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Sammanfattning 

 

I följande uppsats undersöks vad som fragmenterar och formar Uppsala centrums 

kafémarknad samt om den trots fragmenteringen är lönsam. Uppsala centrum har i dagsläget 

ett högt antal kaféer, över 30 stycken inom en 500 meters radie från Stor torget. Baserat på 

intervjuer och egna observationer tillämpas Porters teori om fragmenterade marknader för att 

identifieras de inträdes- och utträdeshinder som formar marknaden i syfte att bedöma 

branschsituationen. Därefter jämförs kaféernas avkastningen på eget kapital med SCB:s 

branschnyckeltal för Sverige. Slutgiltigen så görs en Du-Pontanalys, där kaféers 

vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet jämförs. 

 

Det framkom att Uppsala centrums kafébransch är fragmenterad men med högre 

inträdeshinder jämfört med branschen i övriga Sverige. Det mest betydande hindret var 

bristen på lokaler för nyetableringar. Lönsamheten i Uppsala centrum är stabil och högre i 

snitt, jämfört med övriga Sverige, 28,19% respektive 4.83%. Ingen ledande 

försäljningsstrategi råder gällande vinstmarginaler och kapitalomsättningshastighet. 
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1. Inledning  

 

I följande kapitel kommer en presentation av mitt undersökningsområde. Kapitlet inleds med 

en bakgrund kring ämnet och avslutas med frågeställning och syfte. 

 

Vi i Norden konsumerar mest kaffe i hela världen och Sverige placerar sig på andra plats tätt 

efter Finland med ett genomsnittligt kaffeintag på 3,5 respektive 3,2 kaffekoppar per dag och 

person (Kaffeinformation, 2001). Även våra kaffevanor har ändrats från att våra föräldrar 

drack svart bryggkaffe, med lite mjölk eller grädde, hemma eller på jobbet när vi var små till 

idag då kaffe latté verkar vara populärast och kaféer anses vara en självklar social mötesplats. 

Dessutom så har jag fått återberättat att bara för cirka tio år sen så såg man inte studenter gå 

runt med en pappmugg kaffe i handen på universiteten i landet som man gör idag. Kaffe är 

viktigt i den svenska vardagen och detta reflekteras i det kraftiga utbudet av olika fik och 

kaféer som finns överallt i hela Sverige. Endast i Uppsala centrum finns det i nuläget ca 30 

kaféer plus tiotals barer och bistros, av dessa är några få äldre kaféer som har överlevt tack 

vare att de är eller har varit utomordentliga men de flesta är nyare och på senare år så har 

franchisekedjor börjat dyka upp även här som t.ex. Coffehouse by George och Wayne´s 

Coffee. Och inte bara det; det känns som om det öppnar nya kaféer hela tiden. För mig som 

inte kommer från Uppsala så har det alltid förundrat mig varför det finns så många kaféer i 

Uppsala centrum; kan det verkligen vara lönsamt att driva ett kafé i Uppsala då det finns 

konkurrenter runt varje hörn? 

 

Konkurrensen mellan de olika kaféerna i Uppsala centrum är hård då ca 30 stycken finns och 

marknaden kan till synes verka vara överetablerad trots det stora kundunderlaget vilket 

Uppsala har med tanke på det stora antalet studenter. Under 2010 var antalet heltidsstudenter 

ca 23 000 (Uppsala Universitet, 2011:10) och totala antalet invånare i Uppsala kommun ca 

200 000 (Uppsala Kommun, 2011). 
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1.1 Problemdiskussion 
 

Uppsala har en stor koncentration av kaféer i centrum; vissa har alltid en stor mängd kunder 

medan andra har mindre men trots det så tillkommer det fler och fler kaféer varje år. 

Konkurrensen verkar vara stark, starkare om man tar i åtanke de indirekta konkurrenterna till 

branschen som restauranger, barer, nationer, etc. Men trots det så ökar bara antalet kaféer. En 

annan aspekt som förbryllar mig, är att andelen franchisekaféer är relativt litet jämfört med 

andra storstäder. Varför ser Uppsalas kafémarknad ut som den gör, vilka faktorer är det som 

fragmenterar den? Är den tillräckligt lönsam så att nya aktörer ser möjligheter att lyckas trots 

att det finns konkurrenter bara meter ifrån?   

 

Det har inte tidigare gjorts någon studie om fragmenterade marknader som denna, där 

Uppsalas kaféer diskuteras mot bakgrund av Porters teori. Jag ska göra således en förklarande 

uppsats: där marknadssituationen analyseras och den ekonomiska lönsamheten utvärderas 

med Dupont-modellen. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

- Vad som fragmenterar och formar Uppsalas kafémarknad: vilka faktorer möjliggör eller 

försvårar ett inträde, att bedriva verksamheten och ett utträde ifall förväntningarna inte 

uppnås.  

 - Är Uppsalas kafémarknad, trots fragmenteringen, lönsam, dvs. har den hög och stadig 

lönsamhet?  

 

1.3 Avgränsningar 
 
Jag kommer att avgränsa mig till att analysera caféerna i Uppsala centrum inom ca 500 

meters radie från Stora torget. Det är inom detta område som den största andelen av kaféer 

finns inom ett rimligt gångavstånd. Jag väljer att avgränsa mig till att använda Porters teori 

om marknadsfragmentering och att inte använda Porters femkraftsmodell som vanligen 

används för att analysera marknader. Marknadsfragmenteringsteorin passar bättre då det 
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behandlar just fragmenterade marknader och ger svar på dess fragmentering och om den är 

lönsam medan femkraftsmodellen ger svar på en marknads konkurrenssituation. 

2. Litteraturöversikt 
 

I följande avsnitt så presenteras tidigare undersökningar inom området.  

 

2.1 Den svenska kafébranschen 
 
Det internationella marknadsundersökningsföretaget Euromonitor International har kartlagt 

den svenska kafé- och barmarknaden årligen sen 2005.  Deras analys kommer att hjälpa till 

med att bedöma om marknaden är välmående eller inte senare i uppsatsen. 

 

År 2010 ökade omsättningen för denna marknad med 7 % till 14.7 miljarder kronor samtidigt 

som antalet lokaler ökade med 1 % till 4505 stycken. Branschen har även haft en stark 

återhämtning av finanskrisen år 2010. Under de kommande fem åren prognostiserar de att 

omsättningen kommer att öka med 12 % samtidigt som antalet lokaler ökar med 3 %. 

 

De största aktörerna inom kafémarknaden är Espresso House och Waynes Coffee som är 

Starbucks-inspirerade i och med att de erbjuder olika sorters kaffe med standardiserat utbud 

som olika sorters kaffe-latte, smoothies, enklare bakverk, smörgåsar och sallader.  

 

 

Trender 

 

Under 2009 då sämre ekonomi rådde så sjönk försäljningen men den återhämtade sig starkt, 

med 7 %, 2010 tack vare den starka svenska ekonomiska återhämtningen. 

Att besöka kaféer en populär fritidssyssla och de flesta kaféerna riktar sig till män och 

kvinnor mellan 20 och 45 år. 

 

Specialiserade kaféer, d.v.s. sådana som har kaffe som sin huvudprodukt och som skiljer sig 

från de traditionella kaféerna med genom att erbjuda kaffe av hög kvalité och ett stort utbud 

av kaffesorter, hade den största ökningen av omsättningen de senaste åren men den 
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avmattades då antalet lokaler inte ökade i takt på grund av svårare möjligheter att låna kapital 

från bankerna med tanke på det svårare ekonomiska klimatet. Utöver kaffe så erbjuder de 

antingen lätta att förbereda rätter eller färdiga rätter som till exempel sallader, smörgåsar, 

kakor och bakelser. 

 

Sverige har en stark och lång kaffekultur. De traditionella kaféerna brukar ha ett eget 

konditori och servera bryggkaffe och te som komplement med standardsorter av kaffedrycker. 

På senare år så har de traditionella kaféerna fått ge vika för specialiserade kaféer vilket har 

lett att de antigen har gjorts om eller uppdaterat sitt utbud. 

 

Franschisekedjorna, med 7 % av totala branschomsättningen och 12 % av lokalerna, har sen 

2005 ökat sin omsättning med 99 % och antalet lokaler med 151 %. Denna utveckling beror 

mycket på “latte-trenden” och samtliga aktörer inom branschen erbjuder allt mer och mer 

kaffe av denna sort. Dock så minskade franschisekedjorna sitt antal lokaler på grund av det 

ekonomiska klimatet. Nuvarande trenden bland nyöppnade kaféer är Starbucks-inspirerade 

och kaféer av fransk/italienskt stil, som har större fokus på kaffe än mat, men även en viss 

återuppståndelse av traditionella kaféer à la 50- och 60-talsstilen. 

 

Konkurrensläge 

 

Franschisekedjorna tar stora andelar av marknaden. År 2010 så var Espresso House ledande i 

både antalet lokaler och omsättning. Waynes Coffee hade gjort flest transaktioner och var på 

andraplats i omsättning.  

 

Under 2010 så öppnade de nämnda kedjorna sammanlagt fem lokaler vilket var en stor 

minskning från 2009 då det öppnades 40. Detta beror på den allt mer stränga lånepolitiken 

från bankerna men även ett byte av marknadsstrategi av samtliga franschisekedjorna att satsa 

mera på organisk tillväxt, en ökning via försäljning istället för att expandera. 

Både Waynes Coffee och Espresso House är Starbucks-inspirerade och 2010 så öppnade 

Starbucks sitt första kafé i Sverige. Starbucks har som mål att expandera i Sverige. 

 

 

 

 



 5 

Framtidsutsikter 

 

Antalet försäljningstillfällen och omsättningen för branschen förutses öka de kommande fem 

åren mer än vad de har gjort under de sista fem. Men antalet nyöppnade lokaler ser en 

avmattningen p.g.a. hårdare lånepolitik men det svåraste hindret som franchisekedjornas 

expansion möter är att förvärva lokaler i attraktiva områden. 

 

Starbucks har börjat sitt intåg på den svenska marknaden och efter deras första kafé på 

Arlanda som översteg deras förväntningar så planerar de att öppna kaféer i Göteborg och 

Malmö. 

 

För att kompensera för högre personalkostnader, hyror och råvaror så förväntas priserna öka. 

Med sänkningen av restaurangmomsen som infördes vid årsskiftet 2011/2012 så finns dock 

möjligheten att det motsatta händer: att priserna sjunker. 

 

Den mångåriga lattetrenden fortsätter och produktsortimentet förutses att förbli det samma 

men med ökat fokus på miljövänligt och fair trade: rättvisemärkta produkter som syftar att 

förbättra arbetsförhållandena för odlarna i utvecklingsländer. Euromonitor International anser 

är att fokus på detta sortiment kommer att ökar. 
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3. Metod 
 

Här presenterar jag hur gått tillväga för insamlandet av den teori och data som studien 

bygger på. 

 

3.1 Vetenskapssyn 
 

Genom ett deduktivt tillvägagångssätt, en strategi som testar en hypotes mot en teori utformat 

för ett specifikt problem (Sanders et al., s.124), kommer Porters marknadsfragmenteringsteori 

att testas för att finna om marknaden har höga eller låga inträdes- och/eller utgångshinder och 

därefter bedöma med Dupont-modellen hur de når sin lönsamhet. 

 

Den kvalitativa informationen i detta steg baseras främst på intervjuer av personer aktiva i 

kafébranschen; kaféägare, leverantörer, fastighetsbolag och livsmedelverket. De pusselbitar 

som fattas kompletteras med Euromonitor Internationals marknadsanalys. Därefter kommer 

empirin att analyseras med hjälp av Porters marknadsfragmenteringsteori om hur inträdes och 

utgångshinder påverkar branschens lönsamhet. Därefter så kommer jag att jämföra centrums 

kaféer lönsamhet i form av nyckeltalet räntabilitet av eget kapital mot restaurangbranschen i 

Sverige. Som sista steg så analyseras räntabilitet på totalt kapital av de kaféer som har sin 

bokföring publicerad för att se hur de går tillväga för att nå sin räntabilitet: genom att hålla 

höga marginaler och/eller ha en hög omsättning.  

 

3.2 Val av teori 
 

En av de vanligaste teorierna som man använder sig av vid branschanalyser är Porters 

femkraftsmodell som hävdar att en branschs konkurrenssituation påverkas främst av 

underliggande ekonomiska strukturer, inte endast av konkurrenterna. De fem olika krafterna 

som påverkar lönsamheten är; hot av nya aktörer, kunders förhandlingsstyrka, hot från 

substitut, leverantörerna förhandlingsstyrka och sist konkurrensen mellan befintliga företag i 

branschen. 
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Femkraftsmodellen är ett verktyg för att göra en helhetsanalys av branschen men jag ska 

fokusera på varför branschen ser ut som den gör gällande det höga antalet aktörer. Då passar 

Porters teori om marknadsfragmentering bättre för ändamålet. Den har mycket gemensamt 

med femkraftsmodellen och man kan nog till och med påstå att fragmenteringsteorin är 

femkraftsmodellen men sett ur ett annat perspektiv; istället för att tolka de olika krafterna för 

att uppskatta konkurrenssituationen så tolkas de för att som resultat bedöma inträdes- och 

utgångshinder.  

 

Porters teori om marknadsfragmentering och hur inträdes- och utgångshinder påverkar 

lönsamheten passar då den förklarar varför marknaden ser ut som den gör samt visar om den 

är välmående eller inte i form av lönsamhet och hälsosam konkurrens.  

 

Med Dupontanalysen så kommer jag att finna om kaféerna använder sig av samma 

försäljningstrategi eller inte, dvs. om de satsar på att hålla höga marginaler eller hög 

omsättning. 

 

3.3 Intervjuer 

 
Samtliga intervjuer har varit semistrukturerade och jag har börjat med frågor om vad den 

intervjuande arbetar med för därefter att ställa följdfrågor. En fördel med semikonstruerande 

intervjuer är att man kan gå djupare på vad intervjupersonen anser viktigt (Saunders et al., 

s.319). Nackdelen är med denna intervjuform är att man inte alltid kan ställa alla frågor man 

vill, men det löses genom att ställa de frågorna man missar till andra intervjupersoner. Med 

mina intervjuer har jag fått tillräckligt med svar för att täcka in de faktorer som fragmenterar 

marknaden. 

 

Intervjuerna har genomförts med en individ åt gången och alla intervjuer har skett via telefon 

förutom en. De har inletts med en introduktion av min uppsats och dess syfte och därefter har 
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jag berättat vilka frågor jag vill ha svar på och om det är rätt person att intervjua. Därefter så 

har konversationen inletts och följdfrågor ställts. 

 

3.4 Komplettering med sekundärdata och observationer 
 

Då studien är en analys av en aktuell situation gällande Uppsala, så har de sekundära källorna 

tillsammans med egna observationer hjälpt mig i det explorativa skedet att få en helhetsbild 

av hur marknaden ser ut idag och vilka aktörer som verkar inom marknaden. De sekundära 

källorna har bidragit med tidsenlig data och analyser. 

 

3.5 Kvantitativ data 
 

Statistiken bygger på sekundära källor. Statistiken för branschens lönsamhet i Uppsala är 

tagen ur Affärsdata, en databas med alla svenska aktiebolags årsredovisningar. På Affärsdata 

så har jag tagit nyckeltalet räntabilitet på eget kapital för alla företag som finns publicerade 

och är aktiva i centrum. Därefter så har jag själv behandlat dessa siffror för att får ett årligt 

medelvärde som jag därefter jämför med nyckeltalet för branschen i Sverige som Statistiska 

Centralbyrån (SCB) erhåller. Både Affärsdata och SCB uppdaterar sin data varje år från 

Bolagsverket. 

 

Informationen presenteras slutgiltigen i form av en tabell som visar trenden över 

räntabiliteten på eget kapital för tidsperioden 2007-2010 och på så vis visa om eller inte 

Uppsala centrums kafébransch är hälsosam: om det har samma eller högre räntabilitet än 

andra företag inom food-service sektorn i Sverige. 

 

Den sista kvantitativa analysen sker med Dupont, för att finna hur aktörerna går tillväga för 

att nå sin räntabilitet på totalt kapital; genom höga marginaler och/eller hög omsättningen i 

syfte att se om det finns en strategi som dominerar. Siffrorna presenteras i form av ett 

Dupont-diagram baserat på medelvärdena av samtliga år av räntabilitet på eget kapital, 

vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet. Nyckeltalen för samtliga år och företag 

presenteras som bilaga. 
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3.5.1 Begränsningar i Statistiken 

 

SCB kategoriserar företagen efter bransch men tyvärr finns det inte en SNI-indelning för 

enbart kaféer vilket skulle möjliggöra en mera direkt jämförelse mellan branschens lönsamhet 

i Uppsala jämfört med Sveriges. Den mest avgränsade kategorin som SCB har är för hela 

food-service sektorn. Men trots detta så är jämförelsen intressant då den visar om Uppsalas 

kaféer har större lönsamhet, sett i procent, jämfört med sina direkta konkurrenter, vilket 

restauranger, gatukök, osv. är då de erbjuder mat men även en social mötesplats vilket är 

precis vad kaféer gör.  

 

 

 

Ett till problem som dök upp i framställandet av statistiken är att varken Affärsdata eller SCB 

erhåller data för enskilda näringsidkare/företag, kommandit- och handelsbolag. Att få tag på 

årsredovisningar för enskilda näringsidkare är inte möjligt då de inte har en skyldighet att ha 

en årsredovisning då de deklarerar i inkomstdeklarationen. Detta konfirmerades ytterligare 

via kontakt med SCB. Både SCB och Affärsdata har tillgång till samma data. 
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3.5.2 Urval i SCB:s statistik 

 

Jag har fått begränsa mig då SCB kategoriserar sina siffror efter SNI-kod och storlek av 

företag i form av antalet anställda. SNI-koden 56100 innefattar kaféer men även andra 

företag inom food-service sektorn representeras: 

 

Kaféer i Uppsala 
Restaurangverksamheten i Sverige, SNI-kod 

56100 

• Räntabilitet på eget kapital från 

räkenskapsåren 2007-2009 taget från 

Affärsdata; kaféerna som har 

bolagsformen enskild firma finns inte 

med då ingen årsredovisning finns att 

tillgå. 

Uppsala centrum, 500 meter från Stora 

torget. 

• Gäller kaféer och konditorier/bagerier 

med serveringsställe. 

• Antalet anställda överstiger inte 10 för 

något kafé. 

 

• Räntabilitet på eget kapital byggd på 

data från 2007-2009 taget från SCB; 

företag som har bolagsformen enskild 

firma finns inte med då ingen 

årsredovisning finns att tillgå.  

• Statistik från hela landet. 

• Gäller hela restaurangverksamheten: 

restauranger, restauranger med 

avhämtning, kaféer och konditorier, 

glass- och matbilar och marknadsstånd. 

• Begränsat till kategorin från 1 till 10 

anställda. 

 

 

 

Tidsomfånget har fått begränsats till 2008 då nuvarande kod började användas 2007 och de 

första årsredovisningarna med nuvarande kod gäller som tidigast år 2007-2008. Innan var 

indelningen för koderna annorlunda och därmed så skulle användningen av tidigare SNI-

indelningen inte vara representativ. Nyckeltalet har tagits från kategorin mellan 1 till 19 

anställda för att vara mera representativ kafébranschen då enligt Affärsdata så hade inget kafé 

över 19 anställda för tidsperioden. 
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3.5.3 Urval för branschen i Uppsala 

 

På Affärsdata så har jag börjat med att filtrera på SNI-kod 56100, samma som statistiken från 

SCB representerar för att försäkra mig att jag mäter samma population. Därefter så jag 

begränsat mig till Uppsala och sen manuellt filtrerat bort alla företag som inte var kaféer: 

restauranger, barer, pizzerior, etc. samt de kaféer som ligger utanför den radie som studien 

handlar om: i centrum. Eftersom antalet kaféer är i statistiska sammanhang litet så har alla 

individer efter gallringen tagits med i uträkningen av medelvärdet av räntabilitet av eget 

kapital. Datan för samtliga företag kommer att redovisas men de företag som har högt 

avvikande värden kommer att bortses från genomsnittsuträkningen då det är ett tal som är 

väldigt känsligt för extremvärden.  

 

3.6 Reliabilitet 

 

Reliabilitet är tillförlitligheten på den insamlande datan och dess resultat och om samma 

resultat kan nås av andra vid andra studier (Saunders et.al., s.156). För att nå tillfredsställande 

nivå på reliabiliteten så har jag använt mig av all statistik som finns tillgänglig i form av 

nyckeltal gällande branschen och använt mig av såväl primära och sekundär källor för den 

del som är kvalitativ: intervjuer, observationer och tidigare marknadsanalyser.  

 

3.6.1 Reliabilitet av intervjuer 

 

Avsaknaden av standardisering av intervjuer sänker dess reliabilitet (Saunders et.al., s.326). 

Såväl intervjupersonernas bias men även intervjuarens i form av ton, frågor, etc. påverkar den 

intervjuandes svar. Sen så har vi hur intervjun skedde: de flesta var via telefon medan en var 

personlig. Varje intervjuperson är även omedvetet eller medvetet partisk till sin verksamhet 

och/eller yrke vilket leder till inte helt objektiva svar. Sist får man inte glömma att dessa 

intervjuer skedde för cirka ett år sen och att en marknadssituation inte är statisk utan i 

konstant förändring.  
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3.6.2 Reliabilitet av statistiken 

 

SCB, en statlig myndighet, är känt att ha hög tillförlitlighet men resultatet av det medelvärde 

som jag har räknat ut av Uppsalas kaféer kan dock avvika; gallringen kan göras annorlunda, 

fel i överföringen av siffror från Affärsdata till Excel kan ha skett, osv.  

 

3.7 Validitet 
 

Genom att använda mig av flera olika sorters källor; intervjuer av branschfolk, observationer 

och tidigare marknadsanalyser så har jag försökt att samla in data för alla faktorer som 

fragmenterar marknaden. Trianguleringen av dessa data ökar i slutändan validiteten av denna 

studie och dess resultat, Samma gäller för mitt val av intervjupersoner och semistrukturerad 

intervjumetod i strävan att få svar och infallsvinklar som inte vore möjlig via strukturerade 

intervjuer 

 

I denna studie så har jag begränsat mig till Uppsala centrum, vilket är en väldigt unik stad i 

form av antalet invånare och den höga andelen studenter. Den enda staden med liknande 

demografi är Lund men generaliseringsgraden får läsaren själv avgöra. 



 13 

4. Teori   
 

I följande kapitel så presentas teorin om marknadsfragmentering som förklarar inträdes- och 

utträdeshindren. Även Porters teori om hur marknadsfragmenteringens påverkar 

lönsamheten och Du Pont-analysen presenteras.  

 

4.1 Fragmenterad marknad 
 

En fragmenterad marknad kännetecknas för att inneha få eller inga nackdelar vid liten 

produktionsvolym och har många aktörer samtidigt som att det inte finns någon 

marknadsledare som varken innehar signifikanta marknadsandelar och/eller kan utöva 

inflytande på marknaden i nämnvärd skala. Det som gör fragmenterade marknader unika 

jämfört med andra företagsklimat är dess avsaknad av marknadsledare med tillräckligt stor 

makt att forma den (Porter, 1980:191f). Följande teoretiska belägg kommer från Porters bok 

Competitive Strategy. 

 

I detta företagsklimat så är de aktiva aktörerna i regel många och små. Majoriteten av dem är 

i privat ägo. 

 

De ekonomiska orsakerna som fragmenterar en marknad är många och de ska förklaras 

härnäst. Först tas den absolut viktigaste orsaken upp, att inträdeshindren är låga, som anses 

vara en grundförutsättning och därefter utträdeshindren. 

 

4.1.1 Inträdeshinder 

 

Skälet varför fragmenterade marknader har ett stort antal små aktörer är att de har överlag 

låga inträdeshinder vilket möjliggör aktörernas inträde. Detta är grundförutsättningen för en 

fragmentering och oftast är det flera än ett hinder som är lågt. 

 

Det finns sju inträdeshinder: 
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1. Stordriftsfördelar eller avsaknaden av: Att enhetskostnad minskar i takt 

med att produktionen ökar. Då en marknad där flera aktörer innehar stordriftsfördelar 

kräver det att nykomlingarna gör sitt intåg i stor skala samtidigt som de riskerar 

repressalier från de redan befintliga aktörerna eller alternativt kommer in i mindre 

skala och accepterar kostnadsnackdelar.  

 

Stordriftsfördelar kan förekomma inom produktion, inköp, forskning och utveckling, 

marknadsföring, service, försäljning och distribution. 

 

För kafémarknaden så är det mera aktuellt att se på avsaknaden av stordriftsfördelar 

och erfarenhet/kunskap är inte lika viktig som i andra branscher. Detta grundar sig på 

att branschen har en enkel produktionsprocess, hög andel arbetskraftsinnehåll, hög 

andel personlig service och att den är svår att mekanisera. 

 

Det kan till och med vara så att smådriftsfördelarna är större än stordriftsfördelarna. 

 

• Om konsumenternas preferenser ändras så kan de mindre aktörerna mera effektivt 

göra omställningar då de har en mindre organisation. Likaså gäller om man har ett 

diversifierat produktutbud med skiftande efterfrågan. 

• För restauranger och kaféer är nära och konstant ledning nödvändig. Huvudregeln 

är att inom foodservice-branschen så är små aktörer, där ägaren styr verksamheten, 

mera effektiva än stora kedjor. 

• Höga inventariekostnader och/eller oregelbunden försäljning: De produkter som 

kaféer erbjuder är färskvara samt att försäljningen är oregelbunden sett över året. 

Detta motarbetar stordriftsfördelar då det inte finns någon möjlighet att inneha 

överlager samt att små aktörer med deras flexibilitet kan anpassa sin produktion i 

både mängd och vad som produceras. 

• Små/inga fördelar om företaget är stort när det förhandlar med leverantörer: De 

flesta kaféerna drivs i liten skala och därför finns det knappt någon 

förhandlingsmakt när det gäller inköp. Undantaget skulle kunna vara 

franchisekedjor som använder sig av centralinköp och gemensam marknadsföring. 
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2. Produktdifferentiering: Att befintliga aktörer har varumärkesidentifiering 

och lojala kunder sedan tidigare som har uppkommit från tidigare marknadsföring, 

kundservice, produktskillnader eller genom helt enkelt varit först. Detta hinder tvingar 

nya aktörer att investera kraftigt för att bygga upp sitt nya varumärke. En sådan 

process tar tid och risken med den är att om man misslyckas så är det en investering 

man inte kan få tillbaka. 

 

Produktdifferentiering är också ett resultat av diversifierade marknadsbehov; att 

kundernas preferenser är differentierade. Detta leder till att efterfrågan delas upp i 

olika produkttyper och variationer som i sin tur hindrar företag att dra nytta av 

tidigare nämnda stordriftsfördelar och gemensamma kostnader jämfört om kundernas 

preferenser vore homogen. 

 

Den fragmenterade efterfrågan förklarar varför de mest populära kaféerna skiljer sig 

åt så pass mycket, till exempel om man jämför det gamla och etablerade Fågelsången 

med sitt traditionella utbud och inredning mot de nya franschisekedjorna som till 

exempel Waynes Coffee.  

 

3. Kapitalkrav: Desto större mängd kapital som krävs i uppstartsfasen desto 

kraftigare är hindret. Det samma gäller om betydande summor behövs för så kallade 

sunk costs som t.ex. marknadsföring och F & U. Dessa är dock inte relevanta för 

kafébranschen. 

  

4. Omställningskostnader: Den kostnad som läggs på kunden om den vill byta 

försäljningsställe. Om dessa är höga så måste den nya aktören erbjuda betydande 

förbättringar i pris och/eller prestanda. Precis som ovannämnda inträdeshinder så är 

den inte applicerbar för kafébranschen då kostnaden för en kund att välja ett annat 

kafé är obefintlig.  

 

5. Tillgång till distributionskanaler: De nya aktörerna behöver tillgång till 

kanaler som för att distribuera deras varor och tjänster och i vissa fall är dessa redan 

upplåsta av existerande företag. För kaféer är deras viktigast och enda 

distributionskanal deras kafélokal och det kan det bli kostsamt för nykomlingarna att 
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få tillgång till dessa jämfört med de redan etablerade som har haft samma lokal i 

decennium. 

 

6. Kostnadsnackdelar oberoende av storlek: De redan befintliga aktörerna kan 

inneha fördelar som inte är möjliga att kopiera av konkurrenterna oavsett deras storlek 

eller ekonomiska styrka. För denna bransch så gäller det främst attraktiva och centralt 

belagda lokaler som är sen länge upptagna av befintliga aktörer. Ett kafé som många 

anser har en väldigt fin och mysig lokal är Café Carl von Linné som innehar en 

gammal och hemtrevlig byggnad nära ån. 

 

7. Politiska hinder: De regelverk och regleringar som måste följas; 

livsmedelsförordningar, bolagsregler, anställningslagar, etc. Allt detta försvårar för 

nya aktörer att inträda marknaden då det kräver dem att utbilda sig för att kunna 

öppna och driva ett kafé.  

 

4.1.2 Utträdeshinder 
 

De hindren som försvårar för företag att lämna marknaden. Som följd stannar olönsamma 

företag verksamma allt längre tid än i de fall hinder inte finns vilket påverkar hela industrin 

negativt. Hindren kan vara ekonomiska, emotionella och/eller strategiska.  

 

• Specialiserade tillgångar: Desto mer specialiserade tillgångar desto mer begränsas 

antalet potentiella köpare vilket leder till att likvideringsvärdet sänks. Man ska 

också räkna med de kostnader som tillkommer vid försäljningen. I värsta fall så är 

det inte lönsamt att sälja vissa tillgångar. För kaféer så är majoriteten av dess 

tillgångar lätta att sälja då de kan användas av andra företag inom 

restaurangbranschen och i vissa fall till och med av privatpersoner som till 

exempel kaffemaskiner och möbler. Vad gäller lokalen så borde det inte vara 

något större hinder då efterfrågan är stor. 

 

• Strategisk anslutning: En nedläggning av en verksamhet inom ett företag kan leda 

till deras varumärke förlorar värde, att deras relationer med leverantörer försämras, 

minskade stordriftsfördelar, etc. Detta gäller enbart franschisekedjorna. 



 17 

 

• Emotionella hinder: I de fall som ledningen hindras att ta det ekonomiskt 

försvarbara och rationella beslutet att lägga ner verksamheten. De emotionella 

faktorerna påverkas främst av ledningens engagemang och hängivenhet till 

företaget, ära och rädsla om hur en nedläggning påverkar dem själva, lojalitet till 

de anställda, etc. En annan viktig faktor är orsaken varför de är aktiva inom 

branschen: är det på grund att få maximal vinst eller för att man har andra 

anledningar som inte är vinstrelaterade, som till exempel livsstilen som kaféägare? 

  

4.2 Hinder och Lönsamhet 
 

Antalet och kraften av inträdes- och utträdeshindrena har enligt Porter inverkan på 

lönsamheten. Då de olika hindren försvårar för företag att inträda och lämna marknaden, har 

de stark påverkan på konkurrensen och marknadssituationen (Ibidem:s.22). I de fall varken 

inträdes- och utgångshinder finns, råder en perfekt konkurrens och företag kan gå in och 

lämna marknader när de vill (Ibidem:s.6).  

 

Detta analysinstrument används i förhand av företag för att fatta beslut om att inträda en ny 

marknad eller inte baserat på den räntabilitetsnivån på det egna kapitalet (Porter, 2008:83). 

 

Hinder och lönsamhet 
  Utträdeshinder 

  Låga Höga 

Inträdeshinder 
Låga Låg och stabil räntabilitet Låg och riskfylld räntabilitet 

Höga Hög och stabil räntabilitet Hög och riskfylld räntabilitet 

Källa: Porter, 1980:22 

       

Styrkan av inträdeshindren bestämmer nivån av räntabiliteten då det reglerar antalet aktörer 

som konkurrerar. Höga utgångshinder innebär en riskabel varierande räntabilitet då det leder 

till överkapacitet då branschen går dåligt medan låga utgångshinder tyder på en stabil 

marknad. 
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För denna bransch så råder det både låga inträdes- och utträdeshinder vilket speglas i hög 

konkurrens då det är både lätt att gå in och lämna marknaden. Den höga konkurrensen ger låg 

men stabil räntabilitet då olönsamma företag försvinner snabbt, utan att tävla in i det sista. 

 

4.3 Du Pont-analys 
 

Detta instrument används för att förstå, bedöma och jämföra hur företag går tillväga för att nå 

och/eller öka deras räntabilitet på eget/sysselsatt kapital. Detta underlättar att identifiera vilka 

strategier som företagen använder sig av för att nå sina räntabilitetsnivåer: satsar de på att 

hålla höga vinstmarginaler, dvs. tjäna så mycket som möjligt per försäljningstillfälle eller 

satsar de på att ha en hög omsättning, dvs. att ha så många kunder och försäljningstillfällen 

som möjligt. Med hjälp av Du Pont så kan man identifiera om Uppsalas centrums kaféer 

använder sig av samma strategier eller inte. 

 

Dupont delar upp räntabiliteten i två grundkomponenter: 

 

 

Räntabilitet  på  totalt  kapital   =   Vinstmarginal  ×  Kapitalomsättningshastighet 

= 

Räntabilitet  på  TK =
Resultat  efter  finansiella  poster   +   Räntekostnader

Omsättning
    ×     

Omsättning
Totalt  Kapital

 

 

 

Kapitalomsättning visar hur mycket försäljning företaget skapar per krona i absoluttal, och 

vinstmarginalen visar vinsten i procent av försäljningen. (Lönnqvist, 2011:263-4) 
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Som man ser i figuren ovan så påverkas räntabiliteten olika av de två nyckeltalen: 

• Man förflyttar sig lodrätt uppåt genom att öka vinstmarginalen; genom att höja 

priserna och/eller sänka kostnaderna.  

• Förflytta sig vågrätt åt höger genom att öka kapitalomsättningshastigheten, d.v.s. 

genom att öka försäljningen och/eller minska kapitalet. 

• Diagonalt uppåt åt höger genom en kombination av höjd vinstmarginal och 

kapitalomsättningshastighet. Denna förändring är den optimala. (Lönnqvist, 

2011:266) 

 

Några normtal för vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet finns inte, analysen 

används främst för att jämföra företag i samma bransch. Om företag A har högre 

vinstmarginal än företag B, borde B ha utrymme att minska kostnaderna. På samma sätt om 

A har högre kapitalomsättningshastighet än B, borde B kunna minska sina tillgångar. (Ibidem, 

s.266-7). 
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5. Empiri 
 

5.1 Kvalitativ data 
 

Här presenteras först en översikt över Uppsalas kafébransch och en kategorisering av 

kaféerna, baserat på egna observationer. Därefter dess inträdes- och utträdeshinder, baserat 

på intervjuer och sekundärdata. 

 

5.1.2 Kategorisering av Uppsalas Kaféer 
 

Franchisekaféerna 

 

Det som kännetecknar dessa är det standardiserade utbudet och inredningen, då de är 

underkastade franchisebolagets koncept. Det de alla har gemensamt är att de har en mycket 

stilren och öppen inredning, lokaler vid mycket bra lägen med stor folkgenomströmning samt 

har ett mera amerikaniserat utbud av varor som till exempel muffins, amerikanska kakor, etc. 

som köps in via moderbolaget. 

 

I centrum finns det sex stycken franchisekaféer, varav tre stycken tillhör Waynes Coffee. 

 

De traditionella kaféerna 

 

Dessa är kaféer som har varit etablerade en lång tid i Uppsala, över flera decennier. Ett 

exempel är Ofvandals som har funnits över 100 år. De har gemensamt att deras inredning inte 

har uppdaterats för att följa modet samt att de utmärker sig på att servera traditionella svenska 

bakelser, oftast från sitt egna bageri. Flera av dessa är kända för deras bakelser som till 

exempel Fågelsången och Landings.  

 

De moderna kaféerna 

 

Av dessa har många bara några år av verksamhet i Uppsala och ligger främst i centrum vid 

attraktiva lägen. De har alla lagt stort fokus på inredningen som är modern och trendig. 
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Detsamma gäller i många fall utbudet då det är mera internationellt inspirerat, d.v.s. mindre 

bullar, cocosbollar, etc. och istället biskvier, muffins, etc.   

 

Ett exempel är Bistro Plock, som ligger i det nybyggda, exklusiva och centralt belagda 

Galleria Dragarbrunn.   

 

De små och mysiga/hemtrevliga kaféerna 

 

Dessa är små och drivs ofta av ägaren/ägarna själva och ligger oftast i utkanten av centrum. I 

regel bedriver de ingen bageriverksamhet, utan köper in allt. Undantag finns dock, som t.ex. 

kafé Carl von Linné. Med mysiga/hemtrevliga menas att deras inredning och atmosfär är 

tvärtemot de moderna kaféernas som siktar på att vara trendiga. Vad som utmärker dessa är 

att de har alla olika teman som särskiljer dem och attraherar kunder, t.ex.: 

• Kaffe av bästa kvalité: Vardein & Co 

• Hög mysfaktor: Café Carl von Linné 

• Speciell inredning: Joels 

• Landsinspirerat: Hugos Café som drivs av en amerikan och erbjuder amerikanska 

tilltugg, Café Tar som eftersträvar att vara som en italiensk kaffebar. 

 

 
*För detaljerad kategorisering se bilaga 1. 

32% 

26% 

23% 

19% 

Fördelning av Uppsalas Kaféer 
Små och mysiga kaféer = 10 st Moderna kaféer = 8 st 

Traditionella kaféer = 7 st Franchisekaféer = 6 st 
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5.1.3 Inträdes- och utträdeshinder 
 

5.1.3.1 Inträdeshinder 
 
Stordriftsfördelar 

 

Inga stordriftsfördelar finns för majoriteten av kaféerna förutom för franschisekedjorna och i 

viss mån de få kaféer som har en betydande bageriverksamhet. För franschisekedjorna gäller 

det i form av centralt inköp och marknadsföring medan för bagerikaféerna inom produktion. 

För de sistnämnda dock till en mycket begränsad nivå då produkterna är en färskvara och har 

ett mycket kort bäst före datum vilket omöjliggör överlager samt att efterfrågan är mycket 

varierande. Många av kaféerna köper annars in delvis eller allt av sina bakade varor, som t.ex. 

Café Tar som köper in allt bröd och pålägg från Italien. Annars så sker inköpet från 

leverantörer efter behov, vilket tillåter att man ändrar sitt sortiment när så önskas. Detta är en 

klar fördel för de autonoma kaféerna jämfört mot franschisekedjorna. Att majoriteten av 

kaféerna köper in alla sina bakelser förklarar varför många kaféer serverar exakt samma 

bakelser.   

 

Vad gäller leverantörsrelationer så sker inköpet efter behov, inga långsiktiga kontrakt behövs 

och rabatter förekommer mycket sällan, detta styrker både Christian Jofré vid Plock och Petra 

Karlsson, försäljare för Lindvalls Kaffe. Enligt Christian Jofré så är den viktigaste aspekten 

när det gäller leverantörer att de är pålitliga och levererar både i tid och med jämn kvalité 

istället för att erbjuda de lägsta priserna.  

 

Branschen saknar en erfarenhetskurva: det krävs inga större förkunskaper för att öppna, i de 

fall det sker via en överlåtelse, och bedriva ett kafé då verksamheten är relativ enkel att 

hantera jämfört mot till exempel att driva en restaurang. Till exempel är produktionen av dess 

varor lättare, ibland i stort sett obefintlig om man väljer att köpa in sina bakverk bortsett från 

att kunna brygga kafé. Om man vill öppna ett helt nytt kafé så är tidigare erfarenheter 

viktigare då det är en mera komplicerad och kostsam process. Jafar Alinazari som driver Café 

Tar hade inge tidigare erfarenheter från restaurang- och kafébranschen och påpekar har inte 

stöt på några svårigheter med att driva sitt kafé.  
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Inom restaurang- och kafébranschen så är det även viktigt att ägaren bedriver en sträng 

närstående kontroll av verksamheten för att förhindra svin och undermålig kvalité av service 

och produkter. Detta är ett starkt tecken på att branschen de facto saknar stordriftsfördelar i 

form av centraliserat styre. 

 

Produktdifferentiering 

 

Kafébranschen är ingen standardiserad marknad då efterfrågan är diversifierad. Hur de går 

tillväga är annorlunda vilket förklarar varför en så hög andel av kaféerna tillhör kategorin 

små och mysiga kaféer, som inte har enhetlig urskiljande egenskap. Så den viktigaste 

förklaringen för branschens produktdifferentiering är att marknadsbehovet är i hög grad 

diversifierat.  

 

De traditionella kaféerna Fågelsången och Ofvandals har annars ett etablerat ryckte i Uppsala, 

som de har byggt upp under årens gång. Alinazari säger att han har haft svårt med 

marknadsföringen av sitt nyöppnade kafé men att den har varit begränsad till 

tidningsannonser. Jofré säger att Plock annars inte satsar något nämnvärt på marknadsföring.   

 

Kapitalkrav 

 

Enligt Jofré så startar priset för en överlåtelse av en restaurangverksamhet på 500 000 kr, 

vilket Jafar Alinazari, ägare av café Tar styrker då han angav att hans startkapital var ”lite 

över en halv miljon kr”. Café Tar är ett litet kafé på ca 100 kvm som ligger i utkanten av 

centrum och Alinazari övertog verksamheten, d.v.s. utrustning och hyreskontraktet, efter att 

det tidigare kaféet gick i konkurs. Storleken på 100 kvm är vad många av de intervjuade 

anger som minsta yta man behöver för att bedriva ett kafé. För Alinazari var det inga 

svårigheter att få ett lån av banken. Baserat på detta så kan minimumkravet av kapital sättas 

till 500 000 kronor. Om man istället vill bilda ett helt nytt kafé, ha en mera attraktiv lokal 

eller ta över en fungerande verksamhet så höjs kapitalkravet. 
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Omställningskostnader 

 

Denna är inte relevant då för kunden är kostnaden noll när det gäller val av kafé. Detta gäller 

såväl kostnad i pengar men även tid. Att gå till ett kafé istället för ett annat handlar om en 

gåsträcka som mäts i minuter. 

 

Tillträde till distributionskanaler 

 

Enligt alla intervjuade så är det absolut vanligaste tillvägagångsättet att öppna ett kafé via en 

överlåtelse av en redan befintlig restaurang- eller kaféverksamhet, d.v.s. både lokal eller 

hyreskontrakt och utrustning. Antigen kontaktar man ägaren av verksamheten man är 

intresserad av eller letar efter objekt till salu. I Alinazari fall så hittade han verksamheten han 

tog över på privatannonssidan blocket.se. Den femte mars 2012 fanns endast ett objekt i 

centrum till salu på sagda sida, vilket är milt sagt lågt. Enligt Euromonitor International så är 

bristen av lämpliga lokaler den mest betydande faktorn som hindrar nyetableringar av 

restaurang- och kaféverksamheter i Sverige. Om man inte hittar en restaurangverksamhet att 

ta över kan man alternativt ta över en verksamhet av ett annat slag men man måste då 

försäkra sig i förhand med fastighetsbolaget att de tillåter man en bedriver kaféverksamhet i 

lokalen säger Tommy Ahlborg vid MIAB fastigheter.  

 

Alternativet till en överlåtelse är att ta kontakt med ett fastighetsbolag och förhandla om ett 

kontrakt. Detta är emellertid svårt, främst p.g.a. att det måste finnas en lokal ledig, på de mest 

attraktiva adresserna kan väntetiden vara år. En annan fråga är om fastighetsbolaget vill ha ett 

kafé i sina lokaler: Det måste passa in i deras koncept samt att fastighetsbolaget måste tro på 

affärskonceptet. Hyran startar på 1500 kr per kvm och år plus diverse kostnader som bränsle, 

skatt, ventilation på ca 300 kr kvm och år. För de allra attraktivaste lokalerna, som till 

exempel de mitt i centrum eller i någon av galleriorna så ligger hyrorna på ca 5000 per kvm 

och år, enligt Sture Ceasar, affärsområdeschef för Vasakronan fastigheter. Kontrakten 

förhandlas olika från fall till fall, som t.ex. beroende om lokalen redan är anpassad för 

livsmedelverksamhet eller inte. Beträffande bindningstiden så är den olika beroende 

fastighetsbolag men Vasakronan och MIAB skriver kontrakt på minst 3 år. Vasakronan 

kräver även av ”nya gröna verksamheter” en förskottsbetalning på 6 månader.  
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En till faktor som påverkar tillgången av lokaler är om kaféet ska bedriva bageri eller inte. 

Om så är fallet ställs större krav på lokalen i form av både separat kök och särskild 

ventilation. 

 

Kostnadsnackdelar oberoende av storlek 

 

Det finns fördelar som de redan etablerade kaféerna besitter som de nya inte kan imitera. I 

detta fall gäller det attraktiva lokaler som de redan befintliga kaféerna besitter, anseende och 

lojala kunder som de har fått genom åren. Ett prima exempel är det gamla kaféet Fågelsången 

som har ett stort gammalt hus vid ån. För nya aktörer så är chansen att få en sådan lokal i 

stort sett obefintlig. 

 

Politiska hinder 

 

Det mest betydande politiska hindret för att driva ett kafé sätts av Livsmedelverket. Det gäller 

för alla verksamheter som hanterar livsmedel och har olika krav beroende på i vilken grad 

verksamheten hanterar och/eller producerar livsmedel samt sort av livsmedel i fråga. Vad 

gäller kaféerna så är höjs kraven på lokalen om kaféerna vill baka eget; då krävs ett fristående 

kök, lämpligt kylskåp samt köksventilation vilket i sin tur höjer kapitalkravet. Förutom det så 

är riktlinjerna de samma, att ha lämpliga rutiner för att upprätthålla god hygien. 

 

Processen för att ansöka om tillstånd tar cirka två veckor och enligt Alinazari så var det inga 

svårigheter att uppfylla kraven trots att han inte hade tidigare erfarenheter från restaurang- 

eller kafébranschen. 

 

Enligt Maria Wegscheider, livsmedelsinspektör för Uppsalas kommun, så har det inte varit 

några problem för kaféerna i Uppsala att klara livsmedelverkets inspektioner. I de fall en 

verksamhet inte klarar inspektionen så har de möjligheter att åtgärda problemen och 

genomföra en ny. 
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5.1.3.2 Utträdeshinder 
 

Specialiserade tillgångar 

 

Det vanligaste är att all utrustning tas över av den som tar över verksamheten via en 

överlåtelse. Annars så är all utrustning som kaféer innehar, som till exempel kaffemaskiner, 

kyldiskar, möbler, etc., lättsålda då de i många fall kan användas av både privatpersoner och 

andra livsmedelsverksamheter. Om kaféet dessutom har köpt in sina tillgångar begagnade så 

är minimeras förlusten ytterligare. Vad gäller lokalen är även den lättsåld då utbudet är 

mycket begränsat. I del fall bindningstid på hyreskontrakt kvarstår så överförs den till den 

som övertar verksamheten. 

 

Strategisk anslutning 

 

Då de flesta kaféerna är självständiga, utan någon anknytning till ett annat bolag så är denna 

faktor irrelevant. För franschisekedjorna betyder den möjligtvis att deras varumärke förlorar 

anseende. 

 

Emotionella hinder 

 

Av de intervjuade, Alinazari och Jofré, som båda driver kafé påpekar de att de främst ser det 

som ett jobb men som ett väldigt trivsamt sådant då det inte är lika stressigt som om man 

skulle driva en restaurang. Alinazari påpekar att han tycker väldigt mycket om att bedriva ett 

kafé och att han länge haft en passion för italienskt kaffe, så när han bestämde sig för att 

starta ett eget företag i syfte att få ett jobb, var valet självklart. 
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5.2 Nyckeltalsamanställning 
 

5.2.1 Beskrivning av urvalspopulationen 
 
För båda nyckeltalsanaylserna så är urvalet av kaféer i Uppsala det samma: samtliga kaféer 

som har publicerade årsredovisningar och som befinner sig inom centrum. Tyvärr så är det 

enbart aktiebolag som har sina balansräkningar tillgänglig för allmänheten vilket gör att av de 

ca 30 kaféerna som finns i centrum så finns det bara underlag för 10 stycken vilket betyder att 

census inte kan uppnås. Av dessa är det få som har en komplett publicerad bokföring för hela 

perioden 2007-2011. Syftet med den kvalitativa delen är att estimera hur marknaden ser ut 

och inte att påstå att dessa nyckeltal avser hela kafébranschen i Uppsala.  

 

Av kaféerna så var det även vissa som hade ovanligheter i sina bokföringar vilket gör att de 

tyvärr inte speglar verkligheten, framför allt kaféet Årummet som hade väldigt skiftande 

värden för hela perioden. 

 

Perioden avser från 2007 till 2010 för samtliga företag. Syftet med vidden är att täcka in en 

längre period och för att samtidigt undvika att starkt avvikande år påverkar analysen. Två 

medelvärden har räknats ut: ett för varje år för alla kaféer samt ett för varje kafé för samtliga 

år. 

 

Av de kaféerna som har publicerat sin bokföringsrapport så är samtliga aktiebolag och att de 

representerar alla olika kategorier av kaféer: små och mysiga kaféer, moderna kaféer, 

franchisekaféer och traditionella kaféer. 

 
Kafé	   Företagsnamn	   Org.nr	  
Årummet	   Selahittin	  Karakas	  Food	  AB	  	   556513-‐0225	  
Broströms	  Kafé	   Broströms	  Kafé	  AB	   556583-‐1814	  
Café	  Cappuccino	   Café	  Cappucino	  Anton	  &	  Chris	  AB	   556652-‐6975	  
Café	  Latte	   Klas	  Pontvik	  AB	   556667-‐4460	  
Café	  Mitony	   Café	  Mitony	  AB	   556788-‐9935	  
Café	  Unico	   Danny	  Gevryje	  AB	   556675-‐3579	  
Hugos	  Café	   Hedstrands	  Serveringar	  AB	  	  	   556543-‐6333	  
Landings	  Konditori	   Landings	  Konditori	  AB	  Moderbolag	   556471-‐6206	  
Ofvandals	   Ofvandals	  Hovkonditori	  AB	   556466-‐6500	  
Waynes	  Coffee	  S:t	  Pers	  galleria	   MMF	  Coffestation	  i	  Uppsala	  AB	   556741-‐8065	  
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5.2.2 Räntabilitet eget kapital i Uppsala jämfört mot landet  
 
Branschnyckeltalen från SCB representerar hela restaurangbranschen på grund av att deras 

branschfördelning inte avgränsar mer. Data för åren 2007 och 2011 finns inte: 2007 på grund 

av ändringar i SNI-koderna och 2011 på grund av att de inte är publicerade ännu. Urvalet för 

branschtalen är SNI-kod 56100 och företagsstorlek på mellan 1-19 anställda. Tyvärr så har 

inte SCB en kategori för mellan 1 och 10 anställda. SCB:s nyckeltal har inte med data från 

enskilda företag i sina estimeringar utan enbart aktiebolag och ekonomiska föreningar. 

 

SCB:s branschnyckeltal anges som median medan för branschen i Uppsala som medelvärde. I 

kolumnen till höger presenteras medelvärdet för samtliga år data finns. I 

medelvärdesuträkningen så utesluts Årummet, Café Latte, Café Hugos och Waynes Coffee på 

grund av stort avvikande värden från ett år till ett annat. 

 

Räntabiliteten har ökat stadigt från år 2007 från 20.36% till 42.6% år 2011. En minskning 

skedde 2009 men kaféerna återhämtade sig starkt. Över perioden så har räntabiliteten på eget 

kapital för kaféerna i Uppsala överstigit med god marginal restaurangbranschen i landet. 

 
Räntabilitet på eget kapital 

    År 2007 2008 2009 2010 2011 Medel 
Median Branschnyckeltal -  0.30 3.40 10.80  - 4.83 
Medelvärde för Uppsala 20.36 21.76 18.46 37.79 42.60 28.19 
Kafé             
Årummet* - 112.82 -42.47 -41.43 -79.94 -12.76 
Broströms Kafé  - 21.21 12.33 73.30 35.15 35.50 
Café Cappuccino 6.36 14.45 52.06 4.76  - 19.41 
Café Latte* 14.88 26.35 21.64 -120.51  - -14.41 
Café Mitony  - - - 71.64  - 71.64 
Café Unico  - 65.88 33.18 -37.54 71.32 33.21 
Hugos Café*  - -1150.00 -93.51 75.00 -81.14 -312.41 
Landings Konditori  - 17.02 11.08 9.31 21.32 14.68 
Ofvandals 38.78 34.36 -1.63 29.94  - 25.36 
Waynes Coffee S:t Pers* - 11.05 84.36 -225.81  - -43.47 
*Utesluten i genomsnittsuträkningen 
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5.2.3 Dupontanalys 
 
Räntabiliteten på totalt kapital har ökat stadigt under perioden, från att vara 5.91% i 

medelvärde 2007 till 9.15% 2011. 2010 sjönk den men återhämtade sig året därpå. 

 

Vinstmarginalen har sjunkit för perioden, från 4.52% i medelvärde 2007 till 2.74% 2011 

samtidigt som kapitalomsättningshastigheten har sjunkit från 3.31 till 2.26. För 

medelvärdesuträkningen så uteslöts kaféet Årummet då det hade alldeles för extrema och 

varierande nyckeltal. För mera detaljerad översikt över företagens nyckeltal se bilaga 3. 

 

 
 

Det kafé som har haft den absoluta största vinstmarginalen är Ofvandals, samtidigt som detta 

företag också har haft den lägsta kapitalomsättningshastighet jämfört med resten av kaféerna: 

9.99% i vinstmarginal och 0.96 i kapitalomsättningshastighet jämfört med medelvärdena 3.11 

respektive 3.32 för branschen. Den låga kapitalomsättningshastigheten kan förklaras på grund 
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av dess höga ålder, det är över 100 år gammalt (Ofvandahls.se, 2012) och kan således inneha 

ett väldigt stort kapital.  

 

De kaféer som har haft den stadigaste räntabiliteten för perioden är Landings och Ofvandals, 

båda gamla och traditionella kaféer men deras strategier skiljer sig åt då Landings 

vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet ligger mera i linje med resten av kaféerna. 

 

Av samtliga kaféer så har alla i snitt haft en positiv räntabilitet förutom Hugos Café.  

 

Man kan konstatera att både en försäljningstrategi med höga vinstmarginaler eller en med 

hög omsättning fungerar i Uppsala. Dock så dominerar strategin att hålla en vinstmarginal 

under 5 %. Vad gäller kapitalomsättningshastighet, som ligger på 3.32, så varierar det kraftigt 

för samtliga kaféer men den är dock hög. Detta tyder på att det är en arbetsintensivbransch 

istället för en kapitalintensiv; varje investerad krona skapar i snitt 3.32 kronor. 
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6. Analys 
 

Branschen karakteriseras av avsaknaden av stordriftsfördelar i flera områden: Inom 

produktion då inget överlager kan produceras på grund av kort bäst före datum och 

varierande produktion och efterfrågan. Inom inköp då inget kafé är tillräckligt stort för att få 

mängdrabatt eller speciella förmåner och slutgiltigen inom organisationen då man kräver att 

chefen/ägaren är närvarande.   

 

Då få och små fördelar vid storskaligt produktion finns och att många kaféer köper in sina 

bakelser så sänker det även kompetensnivån som krävs för att öppna och driva ett kafé samt 

kravet på lokal. I och med att om man väljer att köpa in istället för att baka så ökar urvalet av 

potentiella lokaler vilket underlättar en nyetablering men samtidigt så gör det att man inte 

urskiljer sig i bakelseutbudet från de andra kaféerna som köper in vilket i sin tur leder till att 

man får särskilja sig på något annat vis. Som t.ex. genom inredning, sortiment och/eller 

kvalité av kaffe, etc. Då man inte vill baka eget, så underlättar det när man söker lokal då 

flera lokaler i markhöjd kan göras om till kafé utan omfattande ombyggnation enligt Tommy 

Alborg vid MIAB Fastigheter. Det sänker även kapitalkravet då man undgår kostnaden för 

bageriutrustning, eventuell ombyggnad, utrymme för kök, etc. samt underlättar 

inspektionerna från Livsmedelverket. Att så få av Uppsalas kaféer bedriver betydande 

bageriverksamhet samt att de som gör det är sådana som är etablerade sen länge förklaras 

med de ökade hindren i form av lokal, kapital och erfarenhet, något som försvårar det mycket 

för nya kaféer jämfört med om de väljer att köpa in sina bakelser istället. 

 

I de fall en aktör vill lämna branschen så innebär det mindre problem då utträdeshindrena är 

små. All utrustning kan säljas vidare men i de flesta fall så övertas allt av den som övertar 

verksamheten och då utbudet av kaféverksamheter är ytterst begränsat samt att marknaden är 

mycket lönsam så borde det innebära att efterfrågan är mycket stor. Vad gäller 

bindningstiden av hyreskontrakt så övertas den av de nya ägarna. Det utträdeshinder som kan 

ha någon betydelse är det emotionella hindret då det kan vara så att kaféägaren förknippar det 

som en hobby och accepterar en lägre avkastning av verksamheten vilket motverkar eller 

fördröjer att han/hon utträder marknaden när denne inte längre når önskad avkastning. Enligt 

Porter förknippas fragmenterade marknader av emotionella utträdeshinder.  
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Sammanfattningsvis gäller dock att Uppsala kafébransch har lite högre inträdeshinder än 

övriga Sverige vilket förklarar den högre lönsamheten. 

 

Det räcker med att ett enstaka inträdeshinder är lågt för att marknaden ska vara fragmenterad. 

I Uppsalas kafébransch fall så är samtliga inträdeshinder låga förutom tillgången till lokal 

som begränsar nyetableringar samt ett emotionellt utträdeshinder av okänd styrka. Detta 

betyder att det är lätt att etablera sig på marknaden, förutsatt att man har en lokal, samt 

mindre svårt att lämna den om så behövs vilket leder till att marknaden är fragmenterad men 

lönsam. 

 

Om man jämför Uppsalas kaféers avkastning på eget kapital med restaurangbranschens i 

landet så är den stabil, precis som modellen förutser men betydligt högre, 28.19 % i medel för 

perioden jämfört med 4.83 % för hela landet. Detta indikerar att branschen i Uppsala har 

högre inträdeshinder än branschen i Sverige, vilket stämmer överens med verkligheten då 

utbudet av lokaler i Uppsala är begränsat. Detta scenario med högre inträdeshinder och låga 

utträdeshinder är det mest lönsamma att verka i då de olönsamma aktörerna försvinner utan 

att försöka överleva genom drastiska åtgärder som sänker avkastningen för hela branschen. 

Marknaden är fragmenterad men inte i så pass hög grad att den lider av det då branschen har 

mycket högre avkastning än resten av restaurangbranschen i Sverige vilket är ett tydligt 

tecken på att Uppsala centrum inte lider en överetablering av kaféer. Eller som Jofré vid 

Plock sa:  ”Det som är bra med Uppsala är att det finns för mycket folk med för mycket fritid.”  

 

Dupont-analysen förstärker bilden av Uppsalas kafébransch som fragmenterad då den visar 

att ingen försäljningstaktik dominerar utan att samtliga har olika vinstmarginaler och 

kapitalomsättningshastigheter. Att inget kafé har kopierat Ofvandals tillvägagångssätt kan 

vara ett tecken på att kaféerna inte lägger fokus på konkurrenternas ekonomiska 

omständigheter. Annars kan det vara så enkelt att de inte kan imitera de förhållanden 

Ofvandals besitter, möjligtvis ett stort kapital ackumulerat efter alla år det har varit verksamt. 

 

Avkastningsnivåer på eget kapital på 28.19% och totalt kapital på 7.69 för perioden 2007-

2009 tyder på att Uppsalas kafébransch är en hälsosam och lönsam bransch. 
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7. Slutsats 

Det är fastställt att marknaden är fragmenterad, en hälsosam sådan, med överlag låga 

inträdeshindren, förutom ett: tillgången till distributionskanaler, vilket för kaféer är lokaler. 

Styrkan av detta hinder är ej uppmätt då utbudet av kaféverksamheter för överlåtelse är lågt 

samtidigt som möjligheten för att få tag på hyreskontrakt för en lokal finns, så länge man är 

beredd att investera i att starta ett helt nytt kafé vilket i sin tur höjer kapitalkravet. Men 

branschen är trots allt mycket lönsam, lönsammare än restaurangbranschen i helhet för landet 

och det förklaras med att inträdeshindren är relativt högre i Uppsala jämfört med Sverige 

generellt om man utgår från modellen om hur inträden och utträdeshinder påverkar 

lönsamheten.  Bristen av lokaler har förhindrat att marknaden överetablerats av allt för många 

aktörer, men i och med att de andra inträdeshindren är tillräckligt låga i kombination med det 

diversifierade marknadsbehovet förblir marknaden fragmenterad samt lönsam. 

  

Min slutsats är att Uppsalas kafébransch är i högsta grad hälsosam och att ingen 

överetablering finns. Trots att den är fragmenterad och ingen branschledare finns. Jag 

förutspår att flera personer kommer att få upp ögonen för de möjligheter som finns i denna 

bransch i Uppsala då dess hinder är väldigt låga förutom tillgången av lokal. Om man har tid 

att vänta tills ett objekt dyker upp så finns det stor chans att man går med vinst, då marknaden 

i Uppsala är mycket mera gynnsam än i resten av landet.  

 

Det vore intressant att följa upp studien om några år och se om avkastningen för branschen 

har normaliserats med riket då den är onormalt hög eller att jämföra avkastningsnyckeltalen 

för kaféer i andra storstäder. För eller senare så måste folk inse detta och lockas till Uppsala 

för att öppna ännu fler kaféer då möjligheterna att gå med vinst här är stora samtidigt som 

inträdeshindren är låga. Ett annat intressant ämne vore att studera mera detaljerat hur pass 

mycket det låga utbudet av lokaler påverkar takten av nyetableringar. 
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Bilagor 
 

1. Kafékategorier 
 
Kafé	   K1	   K2	   K3	   K4	  
Åhléns	  Café	   	  	   1	   	  	   	  	  
Barista	   	  	   	  	   	  	   1	  
Broströms	   	  	   1	   	  	   	  	  
Café	  018	  	   	  	   1	   	  	   	  	  
Café	  Årummet	   	  	   1	   	  	   	  	  
Café	  Cappuccino	  Anton	  &	  Chris	   	  	   	  	   1	   	  	  
Café	  Gospelhörnan	   	  	   	  	   1	   	  	  
Café	  Latte*	   1	   	  	   	  	   	  	  
Café	  Linné	  Hörnan	   1	   	  	   	  	   	  	  
Café	  Carl	  von	  Linné	   1	   	  	   	  	   	  	  
Café	  Mitony	   	  	   1	   	  	   	  	  
Café	  Tar	   1	   	  	   	  	   	  	  
Café	  Unico	   	  	   1	   	  	   	  	  
Coffehouse	  by	  George	   	  	   	  	   	  	   1	  
Espresso	  House	   	  	   	  	   	  	   1	  
Güntherska	  Hovkonditori	   	  	   	  	   1	   	  	  
Hugos	  Kaffe	   1	   	  	   	  	   	  	  
Kardemumma	   1	   	  	   	  	   	  	  
Konditori	  Fågelsången	   	  	   	  	   1	   	  	  
Landings	  Konditori	  AB	   	  	   	  	   1	   	  	  
Ofvandals	  Hovkonditori	   	  	   	  	   1	   	  	  
Plock	   	  	   1	   	  	   	  	  
Smultron	  Café	   1	   	  	   	  	   	  	  
Kafferummet	  Storken	   	  	   	  	   1	   	  	  
Stationen	   	  	   1	   	  	   	  	  
Ungdomscafé	  Genomfarten	   1	   	  	   	  	   	  	  
Uppsalas	  Bokcafé	   1	   	  	   	  	   	  	  
Vardein	  &	  Co	   1	   	  	   	  	   	  	  
Waynes	  Coffee	  -‐	  
Forumgallerian	   	  	   	  	   	  	   1	  
Waynes	  Coffee	  -‐	  Smedsgränd	   	  	   	  	   	  	   1	  
Waynes	  Coffee	  S:t	  Pers	  	   	  	   	  	   	  	   1	  
	  Summa	  =	  31	   10	   8	   7	   6	  

 
Kategorier: 
K1 = Små och mysiga kaféer  K2 = Moderna kaféer 
K3 = Traditionella kaféer  K4 = Franchisekaféer 
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2. Intervjuer 
 
Tommy Alborg, fastighetsförvaltare och jurist vid MIAB fastigheter, Uppsala. 
Telefonintervju den 12e juli 2011 
 

• Hur mycket fastighetsarea har ni centrum för uthyrning? 
• Vad anser ni är viktigt när ni skriver kontrakt med en ny hyresgäst? 
• Hur mycket kostar det att hyra en lokal? Tillkommer det några avgifter? 
• Hur lång är bindningstiden på hyreskontrakten? 
• Hur utformas kontrakten? Gäller andra villkor om ombyggnad för kafé krävs? 
• Hur fungerar det om man övertar ett hyreskontrakt? 
• Krävs särskilda tillstånd för att bedriva ett kafé? 
• Finns det något annat du anser viktigt om man vill öppna ett kafé i en av era lokaler? 

 
Sture Ceasar, affärsområdeschef för Uppsala centrum vid Vasakronan fastigheter. 
Telefonintervju den 15e oktober 2011. 
 

• Hur mycket fastighetsarea har ni centrum för uthyrning? 
• Hur stor lokal behöver man för att bedriva ett kafé? 
• Hur mycket kostar det att hyra en lokal i Uppsala centrum? 
• Hur går man tillväga om man vill teckna ett hyreskontrakt hos er? Hur går man 

tillväga annars? 
• Krävs deposit eller dylikt om man tecknar kontrakt? Bindningstid? 

 
Christian Jofré, restaurangägare och barchef vid Bistro Plock, har mångårig erfarenhet av 
kafé- och restaurangbranschen i Uppsala. Telefonintervju 10e oktober 2010. 
 

• Vad har du för erfarenheter inom kafé och restaurangbranschen? 
• Vilka kunder riktar sig Plock till? 
• Hur ser era relationer med era leverantörer ut? Vad är viktigast: förmånliga priser 

eller bra relationer? 
• Hur stora är marginalerna för era produkter? 
• Hur går man tillväga om man vill öppna ett kafé i Uppsala centrum? 
• Hur många kunder per dag brukar ni servera per dag? Vad skulle du uppskatta att 

snittet ligger på för Uppsala centrums olika fik? 
• Är kunder trogna? 

 
Petra Karlsson, områdesförsäljare vid Lindvalls kaffe. Telefonintervju den 11e november 
2010. 
 

• Hur brukar era relationer med kaféer se ut? Har ni långsiktiga och stadiga relationer 
eller köper de vid behov-basis? 

• Har ni speciella erbjudanden eller tillhandhåller ni kaffeutrustning till kaféer? 
• Uppskattningsvis, hur många kunder, i genomsnitt, per dag har ett framgångsrikt 

kafé? 
• Vad anser du är det viktigast man behöver tänka på om man vill öppna ett kafé i 

Uppsala? 
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Jafar Alinazari, ägare av Kafé Tar som öppnades 2010. Personlig intervju den 10e juli 2011. 
 

• Har du tidigare erfarenhet av branschen? 
• Hur hittade lokal? Hur letade du? Vart det svårt/tog det lång tid? 
• Vad är det speciella med ert kafé? 
• Hur gjorde du för att få startkapital? Var det svårt att få lån? 
• Varför öppnade du ett kafé? Vad har du för ambitioner med kaféet? Hur ser du på 

framtiden? 
• Hur gör du med inköp? 
• Var processen med tillstånd från livsmedelverket svår? 
• Fick du någon hjälp från kommunen?  
• Vad har varit det svåraste med att driva ett nyöppnat kafé? 

 
Maria Wegscheider, livsmedelsinspektör vid Livsmedelverket Uppsala. Telefonintervju 8e 
augusti 2011. 
 

• Vad krävs för att få tillstånd för att öppna ett kafé? 
• Hur ser kraven ut mellan ett kafé där man köper in allt jämfört om man bakar själv? 
• Erhåller ni kurser och utbildningar? 
• Är processen lång för att få tillstånd? 
• Är det många kaféer som har problem att uppfylla era krav? 
• Vad säger din erfarenhet: av de nya kaféer som öppnas, är de flesta helt nya eller 

bildas de genom överlåtelse? 
  

3. Nyckeltal 
 
Räntabilitet på totalt kapital 

     År 2007 2008 2009 2010 2011 Medel 
Medelvärde 5.91 7.10 10.12 6.17 9.15 7.69 
Kafé             
Årummet* -  80.03 -17.67 -14.85 -22.29 6.31 
Broströms Kafé -  6.15 4.80 38.66 17.34 16.74 
Café Cappuccino 3.25 7.12 27.15 1.74  - 9.82 
Café Latte 1.76 5.50 4.45 -4.47  - 1.81 
Café Mitony -     - 18.99  - 18.99 
Café Unico -  11.65 8.84 -4.88 15.76 7.84 
Hugos Café -  0.71 -1.89 4.58 -10.70 -1.83 
Landings Konditori -  11.28 8.37 7.05 14.19 10.22 
Ofvandals 12.72 9.48 4.01 11.63  - 9.46 
Waynes Coffee S:t Pers -  4.91 25.22 -17.75 -  4.13 

*Utesluten i genomsnittsuträkningen 
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Vinstmarginal 
År 2007 2008 2009 2010 2011 Medel 
Medelvärde 4.52 3.37 2.44 2.49 2.74 3.11 
Kafé             
Årummet* -  74.09 -49.61 -11.60 -13.82 -0.23 
Broströms Kafé -  1.22 0.80 8.27 4.49 3.70 
Café Cappuccino 0.50 1.11 4.49 0.21  - 1.58 
Café Latte 0.73 1.75 1.96 -2.26  - 0.55 
Café Mitony -  - -  5.46  - 5.46 
Café Unico -  3.15 2.41 -1.89 7.01 2.67 
Hugos Café -  0.60 -1.69 2.50 -6.02 -1.15 
Landings Konditori -  4.87 3.43 2.89 5.47 4.17 
Ofvandals 12.34 13.26 4.28 10.06  - 9.99 
Waynes Coffee S:t Pers -  1.02 3.84 -2.84  - 0.67 
*Utesluten i genomsnittsuträkningen 

      
 
Kapitalomsättningshastighet 

     År 2007 2008 2009 2010 2011 Medel 
Medelvärde 3.31 3.42 3.63 3.63 2.62 3.32 
Kafé             
Årummet*  - 1.08 0.36 1.28 1.61 1.08 
Broströms Kafé  - 5.04 6.00 4.67 3.86 4.89 
Café Cappuccino 6.50 6.41 6.05 8.29  - 6.81 
Café Latte 2.41 3.14 2.27 1.98  - 2.45 
Café Mitony  -     3.48  - 3.48 
Café Unico  - 3.70 3.67 2.58 2.25 3.05 
Hugos Café  - 1.18 1.12 1.83 1.78 1.48 
Landings Konditori  - 2.32 2.44 2.44 2.59 2.45 
Ofvandals 1.03 0.71 0.94 1.16  - 0.96 
Waynes Coffee S:t Pers  - 4.81 6.57 6.25  - 5.88 
*Utesluten i genomsnittsuträkningen 

      

 

 

 


