett 
var det inte ens en faktor. Faktorn sociala medier kan fungera som katalysator, inhibitor och 
markör. Katalysator för att de kan göra folk medvetna om något erbjudande eller dylikt som 
förstärker restaurangernas försäljning. En inhibitor eftersom att folk kan läsa dåliga 
recensioner eller kommentarer om restaurangen och därmed handla annanstans, samt en 
markör på grund av att sociala medier kan skifta en persons fokus till restaurangen. 
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Trender 
Trender påverkar restaurangernas verksamheter i olika hög grad. Trender bedöms inte ha så 
stor påverkan att de avgör verksamhetens överlevnad, och är därmed inte en faktor av stor 
betydelse. Men de kan både gynna och missgynna restaurangerna kraftigt, vilket faller under 
medel betydelse. Hamburgartrenden gynnar kraftigt och blir till och med av stor betydelse på 
grund av att den skapar extraordinära lyft, vilket visar på att trender kan gynna. Dock kan 
andra trender missgynna, exempelvis om det skulle vara en trend för folk att inte äta 
hamburgare skulle troligen dra ner hamburgarförsäljningen för temarestaurangerna.  
 
En annan trend är hemkörning. Många ställen har börjat med att köra ut maten och Burger 
Love och Diné Burgers är inga undantag. Denna trend har gynnat restaurangerna då 
försäljningen gått upp i samband med introduktionen av hemkörning. Dessutom möjliggör 
hemkörning att kunder kan beställa hem mat vid dåligt väder när de inte vill gå ut för att äta, 
vilket kan liknas med bypass. Hemkörning blir således ett sätt för restaurangerna att hålla 
försäljningen uppe oavsett väder, vilket kan tänkas gynna restaurangerna kraftigt. Dock verkar 
inte vinsten vara så stor vid hemkörning då firman som kör ut tar en avgift. Men 
hemkörningen är också ett sätt att skapa mervärde för kunden och för restaurangerna att 
utvidga deras kunderbjudande. Nöjdare kunder till följd av utkörning kan också tänkas 
generera trognare kunder som också väljer att besöka restaurangen fysiskt. Vilket är positivt 
då människor tenderar att värdera det fysiska besöket i större utsträckning. Hemkörningen kan 
alltså ses generera ökad försäljning på flera sätt, vilket kan gynna verksamheten kraftigt.   
 
Diné Burgers har även veganburgare på menyn och många gäster har visat stor uppskattning 
över det. Det är viktigt att anpassa sig till sina kunder och därmed också den vegantrend som 
verkar råda i Örebro. Att Diné Burgers bemöter vegantrenden på det vis de gör resulterar i att 
de hittat ytterligare en kundgrupp och att de får fler kunder som de annars inte hade fått. 
Burger Love å andra sidan erbjuder inte veganska hamburgare, vilket minskar konkurrensen 
om kunderna som vill ha veganska hamburgare. Vegantrenden är således något som kan 
tänkas gynna Diné Burgers kraftigt då försäljningen ökar. Inte bara av veganska hamburgare 
utan av icke veganska hamburgare eftersom det kan räcka att en person i ett sällskap är vegan 
vilket gör att hela sällskapet går till Diné Burgers och inte Burger Love. Således kan Burger 
Love tänkas missgynnas eftersom de inte erbjuder veganska alternativ. Samma resonemang 
gäller för vegetariska alternativ, restauranger bör erbjuda vegetariska alternativ om de vill nå 
fler kunder i framtiden. Särskilt då svenskarna tenderar att äta mer vegetariskt, förutsatt att 
trenden fortsätter. Konkurrensen om kunder som vill ha vegetariskt är dock större än 
konkurrensen om kunderna som vill ha veganskt, då det är fler restauranger som erbjuder 
vegetariska alternativ.  
 
Köttkonsumtionen tenderar att minska i Sverige och då framförallt konsumtionen av nötkött. 
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Det kan förklara efterfrågan på vegetariska alternativ och till viss del även den veganska 
efterfrågan. Även om Burger Love och Diné Burgers får fler kunder genom att tillmötesgå de 
trenderna så säljs det klart mest hamburgare gjorda på kött. Hamburgare gjorda på svenskt 
kött är fortfarande den stora trenden i Örebro och därför framstår trenden om minskad 
köttkonsumtion inte alltför allvarlig för Diné Burgers och Burger Love i dagsläget. Men om 
trenden fortsätter kan restaurangerna med tiden tänkas missgynnas kraftigt om deras utbud 
inte ändras till mer vegetariskt. Olika trender kan vara av olika betydelse, men sammantaget 
bedöms trenderna vara av medel betydelse då de både kan gynna och missgynna 
verksamheten kraftigt. Men de trender som identifierats i denna uppsats tenderar att vara 
positiva. Trender kan både förstärka alternativt bromsa upp restaurangernas försäljning, det 
vill säga katalysator eller inhibitor. 
 
Nyetablerare  
Exakt hur stor påverkan nyetablerare har varierar troligtvis beroende på situationen, varav 
dess betydelse är svår att placera. I Örebro verkar hotet från nyetablerare vara högt då nya 
restauranger inte har så stora hinder för att inträda på marknaden, detta resonemang utvecklas 
i 5.1.1. Därför är nyetablerare en betydande faktor av medel betydelse. Trots att hotet för 
Burger Love och Diné sammantaget inte är så högt på grund av deras redan etablerade 
positioner så kan nyetablerare missgynna verksamheten för tidigare existerande restauranger. 
Nyetablerare kan sno åt sig kunder och därför påverka negativt, men samtidigt kan de också 
agera som en katalysator och locka fler folk till området vilket kan gynna restaurangernas 
försäljning. Mängden nyetablerare varierar med tiden, detta mycket beroende på 
inträdesbarriärer. Det är olika hög omsättning på restauranger i olika tider och därför skiftar 
mängden nyetablerare med tiden. Hotet kan vara mer eller mindre beroende på hur omvärlden 
förändrats. Nyetablerare kan ses som inhibitor eftersom de kan bromsa upp försäljningen hos 
en restaurang genom att sno kunder, de är även utanför processen men inverkar ändå på en 
restaurangs försäljning vilket kan liknas vid processplasma. 
 
Leverantörer 
Leverantörerna är i denna bransch viktiga men inte affärskritiska, detta på grund av deras låga 
förhandlingsstyrka. Relationen till leverantörerna kan både vara positiv och negativ för 
restaurangerna, detta kan variera beroende på olika avtal och relationen till leverantörerna. 
Resonemang om den låga förhandlingsstyrkan och relationen till leverantörerna förs i 5.1.2. 
Leverantörerna förser verksamheten med det som behövs och bidrar därför med det som 
restaurangerna säljer, utan dessa leveranser finns det inget att servera. Dock när det finns så 
många olika leverantörer att välja på för Örebro-restaurangerna, blir en enskild leverantör inte 
av lika stor betydelse eftersom att den enkelt kan bli utbytt. Hade det enbart funnits en 
leverantör hade den varit av stor betydelse då verksamheten hade varit helt beroende av den 
leverantören för att kunna hålla igång verksamheten. I det fall att leverantörernas leverans blir 
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försenad eller felaktig så kan faktorn leverantörer liknas med en inhibitor, då det kan bromsa 
upp restaurangens process att sälja till kunden. Leverantörer skulle även kunna fungera som 
en aktivator eftersom att det är deras leverans av varor som möjliggör att restaurangen kan 
påbörja dagens förberedelser och dagens försäljning.  

 

5.2.3 Liten betydelse 

En faktor av liten betydelse också kan påverka eller påverkar en verksamhet i positiv eller 
negativ bemärkelse, men i lägre grad än en faktor av medel betydelse. 
 
Lokaltidningar  
Lokaltidningar och liknande nyhetsmedier kan påverka verksamheten både positivt och 
negativt. Detta genom olika artiklar och inslag som kan lyfta bra alternativt dåliga sidor om 
restaurangen, därmed liknas faktorn med katalysator eller inhibitor. Dock är detta inte i 
samma utsträckning som faktorerna av medel betydelse, utan de påverkar på en lägre skala 
men kan likväl skapa bekymmer för restaurangen, eller ge verksamheten lyft. Restaurangernas 
målgrupper, som är yngre, läser förmodligen inte tidningar i någon större utsträckning utan 
informeras snarare via sociala medier. Lokaltidningar bedöms således inte påverka i 
betydande grad, men visst påverkar det verksamheten.  
 
Lokaltidningars betydelse har förändrats med åren. Det som tidigare var en faktor som 
påverkade i större grad har idag blivit mindre betydande, då recensioner idag når ut till den 
breda massan genom sociala medier. Det är fortfarande en påverkande faktor men inte lika 
betydande som förr. Lokaltidningar kan ses som processplasma eftersom att den inverkar på 
försäljningen men inte är en del av restaurangens försäljning. Dessutom kan lokaltidningar ses 
som markör då de likt sociala medier kan skifta fokus till restaurangen.  
 
Substitut  
Det verkar inte som att hamburgare kommer att bli utbytta, detta eftersom att hotet från 
substitutprodukter verkar vara låg, vilket utvecklats i 5.1.4. Kunderna som köper hamburgarna 
vill ha kvalitet och det finns egentligen ingen produkt som ersätter restaurangernas nisch. 
Vegetariska/veganska alternativ kan tänkas vara substitut till hamburgaren för de som inte 
äter kött, snabbmatsställenas hamburgare är en annan ersättningsprodukt. Men dessa är inte 
riktig detsamma och hotet från dessa bedöms som låg, dessutom finns det vegetariska 
alternativ på restaurangerna vilket gör att de inte är lika sårbara för att den typen av substitut 
ska påverka dem. Substitut kan även gynna verksamheten. Exempelvis ifall det är någon i 
sällskapet som inte äter kött och det finns andra alternativ, såsom vegetariskt, kan göra att 
restaurangen inte utesluts vilket kan fungera som en katalysator och öka försäljningen när hela 
sällskapet istället äter på restaurangen. Även att det inte finns fullgoda substitut till 
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hamburgare kan tänkas vara en fördel för dessa temarestauranger. Substitut kan också 
missgynna verksamheten ifall det blir så att produkten lätt kan ersättas av en annan med 
liknande funktion, på så sätt kan substitut liknas med en inhibitor. Dock i och med att 
hamburgare är utgångspunkten är substitut just nu en betydande faktor av låg grad. 
 
Det är rimligt att anta att hoten från substitut kommer att växa sig större i takt med att nya 
substitut framkommer eller att fler väljer bort kött. Hot från substitut som idag är lågt kan 
komma att bli högt beroende på hur utvecklingen ter sig. Tidigare fanns det än mindre 
substitutprodukter vilket gjorde hotet än mindre men samtidigt fanns det rum för mycket 
ersättningsprodukter att skapas då.  
 
Växande stad 
Att Örebro som stad växer tyckte Kanat var tydligt, detta var dock inte märkbart enligt Kis. 
Att staden och befolkningen växer kan tänkas skapa en bredare kundbas för restaurangerna, 
vilket skulle kunna öka försäljningen och därmed liknas med en katalysator. Det är fler 
besökare även på vardagar än det var för några år sen på Burger Love. Befolkningen har ökat 
och kommer fortsätta öka kraftigt i Örebro. Att Diné Burgers inte känner av 
befolkningsökningen kan tänkas bero på att de bara varit verksamma ett år, medan Burger 
Love som snart varit verksamma i fem år har mer att jämföra med. En växande stad påverkar 
restaurangerna fast i låg grad, eftersom att befolkningstillväxten ökar men inte så markant att 
det bara väller in folk på restaurangerna. En ökad kundbas och ökad försäljning som följd är 
snarare något som kan bli mer märkbart med tiden, i takt med att befolkningen fortsätter växa 
i Örebro. Således har faktorn en växande stad mindre betydelse på kort sikt men kan komma 
att få större betydelse på längre sikt. Växande stad kan kopplas till processplasma eftersom att 
det i längden kan generera ökad försäljning på grund av en större kundbas, faktorn är dock 
inte en del i restaurangernas egna process.   
 

5.2.4 Fler relationer mellan faktorer 

De flesta faktorer kan relateras till kunder som i sin tur förknippas med Burger Love och Diné 
Burgers försäljning, vilket visats ovan i samband med faktorernas betydelse. Nedan beskrivs 
ytterligare relationer mellan olika faktorer, inte bara faktorers direkta påverkan på kund utan 
också hur andra faktorer kan relateras till varandra och i slutändan hur det påverkar 
restaurangerna.  
 
Hamburgartrenden i kombination med växande stad kan resultera i att fler liknande 
hamburgerrestauranger etableras i Örebro och att konkurrensen hårdnar. Dock växer Örebro 
på bredden, nya bostadsområden byggs upp utanför centrala Örebro vilket kan tänkas 
resultera i att nya restauranger och butiker öppnar på dessa ställen och inte mitt i centrum. 
Hamburgerbruket och de bostadslägenheter som har byggts och fortsätter byggas upp på 
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stadsdelen Norr i Örebro är exempel på detta. Hamburgartrenden belyser även vikten av vilka 
leverantörer restaurangerna använder sig av, i den mening att kunder som utgör trenden vill ha 
kvalitetsråvaror, svenskt kött och mer närproducerat, vilket gör att restaurangerna väljer 
leverantörer som kan erbjuda sådana varor.  
 
Faktorerna evenemang, väder, plats och kunder kan relateras till varandra. Evenemang 
påverkas av vädret och det är viktigt för evenemanget att det lyckas pricka en dag när det inte 
är dåligt väder, eftersom dåligt väder rimligtvis skulle dra ner på antalet folk som besöker 
evenemanget. Vid bra väder dyker folk upp, även de som inte tänkt gå på ett evenemang 
eftersom att dom dras till platsen då fint väder lockar ut fler människor. Att restaurangen finns 
i närheten av den plats som evenemang sker är viktigt eftersom det möjliggör fler potentiella 
kunder. Placeringen och vädret inverkar därmed på antalet människor som besöker 
evenemanget och möjliggör på så vis ökad försäljning för restaurangerna. Även konkurrens 
och plats har ett tydligt samband, vid en bra plats ökar möjligheterna att konkurrera, samtidigt 
som konkurrensen kan hårdna om flera temarestauranger finns på samma plats.  
 
Följande figur är ett bildligt exempel på analys av faktorer och hur de utgör processer över tid. 
Figuren illustrerar hur en faktor kan komma att påverka och leda till merförsäljning för 
restaurangen. I detta fall exemplifieras processen över tid av relationen mellan väder och 
kunder, som bägge har funnits vara av stor betydelse för restaurangerna.  

 
Figur 5. Processmönster av försäljning, kunder, uteservering & väder. Egengjord utifrån 
Frankelius (2001).  
 
Restaurangens process kan ses som att restaurangen säljer till sällskap B och C. Att 
restaurangen öppnar kan ses som en händelse som påbörjar processen vilket kan liknas med 
en aktivator. Vädret förstärker processen och lockar folk till stan, likt en katalysator. Vädret 
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skulle också kunna vara en inhibitor ifall vädret skulle vara dåligt eftersom folk istället 
stannar hemma. Vädret är inte en del av restaurangens process men inverkar på den, det vill 
säga processplasma. Platsen spelar en roll i detta där Sällskap B syns på uteserveringen och är 
en markör då de skiftar fokus hos sällskap C som sedan också köper mat på restaurangen, det 
vill säga att sällskap B influerar sällskap C och ger dem idén att också beställa från 
restaurangen.  
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6. Slutsatser och reflektioner  
I detta kapitel återkopplas det empiriska materialet med tillhörande analys till studiens syfte 
och frågeställningar. Dessutom förs en reflektion om den egenkomponerade analysmodellen 
och hur väl den har fungerat för att genomföra omvärldsanalys. Kapitlet avslutas med förslag 
på framtida forskning.       
 

6.1 Slutsatser 
Denna studie har ämnat undersöka affärsförutsättningar i form av viktiga omvärldsfaktorer 
och konkurrenssituationen för temarestauranger inriktade på hamburgare i centrala Örebro. 
Affärsförutsättningarna som identifierats i denna uppsats består av 15 omvärldsfaktorer. 
Varav åtta stycken anses ha stor betydelse, då de är affärskritiska och/eller skapar 
extraordinära lyft för hamburgerrestaurangerna. Fyra stycken är medel betydelse då 
restaurangernas överlevnad inte är beroende av dem, men kan gynnas eller missgynnas 
kraftigt av dem. Samt tre stycken av liten betydelse eftersom de kan gynna eller missgynna 
verksamheten i mindre utsträckning. Betydelsen av dessa faktorer kan dock förändras med 
tiden.  

Stor betydelse  Kunder, evenemang, plats, väder, konkurrens, kostnader, 
hamburgartrend samt lagar & regleringar 

Medel betydelse Sociala medier, trender, nyetablerare och leverantörer 

Liten betydelse  Lokaltidningar, substitut och växande stad 

 
Faktorerna spelar också en roll för konkurrenssituationen, de inverkar på restaurangernas 
försäljning och därmed restaurangernas möjligheter att konkurrera.   
Dessutom har konkurrensen för hamburgerrestaurangerna utifrån konkurrenskrafterna i 
Porters femkraftsmodell identifierats likt följande: 
 

Hot från nyetablerare  Hög  

Leverantörernas förhandlingsstyrka Låg  

Kundernas förhandlingsstyrka  Hög  

Hot från substitutprodukter  Låg  

Konkurrens bland existerande företag Hög  
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Leverantörernas förhandlingsstyrka och hot från substitutprodukter har identifierats som låga 
vilket indikerar att det finns konkurrenskrafter som underlättar för hamburgerrestaurangernas 
möjligheter att konkurrera. Det beror på att restaurangerna inte behöver tävla om leverantörer 
och att leverantörerna inte kan diktera villkoren, dessutom att det inte är en stor risk att 
hamburgaren kommer att bli utbytt mot andra produkter. Att hot från nyetablerare, kundernas 
förhandlingsstyrka och konkurrens bland existerande företag har funnits som höga, indikerar 
att konkurrenssituationen dock är hård för hamburgerrestaurangerna i centrala Örebro. Detta 
eftersom att nya aktörer utan större hinder kan inträda på marknaden, att kunderna har högt 
inflytande i verksamheten samt att det redan finns etablerade hamburgerrestauranger. 
Sammantaget identifierades tre av fem konkurrenskrafter som höga och analysmodellen utgör 
således ett intryck av att konkurrenssituationen på denna marknad är hård, dock kan dessa 
konkurrenskrafter förändras med tiden.  
 

6.2 Reflektioner kring analysmodellen 
Den egenkomponerade analysmodellen har fungerat för att besvara syftet och är på så vis ett 
relevant val för omvärldsanalys, då vi lyckats kartlägga affärsförutsättningar. Därmed funkar 
det att kombinera Porters femkraftsmodell och WMM. WMM gav en bred bild av relevanta 
omvärldsfaktorer och Porters femkraftsmodell kompletterade denna väl genom att tillföra 
faktorer om konkurrensen, som också är en del av affärsförutsättningarna. Dock har det 
uppkommit svårigheter med delar i uppsatsens analysmodell, det var svårt att få med alla 
delar från WMM vilket skulle kunna ha bidragit med en djupare bild av de faktorer som 
identifierats. Det framgick inte heller tydligt hur sjunde steget, Ny affärskarta, i WMM rent 
praktiskt skulle presenteras i en sammanhängande karta. Upplägget för det är något som 
skulle kunna vara tydligare. Vidare var det svårt att kombinera informationen från Porters 
femkraftsmodell och WMM, de presenterades var för sig vilket gav en uppdelad analys även 
om vår framtagna affärskarta, figur 4, inkluderar och sammanställer båda. Den 
egenkomponerade analysmodellen bidrog med många faktorer och var ett hjälpfullt medel för 
att uppnå denna uppsats syfte.  
 
Att modellen är mer komplex än traditionella omvärldsanalysmodeller har bidragit till en mer 
öppen bild av det som undersökts jämfört med vanliga omvärldsanalyser, detta genom sina 
både statiska och dynamiska aspekter. Samma problem som togs upp i 2.3 med ett för snävt 
synsätt har därför undvikits. De dynamiska aspekterna är något som skulle kunna tagits än 
mer i beaktning genom att gräva ännu djupare i hur faktorerna förändras med tiden, även om 
skildring över tid till viss del uppnåtts är det fortfarande utvecklingsbart med 
exempelvis scenarioplanering. Analysmodellen har således förutsättningar för att vidga 
vyerna dels bidrar den med att se hur omgivningen påverkar kunderna, vilket framgick som 
viktigt i 2.3. Dessutom kan modellen visa hur omvärldsfaktorer är sammanlänkade och när en 
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faktor ändras kan andra faktorer påverkas, som tas upp i 2.3 misslyckas andra modeller med 
att ta hänsyn till dessa processer och samband mellan omvärldsfaktorer.  
 
Vidare utgår analysmodellen från det specifika företaget vilket i 2.3 beskrivs viktigt vid 
omvärldsanalys, detta genom att de flesta faktorer inte är förutbestämda då de identifierats 
utifrån företagets affärsidé. Det kan ha sina fördelar att inte ha förutbestämda faktorer då 
möjligheten att identifiera relevanta faktorer för ett specifikt företag ökar, detta kräver dock 
att användaren är kreativ. Trots att utgångspunkt tas i företagets affärsidé, så är det inte helt 
enkelt att besluta vilka faktorer som är relevanta för företaget. Det finns en stor risk att vissa 
relevanta faktorer blir bortglömda, den risken finns dock också med modeller som inkluderar 
förutbestämda faktorer. Modeller med förutbestämda faktorer utgår inte från företagets 
specifika utgångspunkt. Sammantaget har Porters femkraftsmodell, på egen hand, bedömas 
vara otillräcklig för att nå studiens syfte. WMM å andra sidan behöver inte vara otillräcklig, 
det beror helt på användarens kreativitet i samband med brainstormingen av relevanta 
faktorer. Varvid vår analysmodell inte är nödvändig då WMM för sig självt hade kunnat 
räcka. Dock anser vi att vår analysmodell fungerade bättre än att enbart använda WMM för att 
nå studiens syfte eftersom att den minskar risken att missa relevanta faktorer. Således kan 
frågan om det är bättre att kombinera fler statiska modeller med WMM väckas, då det kan 
bidra med än fler faktorer.  
 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Denna studie är avgränsad till att identifiera och presentera affärsförutsättningar i form av 
omvärldsfaktorer och därmed inte att föreslå handlingsplan och strategi för restaurangerna att 
hantera dessa omvärldsfaktorer, som är sista steget i WMM. Att föreslå handlingsplan och 
strategi skulle därmed vara ett möjligt förslag till framtida forskning. Vidare hade det varit 
intressant att få fler perspektiv på vilka affärsförutsättningar som är viktiga för restaurangerna 
att beakta, förslagsvis genom att basera studier utifrån kunder och nedlagda restauranger 
perspektiv i Örebro. Från de nedlagda temarestaurangerna skulle ett förslag kunna vara att 
identifiera vad som gick fel för dem, medan studier utifrån kundernas perspektiv kan bidra 
med viktiga kundpreferenser som restaurangerna kan dra nytta av att känna till. Denna studie 
skulle dessutom också kunna appliceras på en annan ort, till exempel Stockholm där det finns 
ännu fler hamburgerrestauranger för att ta reda på om resultatet liknar eller skiljer sig åt. Detta 
skulle kunna tillföra mer generaliserbara resultat om affärsförutsättningar som sådana 
temarestauranger står inför.  
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Bilaga 1  
Intervjuguide 
 
Tema 1: Allmänt om verksamheten 

• Berätta allmänt om verksamheten 
• Varför startade ni er verksamhet i Örebro? 
• Hur gick tankarna vid valet av plats? 

 
Tema 2: Porters femkraftsmodell 
Konkurrens 

• Hur ser ni på konkurrenssituationen mellan temarestaurangerna? 
• Vilka fördelar har ni jämfört med era konkurrenter? 

Inträdesbarriärer/Hot från nyetablerare 
• Hur ser ni på att ett nytt hamburgerställe öppnar precis mitt emot er? (Ställ om frågan 

för diné) 
• Ser ni några hinder för nya aktörer att inträda på marknaden? 
• Hur fungerar dessa som hinder? 

Leverantörers förhandlingsstyrka 
• Vilka leverantörer använder ni och för vad? Hur många? 
• Hur är relationen? 
• Har ni andra alternativ? 
• Är ni beroende av dom? Tvärtom? 

Kunders förhandlingsstyrka 
• Hur är relationen? 
• Vad för inflytande har dom över era ageranden? 

Substitutprodukter 
• Upplever ni att finns några alternativ till era hamburgare som fyller samma funktion? 

T.ex. snabbmat (McD, Burger King) som folk kan välja istället för era hamburgare. 
Hur ser ni på konkurrensen där emellan? 

• Konkurrensen från andra närliggande restauranger? 
• Påverkar det er prissättning? 
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• finns det några substitutprodukter som bestämmer/reglerar ert pris? 
• känner ni att ni måste matcha priser? Eller sätter ni priser utan att ta hänsyns till andra 

restauranger? 
 
Tema 3: Övriga omvärldsfaktorer 
Ekonomiska 
Har er försäljning trendmässigt ökat sedan ni öppnade? 
Ni erbjuder ju hemkörning. 

• har den totala försäljningsvolymen påverkats sedan ni började erbjuda utkörning, hur? 
Vilka kostnader är mest betydande för er? 

• ex lön, hyror, leverantörsavtal, reklam 
Lagar och regleringar 
Finns det några lagar och regleringar som är viktiga för er att ta hänsyn till? 

• ex gällande hantering av livsmedel, servering, personal, kollektivavtal 
• varför? 

Uttalanden 
Finns det särskilda uttalanden som påverkat er? 

• ex nyheter, media, kunder, politiska, influencers 
• vad och på vilket sätt?   

Teknologiska 
Finns det teknik som har varit viktig för er att ta till er? 

• ex för tillagning, marknadsföring (kommunicera erbjudande, återkoppling med 
kunder) 

• vad för nåt? 
• varför och på vilket sätt? 

Kunder 
Finns det vissa målgrupper som besöker er mer (ålder, kön etc)? 

• vilken är den största? 
• hur bevarar ni kundlojalitet?   

Demografiska 
• märker ni av att staden Örebro växer? 
• skulle ni säga att det har betydelse för er att Örebro är en studentstad? 

Tillfällen som genererar ökad försäljning 
Finns det särskilda tillfällen då ni säljer mer? 

• ex i samband med evenemang såsom sportevenemang, hindersmässan, konserter etc, 
eller visst väder och årstid, eller CSN- och lönedagar och lov. 

• hur hanteras det? 
Värderingar/trender 
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Märker ni att det finns vissa värderingar i samhället och bland kunder som är viktiga för er att 
ta hänsyn till? 

• ex miljömässiga, vegetariska alternativ, hemkörning, snabb kommunikation etc 
• vilka och på vilket sätt? 
• hur får ni reda på dem? 

Villkor 
Finns det några särskilda villkor som är förmånliga för er? Eller villkor som är sämre för er? 

• ex finansiellt, affärsutvecklande etc. 
Relationer 
Finns det särskilda relationer (andra än de som nämnts) som har varit betydande för er? 

• ex samarbetspartners, mentorer etc.   
Avslutning/övrigt 

·       Finns det andra omvärldsfaktorer som inte nämnts, som ni tycker är viktiga att beakta? 
·       Vilka är de viktigaste omvärldsfaktorerna att beakta enligt er? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Hamburgerhysterin i Örebro? Analys av omvärldsfaktorer och konkurrens
	1. Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemdiskussion
	1.3 Syfte & Frågeställningar
	Syftet är att kartlägga affärsförutsättningar som påverkar temarestauranger inriktade på kvalitetshamburgare i centrala Örebro, detta genom att identifiera och analysera de omvärldsfaktorer som påverkar dessa verksamheter samt att undersöka konkurrens...
	1.5 Begreppsförklaringar

	2. Teoretisk referensram
	2.1 Fokusområde och informationsbehov
	Tidigare aktiviteter och händelser håller information som lärdomar kan dras ifrån. Dessa lärdomar är viktiga för framtidens beslut och agerande. Samtidigt är omvärlden komplex, det finns mängder av data och informationskällor. Detta ger upphov till at...
	2.2 Traditionella modeller och dess fördelar
	2.3 Kritik av traditionella modeller och aspekter att beakta vid omvärldsanalys
	2.4 Motivering till val av modeller
	2.4.1 Porters femkraftsmodell
	2.4.2 World Mapping Method
	2.4.3 Faktor X-modellen


	3. Metod
	3.1 Val av ansats
	3.2.1 Litteratursökning
	3.2.2 Urval
	3.2.3 Respondenter
	3.2.4 Datainsamlingsmetoder
	3.2.5 Operationalisering
	3.2.6 Bearbetning av data

	3.3 Diskussion om studiens kvalitet
	3.6 Forskningsetik

	4. Empiri
	4.1 Sekundärdata
	4.1.1 Örebro, en växande stad
	4.1.2 Svenska samhällstrender

	4.2 Primärdata
	4.2.1 Burger Love
	4.2.1.1 Tema 1: Allmänt om verksamheten
	4.2.1.2 Tema 2: Konkurrens
	4.2.1.3 Tema 3: Övriga omvärldsfaktorer

	4.2.2 Diné Burgers
	4.2.2.1 Tema 1: Allmänt om restaurangen
	4.2.2.2 Tema 2: Konkurrens
	4.2.2.3 Tema 3: Övriga omvärldsfaktorer



	5. Analys
	5.1 Porters femkraftsmodell
	5.1.1 Hot från nyetablerare
	5.1.2 Leverantörers förhandlingsstyrka
	5.1.3 Kundernas förhandlingsstyrka
	5.1.4 Hot från substitutprodukter
	5.1.5 Konkurrens bland existerande företag

	5.2 World Mapping Method
	5.2.1 Stor betydelse
	5.2.2 Medel betydelse
	5.2.3 Liten betydelse
	5.2.4 Fler relationer mellan faktorer


	6. Slutsatser och reflektioner
	6.1 Slutsatser
	6.2 Reflektioner kring analysmodellen
	6.3 Förslag till framtida forskning

	Bilaga 1

