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Förord  
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tjänsteutveckling. Vi blev intresserade av att fördjupa oss i ämnet och genom vår lärare, 
och även sedan handledare för uppsatsen, Anders Gustafsson, kom vi i kontakt med 
Löfbergs Lila. Löfbergs Lila är ett familjeföretag i kaffebranschen som idag är ett av de 
större rosterierna i Norden. Vi vill härmed rikta ett tack till Charlotta Stenson som jobbar 
som Product Manager på Löfbergs Lila och som har tagit sig tid att träffa oss och 
diskutera vårt ämne för uppsatsen. Vidare vill vi rikta ett speciellt tack till alla 
respondenter som har tagit sig tid att svara på våra frågor, tack!  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Anders Gustafsson som hjälpt och 
väglett oss under uppsatsens gång.  

Än en gång, Tack!  

Karlstad januari 2006       

Aida Cvetojevic                                    Erik Johansson                              Martin Olofsson    
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Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är att studera beteende hos lead users angående deras förvaring och 
konsumtion av kaffe. Genom att göra en jämförelse med icke lead users har vi undersökt 
om lead users uppvisar ett avvikande beteende. Vi har även utifrån svaren kunnat ge 
förslag på lösningar om hur kaffeförvaring kan utformas och förbättras.  

Utifrån 40 intervjuer med kaffekonsumenter har vi försökt urskilja lead users. Vi har 
utgått från en modell som vi utvecklat tillsammans och som bygger på tidigare teorier. Vi 
har poängsatt alla frågor och multiplicerat med viktningsgraden. Utifrån de summor vi 
fick delade vi in grupperna i lead users och icke lead users. Gruppen emellan valde vi att 
kalla gråzon.   

Genom undersökningen har vi kommit fram till att det förekommer ett avvikande 
beteende hos lead users. Lead users har ett utpräglat intresse för kaffe, kaffevaror samt 
originalitet. De har ofta fler egna och unika idéer än icke lead users. Lead users har dock 
de mest svårimplementerade idéerna och lösningarna. Icke lead users har inte ett 
utpräglat intresse för kaffe och inte heller några idéer eller lösningar kring kaffeförvaring. 
De som hamnade i vår gråzon är oftast personer med kaffeintresse men inga idéer kring 
kaffeförvaring eller inget kaffeintresse men idéer som kan vara användbara.  

Utifrån svaren har vi funnit att många skulle vilja se mindre kaffeförpackningar i en 
större förpackning. Någon form av återförslutning har många önskat, t ex en plastremsa 
som gör att man lätt kan stänga förpackningen. Vi har även funnit att många förvarar sitt 
kaffe i en kaffeburk. För att aromen och smakämnena skall bevaras på bästa sätt skall inte 
kaffet tas ur sin förpackning och därför anser vi att kafferosterier förslagsvis kan sälja 
kaffeburkarna som en kringprodukt i livsmedelsbutikerna.    
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Abstract 
The aim with the essay is to study behavior of lead users concerning their storing and 
consumption of coffee. By comparing lead users with non lead we will see if there is a 
deviating behavior. On the basis of the research we can give solutions to how coffee 
storing can be formulated and improved.  

On the basis of 40 interviews with coffee consumers we have tried to distinguish lead 
users. In doing so we started with a model that we developed together and that builds on 
earlier theories. We have scored all questions and multiplied with the weighting degree. 
On the basis of those totals, we divided the groups in lead users and non lead users. The 
interviewees that didn’t fall into these categories we put in a group called the grey zone.  

Through the survey we noticed a deviating behavior of lead users. Lead users have a 
pronounced interest for coffee, coffee products and originality. They often have more of 
their own and unique ideas than non lead users. However lead users have the most 
difficult implemented ideas and solutions. Non lead users do not have a pronounced 
interest for coffee and neither ideas or solutions around coffee storing. Those in our grey 
zone are most often persons with coffee interests but no ideas around coffee storing, or no 
coffee interest but ideas that can prove to be applicable.  

On the basis of our research we found that many would like to see smaller coffee 
packaging within a bigger package. Many also desired some type of resealable package, 
perhaps a plastic zip lock that makes the package easy to reseal. We have also found that 
many users stored their coffee in a coffee tin. In order to best preserve the aroma and 
taste, the coffee should not be taken out of its packaging. Therefore we suggest that 
coffee roasters sell the coffee tins as an accessory product in the food markets.  
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1 INLEDNING 
I det första kapitlet ger vi en inledande beskrivning av uppsatsen.  Delar som finns under 
detta kapitel är problemformulering och syfte med studien. Kapitlet avslutas med en 
dispositionsmodell som visar uppsatsens upplägg.  

De flesta marknader har genomgått stora förändringar bland annat på grund av den 
teknologiska utvecklingen. Detta medför att företag som vill fortsätta att hålla sig kvar på 
marknaden ständigt måste utveckla sig och aldrig bli nöjda. Det gäller att företagen 
vårdar sina befintliga produkter och tjänster men det är minst lika viktigt är att utveckla 
nya. I och med att nya tekniska möjligheter uppstår hela tiden och användarnas behov 
förändras blir produkternas och tjänsternas livslängd kortare (Edvardsson & Echeverri, 
2002).  

1.1 Problemformulering 
I samband med globaliseringen ställs ännu hårdare krav på att företagen arbetar med 
innovativa idéer i utvecklingen. Ju bättre de lyckas att utveckla sin verksamhet desto 
större fördelar får företaget gentemot konkurrenterna på marknaden. Det är viktigt att 
företagen hela tiden försöker utveckla sig på bästa sätt och att de bör ha en ram för 
utvecklingsprocessen (Edvardsson & Echeverri, 2002). Anledningarna till olika 
misslyckanden är många, men den kanske största anledningen till att företagen inte 
lyckas är att de inte förstår användarna. Företagen utgår inte från användarnas behov, 
problem och preferenser (von Hippel et al, 1999). Men att involvera kunder i 
utvecklingen är inte en helt riskfri process. För att på djupet kunna förstå kunderna är 
oftast en dyr och osäker väg att vandra. Även när kunderna exakt vet vad de vill ha har de 
svårt att förmedla informationen på ett tillfredställande sätt. Misstolkningar kan lätt 
uppstå samt att informationen och idéerna kan blir svåra att implementera (Thomke & 
von Hippel, 2002). För att företagen ska överleva på marknaden måste de hänga med i 
utvecklingen. I och med detta blir det intressant för oss att titta närmare på 
konsekvenserna av att kunden involveras i syfte att generera nya idéer. Cooper skriver att 
risken för att misslyckas vid introduktion av nya produkter är stor (Cooper et al, 2004). 
Ungefär en av tio produktutvecklingsprocesser lyckas någorlunda kommersiellt medan 
bara 25 % av dessa blir riktiga succéer. De höga oddsen för att misslyckas gör ”New 
Product Development” (NPD) till en av de mest riskfyllda processerna för företag. Det 
gäller givetvis att minimera denna risk för att slippa misslyckas. Nya produkter måste 
vara exakt anpassade till den slutliga användaren för att lanseringen skall lyckas (von 
Hippel et al, 1999). Kunder och produkt- och tjänsteutvecklare har olika syn och kunskap 
inom det tekniska området. Det leder till att det finns en risk att användaren inte vill eller 
kan utnyttja produkten. Involveras användaren däremot i ett tidigt stadium i 
utvecklingsprocessen så ökar chansen att produkten innehåller teknik som användaren 
förstår vilket leder till ett bättre resultat (Griffin & Hauser, 2001). Vilka kunder är det då 
som skall involveras? Det beror givetvis på vilken typ av produkt det handlar om. De 
flesta forskare föreslår dock att nuvarande och potentiella kunder eller den slutliga 
användaren är de som skall involveras i första hand (Griffin & Hauser, 2001).  
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För att ta reda på vad kunder vill få ut av en produkt är ett tillvägagångssätt att använda 
sig av en marknadsundersökning i form av kundinvolvering. Det finns väldigt många 
olika typer av kundinvolvering vilket kan göra det svårt att välja den effektivaste 
metoden. Von Hippel menar att de vanliga användarna är mycket begränsande när det 
gäller att förutspå morgondagens behov hos konsumenter. Där är lead users mycket mer 
rustade att kunna upptäcka dessa behov och därmed bidra med unik information i 
samband med den framtida produkt- och tjänsteutvecklingen (von Hippel, 1984). Lead 
users är, enligt von Hippels definition, individer eller företag som idag upplever behov 
som normalanvändarna kommer att utveckla i framtiden (von Hippel et al, 1999). Von 
Hippel föreslår att företag använder sig av de ledande användarna i utveckling av nya 
tjänster. Företag kan med denna metod få fram behov och lösningar som kan leda till 
utvecklandet av nya produkter och tjänster (von Hippel et al, 1999).  

Utifrån von Hippels studier har vi valt att rikta in oss på lead users i vår undersökning. Vi 
är medvetna om att lead users kan vara svåra att hitta och enligt Rogers (1995) 
innovationsspridningsteori representerar de endast cirka 2,5 procent av kunderna. Enligt 
Magnusson (2003) är det inte heller säkert att lead users har samma preferenser 
som ”vanliga” kunder, vilket kan leda till utformandet av överflödiga och onödiga 
produkter och tjänster. Trots denna kritik har vi valt att försöka hitta lead users till vår 
studie i syfte att kunna ge förslag på nya lösningar hur kaffeförvaringen kan utformas och 
bli bättre i framtiden.     

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera beteende hos lead users angående deras förvaring och 
konsumtion av kaffe. Genom att göra en jämförelse med icke lead users kommer vi att 
titta på om lead users uppvisar ett avvikande beteende.   

Vårt delsyfte är att utifrån svaren i vår undersökning kunna ge förslag på nya lösningar på 
hur kaffeförvaringen kan utformas och bli bättre i framtiden.     
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1.3 Disposition 

Uppsatsen bygger på sex kapitel som figur 1 nedan visar. Varje nytt kapitel i uppsatsen 
har en ingress där vi kortfattat beskriver vad kapitlet skall behandla.    

                                                                                                      

         

Figur 1 Dispositionsmodell                                                      

                                                  

     

Kapitel 1 Inledning, Problem, Syfte. 

Kapitel 2 Teori 

Kapitel 4 Empiri 

Kapitel 5 Analys 

Kapitel 6 Slutdiskussion

 

Kapitel 3 Metod 
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2 TEORI 
I detta kapitel skall vi redogöra för de teorier som ligger till grund för uppsatsen. 
Inledningsvis kommer vi att redovisa för kaffeförvaring och paketering. Sedan kommer vi 
in på kundinvolvering för att efteråt mer ingående beskriva lead users och deras roll i 
utvecklingen av varor och tjänster. Kapitlet avslutas med vår egen definition av en lead 
user bland kaffeanvändare utifrån de teoretiska ramarna.   

2.1 Kaffeförvaring och paketering 
För att kaffet skall hålla sig färskt så länge som möjligt vakuumförpackas det. Syret som 
finns i luften förstör kaffet. En öppnad kaffeförpackning skall därför förvaras lufttät 
[Http3]. Det är också bra om kaffet packas direkt efter malningen. Nyrostat kaffe läcker 
koldioxid som finns inkapslad i bönan. För att läckaget ska upphöra behöver kaffet ligga i 
sex veckor.  Man kan lösa detta genom att ha en backventil på varje förpackning, som 
tillåter koldioxiden att läcka ut. Tack vare ventilen kan alltså kaffet packas direkt efter 
rostningen. Kunderna kan på så sätt få nymalet, färskt kaffe i varje förpackning [Http4].  

Hållbarhetsrekommendationen varierar beroende av vilka det är som tillverkat kaffet men 
det brukar ligga mellan åtta och fjorton dagar. Kaffet har flest aromer när det är nyöppnat. 
Eftersom kaffe innehåller lite fett som härsknar i kontakt med syre skall det alltid 
förvaras med så lite syre som möjligt [Http5].    

Det malda kaffet bör förvaras i originalförpackning det vill säga att man inte skall hälla 
över kaffet i en annan burk, för att minimera luftinblandningen. Det går att förvara kaffet 
i frysen, fast skillnaden mellan att förvara kaffet i kylskåpet är marginell. När kaffet 
förvaras i kylskåpet finns det risk att kondens bildas vilket gör att kaffet inte blir helt torrt 
[Http6].  När kaffet försvaras i frysen hämmas gasbildandet vilket är bra för kaffet. 
Däremot kan kylan göra så att fukten i en böna utvidgas vilket kan förstöra cellväggarna 
som är det första skyddet för kaffets arom [http7]. För de som är intresserade av att veta 
mer om kaffe se bilaga 4.  

2.2 Kundinvolvering 
Kundinvolvering innebär att företag med hjälp av kunder utvecklar nya varor och tjänster. 
Företaget måste utveckla tjänster som anpassas till kundernas behov och inte tvärtom. De 
som bäst kan fastställa kundernas behov är kunderna själva (Edvardsson et al, 2000). 
Enligt Lakemond (2001) innebär kundinvolvering att olika former av samarbeten med 
kunder är ett led i att öka företagets kundorientering och kundfokus på lång sikt. 
Kundorientering kan beskrivas som hur företag handskas med kunders förväntningar, 
med målet att få tillgång till den kunskap som kunder besitter och som är nödvändig för 
företagets överlevnad. Denna kunskap rör i huvudsak kritiska faktorer för kunders och 
framförallt slutanvändares efterfrågan (Lakemond, 2001).  
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Det är viktigt att nya produkter och tjänster är anpassade till den slutgiltiga användarens 
behov för att företag ska nå framgång (von Hippel, 1999). Risken för misslyckande ökar 
om inte kunden involveras i utvecklingen. Misslyckande orsakas också ofta av att 
företaget inte förstår kunderna och därför inte utgår från deras problem, behov och 
preferenser. För att utveckla framgångsrika produkter och tjänster krävs det att företag 
har en förståelse för kundernas behov och förväntningar. Detta gör att det ofta är 
nödvändigt att involvera kunden i produkt- och tjänsteutvecklingen (Edvardsson et al, 
2000). Även Cooper (1994) anser att en av framgångsfaktorerna vid utvecklandet av nya 
produkter och tjänster är att kunden är involverad i ett tidigt stadium av 
utvecklingsprocessen. Kundinvolvering redan i idégenereringsfasen och ett starkt 
marknadsorienterat arbetssätt, som användandet av lead users, har enligt studier visat sig 
vara en mycket viktigt framgångsfaktor. Zeithaml & Bitner (2003) anser att kunder bör 
involveras mer än att bara dela med sig av sina behov och förväntningar. De bör också 
vara med och utveckla en produkt och tjänst, speciellt i de fall då kunderna personligen 
genomför vissa delar av tjänsten. Gustafsson och Johnsson (2003) menar att genom att 
involvera kunden i utvecklingsprocessen leder det till att nya och bättre idéer uppkommer, 
att företaget förbättrar sin kvalitet samt att företaget sparar pengar genom att utnyttja 
deras kompetens. Edvardsson et al (2000) varnar dock för att göra allt exakt så som 
kunden säger eftersom de inte alltid kan uttrycka sina behov och förväntningar.  
   

2.3 Lead User  
När chefer i ett företag tänker på produktutveckling drömmer de alla om samma sak, en 
jämn ström av nya genombrottsprodukter – den typ av produkter som gör att företaget 
kan växa snabbt samt ge bra marginaler. Ledarna sätter även ambitiösa mål som att nya 
produkter som inte fanns på marknaden för ett par år sedan ska stå för ett högt procenttal 
av försäljningen i företaget. Oturligt nog kan inte produktutvecklingsgrupperna i företag 
motsvara dessa höga förväntningar. Istället för genombrottsprodukter gör de mest små 
förbättringar på existerande produkter och som det ser ut idag med snabba förändringar i 
marknaderna är det ett recept för nedgång, inte tillväxt (von Hippel et al, 1999).  

Varför kommer då inte produktutvecklare på mer genombrottsprodukter oftare? Jo, de 
misslyckas oftast av två skäl. Det första skälet är att företag oftast sätter fokus på 
kortsiktiga lösningar. Även om det är fel sätt att sätta fokus på måste företag först och 
främst överleva dagen. Den nödvändigheten gör att företaget utför små förändringar hela 
tiden för att hålla försäljningen uppe och göra befintliga kunder nöjda. För det andra vet 
helt enkelt inte produktutvecklare hur de ska nå genombrotten för att det vanligtvist inte 
finns något system för att hjälpa dem nå sina mål (von Hippel et al, 1999).  

Föregående problem är även ett problem för ett så framgångsrikt företag som 3M. Innan 
hade de en metod för att få fram sina genombrottsprodukter som bestod av att 
ledningen ”körde över” produktutvecklarna samtidigt som produktutvecklarna arbetade 
efter mottot ”det är bättre att söka efter förlåtelse än att be om tillåtelse”. Denna relation 
ledde till att flera stora innovationer som till exempel ”post-it”-lapparna utvecklades. 
Men ledningen blev oroade över denna situation och insåg att tillväxten inom företaget 
bara baserades på mindre förbättringar av existerande produkter. De var tvungna att ändra 
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sina metoder och den metod de valde att använda var Lead User metoden. Processen är 
baserad på två stora upptäckter bland forskare. Dels så fann man att många kommersiellt 
gångbara produkter är framtänkta och även framtagna av användare och inte tillverkare. 
Dels så upptäckte det att sådana produkter tenderade att utvecklas av ”lead users”, alltså 
företag, organisationer eller individer som är långt före marknaden och har behov som är 
långt större än vanliga användare. Dessa upptäckter ändrade svårigheten med att skapa 
genombrottsprodukter från grunden till en systematisk uppgift med att identifiera lead 
users, alltså företag eller individer som redan har utvecklat början till kommersiellt 
attraktiva genombrott och ta lärdom från dem. Som exempel kan tänkas att en 
biltillverkare som vill uppfinna nya innovativa bromsar till sina bilar börjar med att 
undersöka hur personer som tävlar med bilar har löst sina problem med att ha bra 
bromsar. Sedan kan samma billtillverkare gå ännu längre genom att undersöka hur 
flygplantillverkare som har ännu större behov av att ha bra bromsar gör (von Hippel et al, 
1999).  

Alla processer som handlar om att ta fram idéer till nya produkter börjar med att 
information samlas in från användare. Det som skiljer är hur man samlar in informationen 
samt vilka informationen samlas in från. Utvecklingsgrupperna brukar vanligtvis samla in 
information från användare i dess målgrupp. De genomför fokusgrupper, samlar in 
försäljningsdata och kundklagomål. Dessa grupper förlitar sig på informationen från 
kunderna för att försöka få fram nya idéer och det är det som skiljer sig från hur 
utvecklare som arbetar med Lead User metoden gör. De ser alltså kunden som 
behovsframkallare och företagets produktutvecklare som problemlösare (von Hippel & 
Herstatt, 1992).  

Lead User metoden har ett fundamentalt annorlunda förhållningssätt. Lead User metoden 
är utformad för att samla in information om både behov och lösningar från de ledande 
topparna från företagets målgrupp och från marknader som har samma problem i en mer 
extrem form. Utvecklingsgrupper antar att förståndiga användare utanför företaget redan 
har kommit på innovationer som utvecklingsgrupperna kan finna för att anpassa till 
företagets behov (von Hippel et al, 1999).  

2.3.1 Telia-studien 
En stor del av de kommersiellt viktiga produkter som kommer fram på marknaden och 
blir lyckade är ofta påtänkta och till och med utvecklade av användare. Företag bör gå 
från att titta på normalanvändarens behov till att titta på vad de ledande användarna gör, 
vilka kan förutspå trender i marknadens acceptans av ny teknik. De som kallas lead users 
kan även hjälpa till i arbetet med att ta fram nya produktlösningar och ny design. 
Forskning som bland annat Magnusson et al (2003) gjort påvisar dock att 
normalanvändare kan vara väl så kreativa som de ledande användarna. De gjorde en 
undersökning av värdet av att involvera användare i utvecklingsprocessen för 
mobiltelefoner. De skulle undersöka vilka av kunder/användare eller företag som var de 
bästa att identifiera och uttrycka behov och utveckla idéer. I studien ingick flera olika 
grupper: företagets experter, lead users, vanliga användare samt vanliga användare som 
hade tillgång till experternas hjälp under tiden. Lead users som ingick i undersökningen 
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hade en datateknisk bakgrund. Resultatet visade att vanliga kunder hade både mest 
originella idéer och användarvänliga idéer. På andra plats kom vanliga kunder som hade 
tillgång till experternas hjälp. Först på tredje plats kom lead users och deras kreativitet 
rankades således som näst sämst i undersökningen, företagets experter hamnade på sista 
plats. Användarna tänkte mer fritt och bekymrade sig inte för hur implementeringen av 
idéerna skulle gå till. Det som också var mycket intressant var att de vanliga kundernas 
idéer var lättast att implementera.   

2.3.2 Behovets betydelse för lead users 
Anledningen till att lead users kan se framtida behov och lösningar är att de använder sig 
av en produkt eller tjänst i en större grad än vad de vanliga konsumenterna gör. 
Denna ”extrema” användning gör att de blir experter på produkten eller tjänsten vilket 
ibland resulterar i att de kommer på nya sätt som produkten eller tjänsten skulle kunna 
användas till eller hur lösningen skulle kunna göras på ett helt nytt sätt. Dessa nya 
innovationer kommer inte bara den innovativa lead usern att ha användning av utan i 
framtiden kommer även den breda konsumentmarknaden att efterfråga innovationen. 
Denna framtida stora efterfrågan gör att innovationer som kommer från dessa experter är 
kommersiellt intressanta för företagen att genomföra (von Hippel, 1986).  

Von Hippel föreslår att ett nyckelelement för identifikation av lead users är att först 
identifiera de underliggande trenderna som har resulterat i att dessa användare har en 
ledande position. Han menar vidare att där det är möjligt så skall lead users inte 
nödvändigtvis letas bland den vanliga kundbasen utan det kan vara användbart att titta på 
användare av kompletterande- eller substitutvaror.  Det är få industrier där det inte finns 
några lead users som har behov, krav och förväntningar som ligger före konkurrenterna. 
Genom att hitta dessa så är det möjligt att identifiera möjligheter för framtida produkter 
och utveckla dessa koncept och bli vinnare på marknaden (von Hippel et al 1999).   

För att nya produkter skall lyckas att slå sig in på marknaden och nå framgång måste de 
svara upp mot användarnas behov. Att förstå kundernas behov på djupet är dock något 
som är mycket svårt och kostsamt. Den information som krävs från användarna är ofta 
komplex och kunder kan inte alltid överföra sina behov helt och hållet till marknaden. 
Produkter måste vara unika för att bli framgångsrika (Von Hippel 1986).  

Det är väldigt svårt för tillverkarna att ta fram en produkt som passar kunderna från 
början men genom att företaget lägger över behovsrelaterad design på användaren, kan 
dessa problem åtminstone till en viss del avhjälpas. Forskning har visat att företag som 
använder sig av lead users lyckas få en mycket snabbare takt i utvecklingen av produkter, 
vilka dessutom passar kundernas komplexa behov bättre (Roberts 2000).   

2.4 Lead User metoden i relation med Moores adoptionskurva 
Lead users är användare vars nutida behov kommer att blir generella bland ”vanliga” 
användare på marknaden om flera månader eller år. Eftersom lead users ser vilka behov 
som finns flera år in i framtiden, kan de användas som ett verktyg av marknadsförare och 
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produktutvecklare för att se vilka produkter eller tjänster som kan bli intressanta för 
kunder i framtiden. Eftersom lead users ofta försöker att fylla de behov de upplever ha 
kan de bidra med nya produktkoncept och nya sätt att designa produkter på. Det är viktigt 
att notera att lead users inte är samma personer som de tidiga användarna av en 
innovation eller ny produkt (von Hippel, 1986). De är istället före hela adoptionskurvan 
och de upplever behov före någon tillgänglig kommersiell produkt finns. Därför utvecklar 
de oftast en egen lösning på problemet (von Hippel, 2002). Detta illustreras av bilden 
nedan:        

                 

Moore (2000) skriver om den så kallade adoptionskurvan för högteknologiprodukter. 
Även om vårt arbete handlar mer om förpackningsdesign som inte är direkt 
högteknologiskt så kan vi dra paralleller med Moores teorier. Adoptionskurvan ser ut 
som figuren nedan (figur 3) och består av fem stadier för hur en produkts livscykel ser ut. 
Denna adoptionskurva består av innovatörer, tidiga användare, tidig majoritet, sen 
majoritet samt eftersläntrare.      

Figur 2 Lead users i adoptionskurvan 
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Figur 3 Moores adoptionskurva   

Innovatörerna är mycket aggressiva köpare av teknologiska produkter och söker oftast 
upp produkterna innan en formell marknadsföringsplan har gjorts. De har ett stort intresse 
för teknologi och de köper oftast produkterna för att de helt enkelt tycker om att utforska 
nya produkter (Moore, 2000). Enligt Magnusson (2003) och Rogers (1995) så likställs 
innovatörerna med lead users. Det innebär enligt Rogers (1995) att 2,5 procent av 
kunderna är innovatörer/lead users.  
Tidiga användare tillika med innovatörer köper nya produktkoncept väldigt tidigt i dess 
livscykel men till skillnad från innovatörerna är de inte så teknikintresserade. De är mer 
personer som tycker det är lätt att föreställa, förstå och uppskatta fördelarna med ny 
teknologi och kan se dess fördelar i sina egna problem. När tidiga användare kan hitta en 
teknologisk lösning som matchar dess behov så köper de produkten. Eftersom de tidiga 
användarna inte litar på väletablerade preferenser när de gör sina köpbeslut, utan tar sina 
beslut efter sin egen intuition, är de nyckeln till att öppna ett nytt marknadssegment 
(Moore, 2000). De tidiga användarna representeras enligt Rogers (1995) av 13,5 procent 
av kunderna.  
Den tidiga majoriteten delar några av de förmågor rörande teknologi som de tidiga 
användarna har men de drivs mest av den praktiska synen. De vet att många produkter 
bara passerar utan att bli någon ”hit” på marknaden och väntar och ser hur de uppfattas av 
de tidiga användarna innan de tar ett köpbeslut. Segmentet är mycket stort och består av 
närmare en tredjedel av hela adoptionscykeln och just därför är det viktigt att vinna just 
dessas förtroende och köpvilja för att nå någon väsentlig vinst och tillväxt (Moore, 2000). 
Den tidiga majoriteten representeras enligt Rogers (1995) av 34 procent av kunderna. 
Den sena majoriteten delar samma bekymmer som den tidiga majoriteten gör om 
produkter samt att de förutom det har ett ytterligare stort bekymmer. När den tidiga 
majoriteten är komfortabla med att hantera den nya tekniken så är den sena majoriteten 
inte det och de vill hellre vänta tills det finns en väletablerad standard och bra stöd och 
vill därför helst köpa av stora, kända företag. Denna grupp är lika stor som föregående 
segment och är dessutom den stora vinstgivande gruppen då nästan alla kostnader för 
utveckling och forskning är amorterade samtidigt som självkostanden blir mindre ju mer 
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produkten mognar (Moore, 2000). Den sena majoriteten representeras enligt Rogers 
(1995) också av 34 procent av kunderna. 
Eftersläntrarna är de som inte vill ha någonting att göra med ny teknologi och de enda 
gångerna de köper högteknologiska varor är när teknologin är gömd i produkten på något 
sätt och de inte ens vet om den. Denna grupp är inte ens värd att lägga ner resurser på 
(Moore, 2000). Eftersläntrarna representeras enligt Rogers (1995) av 16 procent av 
kunderna.   

2.4.1 Adoptionsmodellen och dess ”sprickor” 
I adoptionsmodellen finns det ”sprickor” mellan varje stadium där det kan bli svårt att 
överföra produkterna och försäljningen på grund av att de olika grupperna inte har 
samma grundläggande uppfattningar om produkterna. Det finns dock en sådan ”spricka” 
som Moore säger särskiljer sig från de övriga. Denna ”spricka” kan mer betecknas som 
en ”klyfta” och finns mellan de tidiga användarna och den tidiga majoriteten. Klyftan 
mellan kunderna sker då de tidiga användarna är mer intresserade av att ta risker med 
användandet av nya produkter och kan acceptera att produkterna har småfel. Den tidiga 
majoriteten vill ha produkter som fungerar utan problem och som passar med dess 
existerande teknologibas. Problemet är alltså att tidiga användare inte passar som 
preferenser för den tidiga majoriteten och eftersom den tidiga majoriteten måste ha 
preferenser för att köpa ny teknologi så är den enda bra preferensen en annan person i den 
tidiga majoriteten (Moore, 2000).  

Riktiga lead users är som framkommer av adoptionsmodellen sällsynta och det kan vara 
svårt att hitta dem. Det är också något som Lead User metoden har fått kritik för. Enligt 
Rogers innovationsspridningsteori skulle von Hippels lead users representera endast cirka 
2,5 procent av kunderna. Dessa siffror antyder på att de ledande användarna inte är en bra 
representation för de övriga 97,5 procenten av kunderna. Det är inte säkert att lead users 
har samma preferenser som ”vanliga” kunder, vilket kan leda till utformandet av 
överflödiga och onödiga produkter och tjänster (Magnusson, 2003).  

Von Hippel (2005) säger att man skall följa de ledande användarna ”follow the lead 
users”. Vi anser därför att han har en fundamental syn på affärsutveckling som bygger på 
push-strategin. Push-strategin innebär att nya produkter utvecklas för att sedan hamna på 
marknaden med hjälp av mycket reklam och marknadsföring (Kotler, 2002). Motsatsen 
till push-strategin är pull-strategin. Pull-strategin innebär att nya produkter först 
efterfrågas av kunder genom deras behov för förändringar av nya produkter och på så vis 
kan nya produkter utvecklas (Kotler, 2002). En sådan syn på utveckling av nya produkter 
har även Christensen (Knight, 2005). Det är viktigt att användarnas behov undersöks 
innan en ny produkt skall framställas enligt Christensens åsikt. Denna metod är viktig för 
att överbrygga den nämnda klyfta som finns i Moores adoptionskurva.        
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2.5 Eric von Hippels definition av lead users 
Eric von Hippel definierar lead users som medlemmar av en användarpopulation som har 
två utmärkande karakteristika. Den ena är att de är i den ledande spetsen av en viktig 
marknadstrend och upplever således behov nu som senare kommer att bli behov som 
upplevs av många användare på den marknaden. Den andra är att de förväntar sig relativt 
stora fördelar med att hitta en lösning på deras behov så att de på grund av det skapar nya 
idéer och lösningar (Von Hippel, 2005).    

2.6 Vår definition av en lead user 
Vi har funnit det svårt att utifrån enbart teorin definiera en lead user bland 
kaffeanvändarna. Von Hippels definition anser vi vara en allmängiltig definition på vad 
en lead user är. För att kunna hitta de ledande användarna bland kaffekonsumenter var 
det viktigt för oss att utifrån teorin och vår synvinkel precisera vad vi menar med en lead 
user i denna uppsats. Enligt Lüthje et al (2005) har det visat sig vara lyckosamt att 
involvera lead users i syfte att utveckla nya innovationer. Artikeln handlar om en studie 
som är gjord på mountainbikeåkare som kan betraktas som en extremsport och utövas 
således av personer med stor passion och intresse för cykling. Studien visar att 20 procent 
av de tillfrågade hade utvecklat lösningar till deras mountainbikes för att tillfredsställa 
deras personliga behov som uppkommit i samband med åkningen. Enligt Lüthje et al 
(2005) har ett antal studier visat att innovativa användare generellt sett är lead users och 
att de i allmänhet är experter på området. Vi anser därmed att Lüthjes et al (2005) studie 
styrker vår teori om att lead users har ett stort intresse för sitt område och att artikeln 
också pekar på att innovativa användare är att betrakta som lead users. Vi kan 
sammanfatta vår definition av lead users enligt följande: de har ett genuint intresse för 
kaffe samtidigt som de ofta ska ha innovativa idéer och kan därmed hitta nya lösningar i 
samband med kaffeförvaringen. Von Hippel (2005) menar att de ledande användarna 
förväntar sig stora fördelar med att skapa nya idéer och lösningar. Alltså menar vi att fler 
lead users är mer benägna att skapa nya innovativa lösningar på problem de ställs inför.  
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3 METOD        
Vi kommer i metodavsnittet att redogöra för hur vi gått tillväga för att uppnå syftet med 
uppsatsen. Valet av datainsamling, undersökningstyp och teoretisk referensram har 
påverkats av vårt syfte.  

3.1 Kvalitativ ansats 
En kvalitativ undersökning utgörs främst av ord, texter, symboler och handlingar där de 
underliggande meningarna studeras för att kunna dra generella slutsatser utifrån detta 
material. En kvalitativ undersökning syftar till att upptäcka och belysa de samband som 
finns. För att kunna bygga teorier och teoretiska hypoteser måste kvalitativ data samlas in 
(Christensen et al, 2001). Vi valde att använda oss en kvalitativ metod eftersom vi anser 
att den metoden var mest lämpad för att uppfylla syftet med studien. Genom att välja en 
kvalitativ metod kan vi själva tolka och bygga våra egna teorier om vad kaffekunderna 
upplever för problem med förvaringen av kaffe. ”Däremot är den kvalitativa analysen och 
teoribyggandet begränsat till undersökarens subjektiva förmåga att förstå och tolka det 
kvalitativa datamaterialet och avhängigt undersökarens förmåga att inte se det mönster 
han förväntat sig, utan det mönster som datamaterialet faktiskt uppvisar” (Christensen et 
al, 2001). Vi har använt oss av ett kvalitativt bedömningssätt men vissa av våra svar 
kommer att redovisas på ett kvantitativt sätt. Forskning som i huvudsak är kvalitativt 
inriktad innehåller många gånger även kvantitativ information (Patel & Tebelius, 1987).  

I en kvalitativ studie ligger inte intresset i att belägga samband mellan olika variabler 
genom att undersöka en stor grupp individer utan intresset ligger istället i att finna de 
individer som ger den information som eftersöks (Hartman, 2004). Tanken var att de 
personer som handlar sitt kaffe i specialkaffebutik skulle ha ett högre engagemang inom 
kaffe än vanliga kaffekonsumenter. Vi valde att ställa oss vid två affärer som 
specialiserats sig på att sälja kaffe, en i Karlstad och en i Uddevalla, samt olika caféer i 
Karlstad centrum. Tillvägagångssättet vi använde följer det Hartman (2004) säger: ”Man 
söker en bestämd kunskap eller egenskap, och man väljer att intervjua de som kan ge den 
informationen, eller man väljer att observera på den plats som man tror kan ge 
information om platser av just den typen. En urvalsstrategi är att ur en grupp människor 
välja extrema och ovanliga fall. Anledningen till att man gör detta urval kan vara att de 
tydligt ger den information man är ute efter” (Hartman, 2004).  

3.2 Datainsamling 
En marknadsundersökning förutsätter att det på något sätt samlas in data som analyseras, 
tolkas och presenteras. Det finns två sätt att samla in data: antingen kvantitativa data 
uttryckt i siffror, antal och mängd eller kvalitativa data uttryckt i ord, text och bilder. Den 
insamlade informationen delas in i primär- och sekundärdata (Christensen et al, 2001). I 
uppsatsen har vi främst använt oss av sekundärkällor i form av forskningsrapporter och 
andra vetenskapliga verk för att kunna bygga upp vår teoridel (Ejvegård, 2003). 
Primärdata är den information som forskarna själva får samla in om den sekundära datan 
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inte är tillräcklig (Christensen, 2001). Primärdata i uppsatsen kommer från de intervjuer 
vi genomfört. 
          

3.2.1 Intervjuer 
Sammanlagt har vi intervjuat 40 personer. Enligt Hartman (2004) är intervjuer den mest 
lämpade metoden vid en kvalitativ ansats. I och med att undersökningen genomfördes i 
intervjuform kunde vi även förklara de frågor som var oklara. Vi hade också möjligheten 
att ställa följdfrågor där vi ansåg att det behövdes. Det gjorde att vi på ett bättre sätt 
kunde ta reda på de bakomliggande faktorerna till konsumenternas beteende angående 
kaffe. Vi har använt oss av en standardiserad icke-strukturerad frågeguide. Enligt 
Christensen (2001) är det viktigt att vi tar ställning till huruvida vi vill styra 
respondenternas svar eller inte. Vi ställde samma frågor till alla våra respondenter och vi 
lät dem svara fritt för att vi anser att det är det mest lämpliga sättet för att finna de svar vi 
eftersöker. Frågeguiden var utformad på ett sådant sätt att det skulle ge oss möjlighet att 
ställa följdfrågor där respondenterna fick svara på varför de till exempel förvarade kaffet 
på ett visst sätt. Genom att vi har samlat in verbal information har vi varit tvungna att 
översätta dessa till konkreta och iakttagbara situationer eller utsagor. I en 
halvstrukturerad intervju har man i förväg bestämt vilka ämnesområden som skall 
behandlas samt vilken information som eftersöks. Däremot är det inte bestämt i vilken 
ordning de olika teman skall behandlas utan detta avgörs från gång till gång beroende på 
hur intervjun utvecklas (Andersson, 1985). De personer som vi kontaktade via e-mail fick 
en lite annorlunda utformad intervjuguide. Vi insåg att det skulle bli omöjligt att byta 
undersökningsmetod vilket gjorde att vi valde att modifiera den frågeguide vi hade 
istället för att utforma en helt ny enkät. I den nya frågeguiden hade vi skrivit ut 
följdfrågor samt förtydligat de frågor som redan fanns. Genom att låta respondenterna 
svara fritt på frågorna vi ställde har det varit möjligt för oss att fånga upp deras subjektiva 
intryck, värderingar och idéer om kaffe och kaffeförvaring (Ekholm & Fransson, 1992).  

3.2.2 Population  
Eftersom vi anser att det inte finns någon specifik målgrupp av kaffedrickare har vi inte 
utsett någon speciell grupp. Det skulle också vara omöjligt för oss att göra en 
totalundersökning på grund av att den totala populationen är väldigt stor. Vi har därför 
använt oss av stickprov från populationen för att kunna möjliggöra en 
urvalsundersökning (Ejlertsson, 1996). Det enda kravet vi hade för att respondenterna 
skulle få ingå i vår undersökning var att de skulle vara kaffedrickare. Syftet med studien 
var att vi skulle finna lead users bland kaffekonsumenter. För att undersöka om dessa 
konsumenter var lead users eller ej använde vi oss av en frågeguide. Frågeguiden (se 
bilaga 1) var uppdelat i två delar där första delen samlade in bakgrundsinformation och 
den andra delen bestod av frågor rörande förvaring av kaffet. Genom frågorna om 
kaffeförvaring försökte vi få respondenterna att reflektera över hur de själva förvarade sitt 
kaffe samt om de hade några förslag på hur kaffeförvaringen kan förenklas eller 
förbättras. Under intervjuerna i Karlstad ställde en av oss frågorna medan två av oss 
antecknade svaren. Vi skulle sedan jämföra anteckningarna för att se om någon av oss 
uppfattat någon skillnad i de svar vi fått in. I Uddevalla genomfördes intervjuerna med 
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endast en antecknande. Detta på grund av att det var pratiskt svårt att få alla tre 
närvarande samtidigt. Vi övervägde också att spela in alla intervjuerna med hjälp av en 
diktafon men vi fann det olämpligt på grund av att intervjuerna skulle genomföras på 
öppen gata där trafik och dylikt skulle skapa störande bakgrundsljud. Vi har medvetet 
valt att inte fråga några direkta frågor om lead users för vi tror att det skulle skapa 
förvirring bland våra respondenter. Skulle vi frågat om de anser att de är lead users skulle 
vi även vara tvungna att få deras definition av vad en lead user är.    

3.2.3 Tillvägagångssätt för att finna lead users 
Von Hippel (1999) skriver att man på det mest effektiva sättet hittar lead users genom 
telefonintervjuer för att på det viset upprätta ett nätverk av samtal. Genom nätverket kan 
experter inom företagets målgrupp kontaktas. Att hitta experter genom ett nätverk av 
kontakter är ett effektivt sätt eftersom personer med ett intresse inom ett visst område 
oftast känner någon som vet ännu mer inom området. På så vis arbetar man sig uppåt i 
pyramiden för att slutligen kanske hitta personer med mest kunskap, alltså potentiella 
lead users.   

Vi gjorde på ett liknande sätt när vi försökte hitta de personer som kunde vara lead users. 
Först frågade vi kunder som befann sig i kaffebutiken Kardemumma i Karlstad samt 
kaffebutiken Kahls The & Kaffehandel i Uddevalla. Bland dessa personer fanns det 
endast några få som vi antog för lead users. Vi fick då tips av en anställd på 
Kardemumma om att vi kunde gå till caféer för att leta vidare. Vi gjorde så och fick 
således mer intervjuer med potentiella lead users. En av dessa personer vi intervjuade på 
ett café i Karlstad nämnde att hon hade genomgått en ”baristakurs” som visar hur kaffe 
latte tillagas på bästa sätt (baristan är den person som är expert på kaffe och har ansvaret 
för espressomaskinen på ett café). Vi blev då intresserade av vad ”barista” innebar och 
använde Internet för att leta upp mer information om ämnet. Det visade sig att det fanns 
en hemsida som behandlade just ”barista” och tävlingar som anordnades för att utse den 
bästa baristabartendern i Sverige och Världen. På hemsidan letade vi sedan vidare och 
hittade ett namn på en av segrarna i tävlingen. Genom att söka på hans namn fann vi en 
hemsida som handlade om svenska specialkaffeföreningen. På denna sida fanns en 
kontaktlista på personer i organisationens styrelse. Vi antog att personerna var mycket 
intresserade av kaffe och mailade frågorna till dem i hopp om att de kunde vara lead users 
som vi letade efter. Helst ville vi göra telefonintervjuer men vi märkte snart att det kunde 
bli svårt att få personerna att ställa upp. Vi frågade respondenterna via mail om de kunde 
ställa upp i en telefonintervju. Två svarade att de kunde ställa upp på en telefonintervju 
och de övriga sa att de ville svara skriftligt istället. Det fanns också en del länkar på 
svenska specialkaffeföreningens hemsida som ledde till privata hemsidor som handlade 
om kaffe. Dessa antog vi också kunde vara mycket intresserade av kaffe och mailade 
även frågorna till dem. En ägare av en hemsida svarade på mailet.  

3.2.3 Bortfall   
Av de vi kontaktade via mail så svarade ungefär 45 procent, det vill säga fem personer av 
11. Vi hade givetvis önskat att fler besvarade mailet då vi tror att vi missade några lead 
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users men vi anser ändå att vi hade en relativt hög svarsfrekvens. De tillfrågade 
personerna i Karlstad och Uddevalla svarade gärna på våra frågor och endast några 
enstaka personer tackade nej till att bli intervjuade på grund av tidsbrist. Här tycker vi 
således att svarsfrekvensen var mycket hög.   

3.3 Tillvägagångssätt för att urskilja lead users 
I den litteratur som finns har vi ej funnit någon lämplig metod för att urskilja lead users 
bland kaffekonsumenter. Vi har därför varit tvungna att skapa ett eget tillvägagångssätt 
för att urskilja lead users. Utifrån vår definition av vad en lead user är har vi tillsammans 
analyserat de svar vi fått in. Vi gick igenom alla frågor och diskuterade fram vilken 
poäng respektive respondent skulle få på varje fråga.   

Enligt Kvale (1997) kan man för att göra intervjuanalysen mer hanterlig använda sig av 
en metod som kallas för meningskategorisering. Meningskategorisering innebär att 
intervjusvaren kodas i kategorier. Långa uttalanden reduceras då till enkla kategorier, 
stora mängder data reduceras till mindre delar av analytiska data (Miles & Huberman, 
1994) som till exempel ett tal på en skala från exempelvis 1 till 5 som anger fenomenets 
styrka (Kvale, 1997). Genom kategorisering kan en stor text således reduceras och 
struktureras till en tabell. Ely et al (1993) skriver i sin bok att det går att fastställa en 
uppsättning av kategorier utifrån just den typ av fakta man har att bearbeta. Syftet är att 
få fram mening. För att urskilja lead user och icke lead users har vi utgått från en modell 
som vi utvecklade tillsammans utifrån de teorier som vi läst i ovan nämnda litteratur. Vi 
gjorde denna modell för att lättare redogöra för vilka personer vi anser är en lead user. 
Med modellen vill vi också visa att det går att finna minst två grupperingar bland våra 
respondenter: lead users och icke lead users. Modellen är uppbyggd enligt följande:   

Det första vi gjorde var att numrera respondenterna utan någon inbördes rangordning. 
Utifrån vår frågeguide valde vi ut sju stycken så kallade nyckelfrågor som vi ansåg var 
viktiga för att avgöra om de var lead users eller ej. De nyckelfrågorna vi valt att använda 
har framtagits utifrån vår definition av lead users som nämns i slutet på teoriavsnittet. 
Den första frågan handlade om respondenternas sätt att brygga sitt kaffe. Denna fråga var 
viktig på grund av att val av bryggmetod har stor inverkan på smaken av kaffet. Vi anser 
att val av bryggmetod kan vara en påverkande faktor för att urskilja lead users. 
Exempelvis menar vi att en person som investerar i en espressobryggare som bara kan 
brygga just espressokaffe och är relativt dyr har ett större intresse för kaffet än en person 
som använder ett enkelt melittafilter för att brygga kaffe. I den andra frågan undrade vi 
om respondenten malde sitt eget kaffe eller inte. Vi anser att denna fråga också var 
relevant på grund av att en person som maler hemma är mer benägen att dricka kaffe för 
att få en speciell smakupplevelse och på så sätt är mer av en finsmakare än övriga. Den 
tredje nyckelfrågan vi valde handlade om respondenterna var med i någon kaffeförening. 
Frågan är enligt oss viktig för att vi menar att en person som är engagerad i en 
kaffeförening har ett större intresse än en normalanvändare och att på det viset har mer 
kunskap om kaffe och förmodligen har ett större behov av att dricka bra och gott kaffe. 
Fråga fyra tog upp om respondenterna kunde känna någon skillnad på smaken i kaffet 
efter att förpackningen varit öppnad i ungefär två veckor eller mindre om så var fallet. 
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Denna fråga tycker vi är viktig för att om personen inte har känt någon större skillnad i 
smak efter att kaffeförpackningen blivit öppnad så kanske de inte heller har funderat på 
vilka lösningar som skulle kunna förbättra de förpackningar som redan finns på 
marknaden idag. Den femte nyckelfrågan behandlade hur respondenterna förvarade sitt 
kaffe, varför de förvarar på det sättet samt om de känner till hur rekommenderad 
förvaring bör ske. Dessa frågor såg vi som viktiga då de kan ge svar på lösningar för 
kaffeförvaring samt om respondenterna är insatta i hur kaffeförvaring bör ske. Den sjätte 
frågan var om de hade några idéer eller förslag till alternativ kaffeförvaring. Vi menar att 
denna fråga är viktig för att se hur innovativa respondenterna är och om de hade några 
förslag eller lösningar på vårt delsyfte med uppsatsen. Den sista frågan vi valde att ha 
som nyckelfråga för att skilja på lead users och icke lead users var om respondenterna 
hade någon idé om hur man kan återförsluta kaffeförpackningar på ett bra sätt. Denna 
fråga tog vi också med för att kunna bedöma respondenternas innovativa förmåga samt 
för att kunna hitta några förslag eller lösningar.    

På nyckelfrågorna valde vi sedan att sätta poäng. Poängsättningen skedde även den 
utifrån vår definition av lead users. Poängspannet var från 0 till 3 poäng beroende på 
vilken typ av fråga det var. Vi valde att på ja eller nej frågor ge antingen 0 eller 1 poäng. 
På frågorna som hade fler delfrågor i sig valde vi att ge 0 till 3 poäng. I de frågorna då vi 
valde att fråga efter idéer på lösningar valde vi att ge poäng efter hur originell och ”bra” 
vi bedömde att idén var. Till sist valde vi att vikta de olika nyckelfrågorna. Detta gjorde 
vi för att alla frågor inte är riktigt lika viktiga för att kunna urskilja om personen är en 
lead user eller inte. Nyckelfrågorna fick antingen 1, 2 eller 3 som viktningsgrad. Efter det 
valde vi att multiplicera viktningsgraden på frågan med antal poäng respondenten fått på 
frågan. Fråga 1 valde vi att ge en tvåa som viktningsgrad, fråga 2 och 3 valde vi att ge en 
trea som viktningsgrad, fråga 4 valde vi att ge en etta, fråga 5 valde vi att ge en tvåa och 
fråga 6 och 7 valde vi att ge en trea som viktningsgrad.   

När vi poängsatt alla frågor och multiplicerat dem med viktningsgraden ställde vi upp 
resultaten i en tabell (se bilaga 3) där vi summerade alla poäng de olika respondenterna 
fått i de enskilda nyckelfrågorna. Utifrån de summor vi fick valde vi att gruppera de olika 
respondenterna. De grupper vi fann var, lead users, icke lead users och en grupp vi valde 
att kalla för ”gråzon”. De summerade poängen hamnade från 1 poäng upp till 24 poäng 
och de vi valde att kalla för icke lead users fick mellan 1 till 7 poäng, de som hamnade i 
gråzonen fick mellan 8 och 10 poäng och slutligen fick de personer vi valde att kalla för 
lead users 11 poäng och uppåt. När vi fått fram dessa tre grupperingar valde vi att 
redovisa dem i vår empiridel. Vi har även valt att titta på vad alla har svarat på en viss 
fråga och sedan se vilka mönster och utmärkande drag som fanns bland svaren. Svaren 
har redovisats i en löpande text med citat för att förtydliga resultatet. Vi har också valt att 
reflektera över de likheter och skillnader som framkommit i de olika grupperingar vi fick 
fram.  

3.4 Reliabilitet 
Reliabilitet är kravet på pålitlighet och mätinstrumentet som används skall vara 
tillförlitligt och ge stabila utslag. Med det menas att samma observation skall kunna 
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genomföras flera gånger med samma utslag oberoende av vem som genomför 
observationen (Wiederheim et al 1978). Vi hade svårigheter med att kunna urskilja lead 
users bland kaffekonsumenter eftersom kaffeindustrin är lågteknologisk, vilket har gjort 
det svårt att finna variabler som skiljer olika kaffeanvändare åt. Det var inga problem att 
finna respondenter som var kaffekonsumenter utan problemet var att dessa respondenter 
inte i någon större utsträckning hade reflekterat över kaffe eller kaffeförvaring. De svar 
som vi fått in har vi tolkat utifrån vår egen definition av vad en lead user är. Vi har gjort 
en subjektiv bedömning av ett kvalitativt material vilket gör att vi aldrig kan veta om det 
stämmer till hundraprocent (Christensen  et al, 2001).    

Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validitet. Även om ett mätinstrument skulle 
vara perfekt utformat kan detta bli helt värdelöst om det tillämpas på ett felaktigt sätt 
(Wiederheim et al 1978). Christensen et al (2001) hävdar att det traditionella 
reliabilitetsbegreppet inte är relevant vid fastställandet av värdet på en kvalitativ analys. 
För att fastställa värdet på en kvalitativ analys finns det andra kriterier som är mer 
kopplade till validitet. Det finns två problem när reliabilitet skall diskuteras i en kvalitativ 
analys. Det första är att kvalitativa data genereras genom interaktion mellan individer i 
specifika sammanhang, både tids- och rumsmässigt. Det blir därför omöjligt att med en 
kvalitativ metod samla in identiska data som sedan kan mätas. Det andra problemet ligger 
i att den kvalitativa analytikern och mätinstrumentet är samma sak. Med det menas att 
reliabiliteten endast kan kopplas till oss som undersökare för ingen annan kan ikläda sig 
vår skepnad (Christensen et al, 2001).    

3.5 Validitet 
Eriksson och Wiedersheim (1999) definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att 
mäta det man avser mäta, i vårt fall lead users. Det finns två stycken olika former av 
validitet; inre och yttre validitet. Den inre validiteten mäter överensstämmelsen mellan 
begrepp och de mätbara definitionerna. Det går också att förklara den inre validiteten 
genom att vi ställer rätt frågor till rätt människor samt att frågorna skall vara lätta att 
förstå för att undvika missförstånd. Den yttre validiteten handlar om överensstämmelse 
med det mätvärdet som fås ut när operationell definition av verkligheten används. Yttre 
validitet kan också förklaras som om de svar vi fått in är tillförlitliga eller om 
respondenterna har ljugit (Eriksson & Wiedersheim, 1999).  Christensen et al (2001) 
skriver att validitet främst handlar om trovärdighet det vill säga hur väl det insamlade 
materialet överensstämmer med verkligheten. Detta kallar han för intern validitet. Han 
skriver också att validitet även består av en extern del som handlar om graden av 
generaliserbarhet. Dessa två begrepp är relevanta när man skall utvärdera en kvalitativ 
analys. Trovärdigheten i en kvalitativ analys bestäms framförallt av hur systematiskt 
datainsamlingen varit samt hur öppet undersökningsprocessen har redovisats. Vi kommer 
inte utifrån en kvalitativ analys kunna redogöra för några absoluta sanningar eller 
kvantifieringar (Christensen et al., 2001).  
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3.6 Trovärdighetsdiskussion 
Det har inte varit möjligt för oss att mäta företeelsen lead user. Vi har istället försökt 
finna de bakomliggande faktorerna som skiljer en lead user från en vanlig kaffeanvändare.  
Vi anser att vår inre validitet har varit bra och vi har mätt det vi avsett att mäta. De svar 
vi fått in anser vi stämde bra med den förförståelse vi hade om kaffeanvändare. Vår yttre 
validitet har varit mindre bra framförallt för att kaffeanvändare utgör en väldigt stor 
population. Utifrån det material vi har samlat in kan inte några generella slutsatser dras 
eftersom 40 respondenter är för få i förhållande till totalpopulationen. Däremot anser vi 
att de svar vi fått in har varit tillförlitliga och att respondenterna inte har ljugit för att 
verka smartare. Genom att föra en dialog med respondenterna har vi under intervjuernas 
gång kunnat förklara de frågor som för respondenterna verkat oklara. Detta har gjort att 
de svar vi fått in har haft en hög inre validitet.  
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4 EMPIRI  
Nedan kommer vi att presentera svar från de 40 respondenter som vi har intervjuat eller 
skickat frågeguide till. Svaren kommer att redovisas i löpande text eftersom vi finner det 
mest lämpligt och överskådligt. Vi kommer att citera de svar som vi finner mest 
intressanta för vår studie. En analys av svaren kommer efter varje fråga. Uppställningen 
kommer att följa frågeguiden (se bilaga 1).   

Vi ser tendens till tre grupperingar i vår tabell (se bilaga 3). Första gruppen är 
respondenterna som har fått låga slutpoäng (1 till 7 poäng). Dessa personer har inte 
särskilt genuint intresse för kaffe och de är inte heller speciellt innovativa, vi kan betrakta 
dem som normalkaffeanvändare. Nästa grupp befinner sig kring 8-10 poäng. Vi kan 
betrakta dessa respondenter som att de hamnar i en gråzon, de har oftast antigen högt 
intresse för kaffet men är inte så kreativa eller så har de inget genuint intresse för kaffet 
men de kan ha väldigt kreativa idéer. Den tredje gruppen som vi kan urskilja från tabellen 
är de som har fått höga poäng på både intresset och förvaringen. De betraktar vi som de 
ledande användare utifrån vår definition av lead users. Vi kan hos denna grupp 
respondenter notera ett utpräglat intresse för kaffe, ibland med noga genomtänkta 
förvaringsmetoder. Ändock så har de inte nödvändigtvis så många egna idéer kring 
förvaringen. Fördelningen mellan dessa tre grupper ser ut på följande sätt: lead users 10 
respondenter, gråzon 11 respondenter och resterande 19 är icke lead users. Vi har valt att 
inte på djupet reflektera kring respondenterna som hamnar i gråzonen eftersom vi inte ser 
några tydliga tendenser till hur de förhåller sig gentemot lead users och icke lead users. 
Det går alltså inte att dra några generella slutsatser eftersom det finns två olika 
grupperingar inom zonen. De som är mer lika icke lead users och de som är mer lika lead 
users.  

4.1 Bakgrundsinformation 
Del 1 i vår frågeguide är till för att vi ska kunna skapa oss en bild av respondentens 
kaffevanor. En förutsättning för att komma med i vår studie var att personen i fråga 
dricker kaffe. Det kändes viktigt eftersom syftet med studien är att hitta lead users bland 
kaffeanvändare. Med fråga två och tre ville vi ta reda på vilka tillbehör respondenten 
använde i kaffet samt i vilken form de ville ha sitt kaffe. Vi ansåg att det var intressant att 
se om det förekom några skillnader mellan lead users och icke lead users. Eventuellt så 
skulle lead users föredra svart kaffe eftersom kaffesmaken framträder mest då.  

Lead users                                               
”Kaffe latte, jag tycker att det är gott.”  

”Socker, lite mjölk. Vill helst känna kaffesmaken.”  

”Jag använder bara sötningsmedel för att det är nyttigare än socker.”  

”Caffé macchiato,  tycker om att ”lyxa”  till det.”  

”Espresso, jag gillar starkt kaffe.”  
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Gråzon                              

”Inga, men en kaka eller skorpa.”  

”Inga, vill känna ren kaffesmak.”  

”Jag föredrar Cappucino.”  

”Svart kaffe för det mesta.”  

”Jag dricker enbart svart, för smakens skull.”  

Icke lead users 
”Mjölk och  socker, annars blir det beskt .”  

”Cappucino, det är godast så.”  

”Svart, det är bäst så, inga onödiga kalorier.”  

”Mycket mjölk, annars smakar det beskt.”  

Det var inte så enkelt som vi trodde och som svaren visar dricker även lead users kaffe 
latte samtidigt som icke lead users dricker svart kaffe. Vi skulle kunna se en förklaring 
till att lead users inte endast dricker svart kaffe i att de är trendkänsliga. Som von Hippel 
(2005) beskriver tar de till sig nya trender som exempelvis kaffe latte-kulturen.   

Fråga tre och fyra berör vilka kaffebryggare personen använder samt om de maler sitt 
eget kaffe. Vi tycker att en lead user är ofta en person som lägger ner mer engagemang 
och tid i sitt kaffedrickande, förmodligen också mer pengar.  

Lead user 
”Jag använder en professionell espressomaskin.”  

”Jag har en perkolator hemma.”  

”Ja, ibland. Det ger en härlig arom och en bra smak med färskmalet kaffe.”  

”Självklart. Att mala kaffet är det enda sättet att få perfekt crema och all arom.”  

Gråzon 
”Jag har en el-bryggare, jag föredrar vanligt kaffe .”  

”Nej, jag maler inte, jag köper färdigmalet.”  

Icke lead user 
”Jag använder en vanlig el-bryggare.”  

”Jag maler inte mitt eget kaffe.”  

Vi ser att vanliga el-bryggare förekom flest hos gråzonen och icke lead users. Av de åtta 
respondenterna som hade avancerade espressomaskiner så var alla lead users. Detta tror 
vi är på grund av att lead users har ett större intresse för sitt ”kaffedrickande”. De är 
beredda att lägga mer pengar på dyr bryggutrustning. Bland svaren på fråga fyra, om 
respondenterna malde sitt eget kaffe, var det ganska tydligt att de få tillfrågade som 
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malde sitt eget kaffe gick att hitta bland lead users. Studien visar att sju av tio lead users 
maler sitt eget kaffe. Vi tror att malning av eget kaffe hör ihop med att kaffeupplevelsen 
blir starkare, vilket är viktigt bland de ledande användarna som värdesätter smak och 
upplevelse högt. Att mala sitt eget kaffe kan bli en trend som kommer att sprida sig även 
till de vanliga kaffeanvändarna enligt vår uppfattning.   

Fråga sex och sju i vår studie berör om respondenter köper lite exklusivare kaffe samt om 
de är med i någon kaffeförening/klubb.  

Lead user 
”Jag köper exklusiva 500-grams bönpåsar.”  

”Jag använder bra espressoblandningar.”  

”Ja, jag är med i svenska specialkaffeföreningen.”  

Gråzon 
”Jag köper Zoegas kaffe, det är lite dyrare men godare.”  

”Jag brukar köpa Löfbergs Lila Columbia.”  

”Ja, ibland köper jag mer exklusivt kaffe.”                 

Icke lead user 
”Jag brukar köpa Arvid Nordquists kaffe.”  

”Sällan,  men det händer.”  

”Nej, jag köper inte exklusivt kaffe.”  

”Nej, jag är inte med i någon kaffeförening.”  

Vad som menas med lite exklusivare kaffe är nog en ganska subjektiv fråga. Vi upptäckte 
att vissa respondenter ville ha förtydligande på den frågan. Anledningen att vi ställde 
frågan var att vi förväntade oss att lead users i större utsträckning skulle konsumera mer 
exklusivt kaffe. Vi kan utläsa sådana tendenser eftersom sex av tio lead users uppger att 
de köper exklusivt kaffe. Bland icke lead users var det enbart två personer av 19 som 
svarade att de brukar köpa lite mer exklusivt kaffe och tre respondenter brukar göra det 
ibland, någon gång per år. På fråga sju fann vi att majoriteten av de som var med i en 
kaffeförening/klubb också visade sig tillhöra gruppen lead user.   

4.2 Förvaringsfrågor 
Del 2 i frågeguiden fokuserar mer på förvaringen av kaffet. Fråga åtta tar upp om det är 
viktigt för respondenten att kaffet bibehåller sin arom länge efter att paketet har öppnats. 
Majoriteten av respondenterna svarade ja på den frågan, i synnerhet om kaffetillverkare 
lovade en viss hållbarhet. På fråga nio om respondenterna har känt att smaken förändras 
efter ett tag, cirka två veckor, svarar 29 respondenter att de har märkt att smaken 
förändras. Några personer uppgav att de inte känner någon förändring eftersom de 
förbrukar kaffet ganska snabbt efter att paketet har öppnats. Sammanlagt var det 11 
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personer som inte kände någon smakförändring av de 40 tillfrågade. Bland lead users var 
det en person av tio som uppgav att han/hon inte kände någon skillnad i smaken eftersom 
de maler små mängder kaffe åt gången. Det malda kaffet hinner inte bli dåligt. Vi hade 
förväntat oss att de ledande användarna i större grad skulle känna smakförändring vid 
längre förvaring av ett öppnat kaffepaket vilket gick att utläsa utifrån undersökningen. 
Bland de övriga två grupperna fann vi många fler som inte kände någon smakförändring 
efter att paketet stått öppet ett tag.  

På fråga tio om respondenterna har upplevt svårigheter med förvaring av kaffe svarar 
några personer:  

Lead user                                                
”Nej, jag har inte upplevt problem med förvaring av kaffet.”  

Gråzon 
”Nej, på grund av Löfbergs Lilas burk.”  

Icke lead user 
”Vet inte riktigt hur jag ska förvara kaffet på bästa möjliga sätt.”  

”Inga svårigheter.”  

”Ja, vid öppning av paketet och vid användning. Förvaring i originalförpackningen är opraktisk på grund 
av att man ofta spiller.”  

I lead user gruppen upplevde tre av tio respondenter svårigheter med förvaringen. Hos 
icke lead user var det nio personer av 19 som upplevde samma problem. Vi kan 
konstatera att något fler icke lead users upplever svårigheter med förvaringen. Vi anser 
att det kan bero på att lead users i högre grad är benägna att finna lösningar på problem 
som de stöter på. Icke lead users är oftast bra på att konstatera att de har problem men de 
saknar enligt oss tillräckligt med engagemang för att åtgärda problemet.   

Med fråga 11 och 12 ville vi ta reda på hur respondenterna förvarar kaffet och varför de 
har valt det förvaringssättet. Här kommer några av svaren:  

Lead users 
”Plastpåse och snöre. Smaken bevaras bäst så.”  

”Lufttätt i frys. För att kaffet förstörs snabbare vid högre temperatur och vid närvaro av luft.”  

”I frysen. Genom att frysa kaffet så sänker man trycket på gaserna inne i cellerna i bönan. Dessa gaser, 
som i en färskrostad böna håller cirka 2,5 bars tryck, tar med sig aromerna när trycket utjämnas till det 

omkringvarande atmosfärstrycket.”  

”I originalförpackning och denna gärna i en väl tillsluten burk. För att behålla aromen, det vill säga 
smaken på kaffet.”  

Gråzon 
”Sätter ner paketet i Löfbergs Lilas burk och ett gem. Aromen håller sig en längre tid.”  

”Jag brukar hälla över kaffet i en glasburk. Ej plåt/metall för det kan ge kaffet bismak.”  
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”Oöppnat paket – torrt. Öppnat i kylskåp. Tror att det håller sig bäst så.”  

Icke lead users 
”I en plastburk med skruvlock.  Får plats med ”kaffemåttet” också!”  

”I frysen, mest hållbart så.”  

”I en burk, med tättslutande lock. Det är en fin burk.”  

”I en keramikburk med lock och gummipackning. Därför burken fanns i huset.”  

”I en burk. För att den är fin och nära perkolatorn.”  

Det vanligaste förvaringssättet bland alla grupperna är att förvara kaffet i en burk med 
lock på. Majoriteten av de tillfrågade är medvetna om att det är viktigt med tät förslutning. 
Det är få som förvarar kaffet i kylen trots rekommendationerna på exempelvis Löfbergs 
Lilas 500 grams förpackning. Flertalet häller över kaffet från originalförpackningen till 
sin favoritburk trots uppmaningen att förvara kaffet i originalförpackningen. Det är 
intressant att en icke lead user förvarar sitt kaffe i frysen men detta kan bero på att ett 500 
grams paket räcker i flera månader hos denna person. Vi ser även att bland icke lead 
users så är det oftast burkens estetiska utformning och det praktiska med att använda 
burken som går före det bästa sättet att förvara kaffet på. Lead users är mer medvetna om 
originalförpackningens betydelse och de vill helst inte ”lufta alla kornen i onödan” som 
en lead user utryckte sig.  

Med fråga 13 ville vi ta reda på om respondenten känner till hur man bör förvara kaffet 
efter att ha öppnat förpackningen.   

Lead user 
”I originalförpackning och denna gärna i en väl tillsluten burk.”  

”Kaffet ska förvaras tätförsluten.”  

Gråzon                                         
”Nej, håller det sig bättre i frysen?”  

”Tror man ska ha det kvar i påsen, sen i en burk.”  

Icke lead users                                                        
”I en burk?”  

”Tror att det ska stå mörkt och kallt.”  

Vi har på denna fråga fått blandade svar. Många är osäkra och ibland säger de sig veta 
fast de inte gör riktigt rätt. En orsak till att flera respondenter är osäkra på hur man bör 
förvara kaffet kan vara bristande eller otydlig information på kaffeförpackningarna. Lead 
users är i något högre grad medvetna om syrets skadliga inverkan på kaffet. Överlag 
upplever vi utifrån svaren att de ledande användarna är mer pålästa i ämnet och att de på 
det viset känner till hur kaffet bör förvaras på bästa sätt.   
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Med fråga 14 ville vi ta reda på hur länge ett “standardpaket” (500 g) räckte hemma hos 
de tillfrågade eftersom fråga nio handlade om respondenterna kände någon 
smakförändring efter ca två veckor.   

Lead user 
”En vecka ungefär.”  

”Jag använder inte sådant kaffe.”  

”Cirka en månad.”  

Gråzon 
”Nej, jag känner ingen smakförändring, jag har inte ett paket i två veckor.”  

”En vecka.”  

”En månad.”  

Icke lead user 
”Väldigt olika, två till sju veckor.”  

”Cirka tio dagar.”  

Vi kan konstatera att tiderna kan variera mycket inom alla tre grupperna. En lead user 
svarar att han inte brukar köpa 500 grams kaffepaket. Eftersom kaffet oftast räcker längre 
en två veckor hos flertal respondenter är det mycket viktigt att återförslutningen på 
kaffepaketen är bra utformat.   

Med fråga 15 ville vi se om respondenterna såg något samband mellan förpackningens 
utformning och kaffesmaken. Den frågan var inte så tydligt formulerad så vi fick förklara 
ibland vad vi menade. Vi undrade om respondenterna såg något samband mellan vilken 
typ av material samt förpackningsmetod som används och kaffets hållbarhet.   

Lead user 
”Ja det tror jag, ju hårdare vakuum desto bättre kaffe.”  

”Ja. Om det inte är tätförslutande.”   

”Ja, självklart gör den det.”  

”Förpackningssättet, ja, men inte materialet.”  

Gråzon 
”Vet ej.”  

”Ibland kommer det in luft i förpackningen.”  

”Jag vet inte riktig, kanske.”  

Icke lead user 
”Ja, aromen försvinner eller minskar om vakuumet försvinner.”  

”Kraftigare förpackning ger längre hållbarhet.” 
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”Nej, jag tror inte att det finns något samband mellan material och smak.”  

”Vet ej, kanske.”  

De flesta som anser att förpackningen spelar roll påpekar vikten av att den är lufttät. 
Bland lead users finns det en stor medvetenhet om vikten av att kaffeförpackningen skall 
vara tätförsluten. Nästintill alla lead users har svarat att förpackningen inverkar på 
smaken. Hos icke lead users är däremot fler osäkra på om förpackningen spelar någon 
roll även om många tror att förpackningen inverkar på smaken.    

På fråga 16 fick respondenterna komma med egna idéer kring kaffeförvaringen och om 
de hade några egna förslag angående kaffeförvaringen.  

Lead user  

”Mindre påsar, tätförslutna.”  

”Mjuk förpackning, om den är för hård då går den inte att vika.”  

”Den bästa förpackningen av hela espressobönor är i burk som trycksätts med cirka 2,5 bar med kvävgas.”  

”Känner ni till vinkork med pump? Det drar ur syret från flaskan för att det ska hålla längre. En sådan 
variant i en snygg frysförpackning kanske är något.”  

Gråzon 
”Snyggare förpackning som lockar mer för ögat, annorlunda.”  

”Det är kanske bra att förvara kaffet i sin egen förpackning och tejpa igen den.”  

Icke lead user 
”Har inga idéer alls.”  

”Kanske i kylskåp?”  

”Jag har inga förslag.”  

Här har det visat sig att det är lead users som har de mest udda och innovativa idéerna. 
Lead users verkar överlag ha fler tankar kring kaffeförvaringen och har också de mest 
originella förslagen på lösningar. Icke lead users har i stort sätt inga funderingar och 
nästan inga idéer kring kaffeförvaringen.      

Med fråga 17 ville vi ta reda på om respondenterna upplevde problem med dagens 
kaffeförpackningar (då utgår vi från 500 gram paketen).   

Lead user 
”Mindre förpackningar eventuellt.”  

”För hårda, går ej att vika.”  

”I ett ensamhushåll något för stora förpackningar, kanske 2x250 i ett paket.”  

”Det är för mycket kaffe i paketen, kaffet pöser över.” 
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”Ja, kaffet har redan lämnat ifrån sig övertrycket genom mellanlagring och vakuumsugning.”  

Gråzon 
”Att vakuumet en gång hade försvunnit.”  

”Går ej att återförsluta.”  

”Förpackningen kunde vara lite rymligare. Svårt att stänga nya paket.”  

”Att det lätt blir luft i paketen.”  

Icke lead user 
”För stora.”  

”Finns ingen återförslutning på paketet.”  

”Nej, det är lättare att öppna dem nu än förut.”  

Kaffet fastnar på klistret, svårt att komma åt nedersta kaffet.”  

”Svåra att öppna.”  

På denna fråga kan vi konstatera att alla tre grupper har upplevt svårigheter med 500 
grams förpackningarna. Vi kan även se att den mest udda synpunkten, att kaffet lämnar 
ifrån sig övertyck, kom från en lead user. Det visar att lead users har en förmåga att tänka 
ett steg längre och inte endast fokuserar på den fysiska förpackningen.  

Fråga 18 och 19 handlar om återförslutning på kaffepaketet. Vi frågade respondenterna 
om de skulle vilja ha återförslutning på kaffepaketet samt hur den skulle vara utformad i 
så fall.  

Lead user   

”Nej, problemet är att återförslutningen skulle sitta högst upp på förpackningen och då kommer syret in.”  

”Ja, ett plasthylselock man kan trä på paketet.”  

”Ja, enkelt med pysfunktion kanske, så att det går att trycka ut överskottsluft.”  

Gråzon 
”Direkt återförslutning efterfrågas.”  

”Ja, plastremsa/ziplås på paketet.”  

”Ja, en lång flärp som man drar över hela paketet.”  

”Ja, som en kraftig plastblixtlås.”  

Icke lead user 
”Inte nödvändigt.”  

”Ja vill ha återförslutning men har inga förslag på utformningen..”  
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”Ja, men absolut inte tejp som det är idag.”  

”Ja vill ha en längre tejpremsa.”  

De flesta respondenter skulle vilja de en typ av återförslutning på kaffepaketen men lead 
users har även här tänkt ett steg längre och kan även se problem med återförslutningen.   

Avslutningsvis ville vi ta reda på om respondenterna trodde att aromen skulle bevaras på 
ett bättre sätt om det gick att återsluta förpackningen.  

Lead user  

”Ja. Det skulle få kunderna att låta bli att hälla över kaffet i sin favoritburk. Genom att hälla över kaffet så 
luftas alla kornen i onödan.”  

”Det beror på hur förpackningen förvaras och hur snabbt man gör av med kaffet och om det påverkar 
aromen. Men självklart är allt som gör att man hindrar syre att nå kaffet bra.”  

Gråzon 
”Ja. Bra om kaffet ej tar smak av annat i kylskåpet”  

”Ja, syret kommer inte in på samma sätt.”  

”Ja, för att man häller upp påsen i en burk så försvinner aromen för att jag antar att kaffeproducenterna 
använder en förpackning som är bra för aromen och hållbarheten.”   

Icke lead user 
”Ja, jag tror det är en ”flyktig” arom.”  

”Tror det absolut.”  

Majoriteten av respondenterna trodde att aromen skulle bevaras bättre om det gick att 
återförsluta förpackningen. En lead user ställer sig tveksam till återförslutningen eftersom 
den skulle sitta högst upp på förpackningen och därmed finns luften kvar inuti paketet. 
Bland icke lead users är det två respondenter som inte tror att aromen skulle bevaras 
bättre om återförslutning fanns samt tre personer som är tveksamma. Vi kan också fastslå 
att lead users är medvetna om grundproblemet, det vill säga att många kaffeanvändare 
häller över kaffet till sin favoritburk och därigenom luftar kornen i onödan.   
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5 ANALYS 
Under detta kapitel kommer vi att analysera det empiriska underlaget utifrån de 
teoretiska ramar vi presenterar i kapitel två.   

I vår undersökning har vi funnit att många av de ledande användarna har idéer och 
lösningar på hur återförslutning på kaffepaket kan se ut samt idéer kring kaffepaketering i 
allmänhet. Det vi finner intressant är dock att de som befinner sig i vad vi kallar för 
gråzonen också har egna idéer och lösningar kring det ovannämnda. Där ser vi en 
koppling till Magnussons et al (2003) telia-studie där de kom fram till att de vanliga 
kunderna hade många originella och användarvänliga idéer. Det som skiljer vår studie 
från deras är dock att vi har kommit fram till att lead users fortfarande har de mest 
originella idéerna. I Magnussons studie kom lead users först på tredje plats bland fyra 
grupper. Vi tycker att båda undersökningarna visar på att det går att hitta bra idéer och 
lösningar även bland de vanliga användarna och att det inte alltid behövs lead users för 
att hitta de nya produkt- eller tjänstelösningar som företag letar efter.  

5.1 Moores adoptionskurva 
Delen som behandlar Moores adoptionskurva har vi knutit an med Eric von Hippels 
teorier om lead users. I och med att klyftan mellan de tidiga användarna och den tidiga 
majoriteten finns kan det finnas en risk med att von Hippels teori om att lead users har 
kommit på innovationer som majoriteten kommer att vilja ha i framtiden inte riktigt 
stämmer. Då känns det som att von Hippels rekommendation om att ledande användare 
skall följas går emot Moores argumentation om att man noga måste ta hänsyn till den 
klyfta som finns mellan olika kundkategorier. Detta kan speciellt gälla i högteknologiska 
branscher där de tidiga användarna inte alls har samma behov som de vanliga användarna, 
men vi anser att klyftan också kan finnas bland lågteknologiska produkter. Moore säger 
att de tidiga användarna har mer gemensamt med varandra än med andra grupper i 
adoptionskurvan och att det därför blir en stor klyfta som måste överbryggas. Om klyftan 
inte överbryggas blir det ett problem för företaget då de tidiga användarna kanske är 
mycket mer benägna att vilja ha massor av funktioner på sina produkter medan 
majoriteten föredrar produkter som är lätta att använda. Företaget har då kanske lyssnat 
för mycket på de tidiga användarna och försökt göra dem nöjda och det kan slå tillbaka 
på försäljningen om majoriteten av köparna inte vill ha varan (Moore, 2000). Von Hippel 
poängterar dock att det är viktigt att produktutvecklarna är medvetna om detta och 
modifierar vad lead users och tidiga användare är intresserade av så att de produkterna 
blir anpassade till vad majoriteten av köparna vill ha för produkter på marknaden (von 
Hippel, 1999). Vår uppfattning är att den information som vi fått genom vår empiriska 
studie från lead users måste behandlas med försiktighet. Detta på grund av att vi anser att 
det kan finnas viss risk för att förhastade slutsatser kan dras om förslag och lösningar från 
ledande användare anammas utan att ta hänsyn till Moores varning om att inte blint följa 
den ledande användaren. Vi menar att om så görs kan det uppkomma situationer som 
möjliggör för misstag då felsatsningar på nya förslag och lösningar kan leda till att det 
utvecklas nya förpackningar som kanske inte den stora marknaden vill ha. Detta 
påstående styrks av Magnusson (2003) som skriver att lead users representerar endast 
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cirka 2,5 procent av kunderna och att dessa siffror antyder på att lead users inte är en bra 
representation för de övriga 97,5 procenten av kunderna. Det är då inte säkert att lead 
users har samma preferenser som ”vanliga” kunder, vilket som vi också menar kan leda 
till utformandet av överflödiga och onödiga produkter och tjänster.  

Moores (2000) klyfta blir väldigt tydlig när vi tittar på de svar vi fått ifrån våra 
respondenter. Nästan alla kaffeanvändare vill ha en återförslutning på kaffeförpackningen 
medan en lead user svarar: ”Nej, problemet är att återförslutningen skulle sitta högst upp 
på förpackningen och då kommer syret in”.  Detta tycker vi visar en del av den 
problematik som finns när majoriteten efterfrågar en viss sak men lead users har tänkt ett 
steg längre. Vi tror att de vanliga kaffeanvändarna upplever problemen med 
återförslutningen först efter att de provat den medan lead users ser problemen innan de 
har provat återförslutningen. Det kan därför bli svårt för företagen att besluta vad de ska 
satsa på.   

Genom att undersöka vad majoriteten av konsumenterna efterfrågar anser vi att det blir 
lättare att utveckla framgångsrika produkter. Istället för att enbart se på vad lead users har 
för problem tror vi det kan löna sig att mer se på vad majoriteten har för problem. Vi 
menar därför att det är bättre att använda sig av en pull-strategi för att få kännedom om 
de vanliga användarnas behov och sedan se vad lead users har för lösningar på de 
problemen. På det viset minskar Moores (2000) klyfta mellan majoriteten av användare 
och lead users.  Vi anser att det är ett bra angreppssätt eftersom lead users inte har samma 
preferenser kring produkterna eller tjänsterna som majoriteten av användarna har. De 
produkter eller tjänster som är anpassade efter majoriteten av användarna har enligt vår 
åsikt större chans att bli framgångsrika än de produkter enbart anpassade efter lead users 
och deras behov.       

5.2 von Hippels definiton av lead users i relation med våra 
resultat 
Eric von Hippel (2005) definierar lead users som medlemmar av en användarpopulation 
som har två utmärkande karakteristika. Den ena är att de är i den ledande spetsen av en 
viktig marknadstrend och upplever således behov nu som senare kommer att bli behov 
som upplevs av många användare på den marknaden. Den andra är att de förväntar sig 
relativt stora fördelar med att hitta en lösning på deras behov så att de på grund av det 
skapar nya idéer och lösningar. Vi menar att en av dessa marknadstrender kan vara eget 
malet kaffe som mals i hemmet. I vår undersökning så malde sju av tio lead users eget 
kaffe hemma. Om von Hippels teori stämmer så finns det en potential i att försöka satsa 
mer på att sälja hela bönor eller att satsa mer på kaffekvarnar. Vi har även kunnat skönja 
en liten trend genom vissa rosteriers TV-reklam som försöker propagera för att folk ska 
mala mer eget kaffe i hemmet. De lead users vi har identifierat i studien har flera 
potentiella idéer. Bland annat nämnde flera av dem att de trodde det skulle vara bra med 
hela bönor som kan frysas ner i förpackningar som också mycket väl kunde innehålla 
någon typ av ventil som kan pressa ut överflödig luft ur förpackningen. Enligt de 
rekommendationer som vi fått fram angående hur kaffe skall förvaras så säger de också 
att kaffe kan vara bra att förvara i frysen på grund av att gasbildande hämmas, vilket är 
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bra för kaffet. De säger dock att kylan kan göra så att fukten i en böna utvidgas vilket kan 
förstöra cellväggarna som är det första skyddet för kaffets arom.    
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6 SLUTDISKUSSION 
I detta avslutande kapitel kommer vi att diskutera kring undersökningens resultat och ge 
de slutsatser och rekommendationer som besvarar syftet med uppsatsen.   

Syftet med uppsatsen var att studera beteende hos lead users angående deras förvaring 
och konsumtion av kaffe. Genom att göra en jämförelse med icke lead users har vi 
undersökt om lead users uppvisar ett avvikande beteende. Vårt delsyfte var att utifrån 
svaren i undersökningen kunna ge förslag på nya lösningar hur kaffeförvaringen kan 
utformas och bli bättre i framtiden.     

6.1 Slutsats  
Genom undersökningen har vi kommit fram till att det förekommer ett annorlunda 
beteende hos de lead users vi har varit i kontakt med. De ledande användarna har visat på 
ett stort intresse både för kaffet som dryck och för kaffekulturen i allmänhet. Deras svar 
på frågorna är vassare och mer genomtänkta samt att de ofta har fler egna och unika idéer. 
Lead users har även större förståelse för hur kaffe skall förvaras för att smaken skall 
bevaras på bästa sätt. Lead users har dock de mest svårimplementerade idéerna och 
lösningarna vilket gör att vi är osäkra på om just deras förslag är de bästa att använda.   

De respondenter som hamnar i vår gråzon är oftast personer som antingen har ett 
kaffeintresse men inte har några idéer och lösningar på kaffeförvaringsfrågorna eller så är 
de personer som inte har något större intresse för kaffe men har egna idéer kring 
kaffeförvaringen. De personer som inte har något intresse för kaffe men har idéer kan 
också vara användbara vid produktutvecklingen som lead users.  

Vi kan konstatera att icke lead users inte har ett utpräglat intresse för kaffe och att de inte 
heller har några idéer eller lösningar kring kaffeförvaringen. Vi kan dock se att de liksom 
de andra grupperna upplever problem med dagens standardkaffepaket och att de tror att 
återförslutning kan bidra till att lösa deras förvaringsproblem.  

Slutligen anser vi således att vi kan påvisa ett avvikande beteende bland lead users 
gentemot de övriga grupperna i fråga om deras intresse för kaffe, kaffevanor samt 
originalitet när det gäller de egna idéerna.   

6.2 Rekommendationer 
Vårt delsyfte var att utifrån svaren i vår undersökning kunna ge förslag på nya lösningar 
på hur kaffeförvaringen kan utformas och bli bättre i framtiden. Flera av respondenterna 
har nämnt att de gärna skulle vilja se mindre kaffeförpackningar. De skulle gärna vilja att 
förpackningar gjordes i 250 grams paket istället för 500 grams. Ett ytterligare alternativ 
vi funnit är att några gav förslag om mindre förpackningar i en större förpackning. Ett 
sådant alternativ skulle då kunna vara fyra gånger 125 grams förpackningar eller två 
gånger 250 grams förpackningar. Vi har även exempel på svar då en av respondenterna 
tyckte att förpackningen var för liten. Hennes motivering var att kaffepaketet pöser över 
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och att det på det viset lätt blir spill. Hon har dock inte sagt att det ska vara mer kaffe i 
paketet utan att förpackningen ska vara större så att inte detta spill förekommer lika lätt.  
Många respondenter har även nämnt att de vill se någon form av återförslutning på 
kaffepaketen. De tänker då främst på 500 grams standardpaket. Många respondenter 
upplever att det inte går att återförsluta kaffepaketen på ett tillfredställande vis. Flera av 
de har nämnt att de kunde tänka sig ett slags ”ziplås” eller ”blixtlås” vilket är en 
plastremsa som går att stänga och som bland annat finns på många 
tuggummiförpackningar. Denna lösning gör det möjligt för kunden att hindra luft från att 
komma in i förpackningen. Några har nämnt att det skulle vara bra med återförslutning på 
kaffepaketen av den anledningen att kaffet inte skulle ta smak av andra varor som finns i 
kylskåpet vid sådan förvaring. Denna aspekt tycker vi också är relativt viktig att ta 
hänsyn till då det oftast finns många produkter i ett kylskåp som ger ifrån sig smak, som 
exempel kan nämnas olika grönsaker samt skaldjur och fisk. Något som också nämnts är 
den tejpremsan som finns på vissa av dagens kaffepaket. En respondent sa att han inte 
ville ha någon tejp som på dagens paket med motiveringen att kaffe hamnar på den så att 
den inte går att använda tejpen senare.  En annan svarade att hon ville ha kraftigare 
tejpremsor medan en tredje respondent svarade att hon ville ha längre tejpremsor på 
paketen. Det har även förekommit svar där en respondent tyckte att det inte skall finnas 
någon återförslutning, utan hellre vill att det skall börja säljas fler burkar som gör det 
lättare att stänga ute syret från att förstöra kaffet. En respondent som ställer sig tveksamt 
till återförslutningen av kaffepaketet har påpekat att sådana återförslutningar oftast sitter 
högst upp på kaffepaketet och därmed kan problem uppstå med syret som kommer 
emellan. Vi kan även konstatera att flera personer tycker att det finns problem med hur 
man tar kaffet. De tycker att det är svårt att hantera kaffeförpackningarna då de likt andra 
förpackningar som till exempel mjölpåsar blir spill varje gång man skall skopa upp 
innehållet ur påsen/förpackningen. Detta har lett till att många häller över kaffet till en 
burk istället vilket inte är bra då kaffet kommer i kontakt med syret på det viset. En del 
respondenter har sagt att det är svårt att öppna kaffeförpackningarna och att det därför lätt 
går sönder vid öppnandet. Att de går sönder har i sin tur gjort att tillslutningen av paketet 
blir sämre vilket leder till att syret kan förstöra kaffet.   

Flera lead users i undersökningen förvarar sitt kaffe i frysen. Eftersom de förvarar kaffet 
på det viset skulle de på uppskatta att det fanns någon förpackning som passar för frysen. 
En respondent svarade att han ville ha en kaffeförpackning anpassad för frysen med en 
ventil så att syret kan pressas ut ur förpackningen. En annan respondent nämner 
att: ”Genom frysning sänks trycket på gaserna inne i cellerna i bönan. Dessa gaser, som i 
en färskrostad böna håller cirka 2,5 bars tryck, tar med sig aromerna när trycket utjämnas 
till det omkringvarande atomsfärstrycket”.  En tredje lead user sa att kaffet förstörs 
snabbare vid högre temperatur och därför förvarade han sitt kaffe i frysen. Vi menar att 
om man skall följa lead users råd så är kaffeförvaring i frysen ett bra sätt att undersöka 
möjligheterna för.  

6.3 Additional findings 
Ett sidospår vi funnit under vår undersökning är att många har uppgett att de förvarar sitt 
kaffe i en kaffeburk. Kaffet har då hällts över i burken på grund av att förpackningen inte 
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har fått plats. För att aromen och smakämnena skall bevaras på bästa sätt skall inte kaffet 
tas ur sin förpackning. Problemet är att det är mycket svårt att få tag på kaffeburkar med 
rätt form där en rektangulär halvkilosförpackning kaffe kan få plats. Vi menar därför att 
det kunde vara bra för kafferosterier att satsa mer på kaffeburkar där ett standardpaket 
kaffe kan få plats. Vi vet att vissa kafferosterier delar ut kaffeburkar i samband med 
kampanjer men vi anser att de kan satsa mer på kaffeburkarna och förslagsvis sälja dem 
som en kringprodukt i livsmedelsbutikerna.   

6.4 Förslag till vidare forskning 
I vår studie har vi kommit fram till att kunderna upplever problem med dagens 500 grams 
kaffeförpackningar. Innan företag kan göra något konkret åt problemet anser vi att det 
krävs ytterliggare forskning inom området. Exempelvis kan kundinvolvering tillämpas 
där de medverkande kan testa förpackningar i sin hemmiljö och föra en dagbok där de 
skriva sina iakttagelser, problem och idéer. Förslagsvis kan både lead users och de som 
hamnade i gråzonen ingå i studien. Vi har i vår studie funnit att de som befann sig i 
gråzonen också kunde ha bra idéer och därför anser vi att de är viktiga för fortsatta 
studier.      
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BILAGA 1 Frågeguide   

Del 1 Bakgrund  

1. Dricker du kaffe?   

2. Vilka tillbehör använder du i ditt kaffe (mjölk, grädde, socker)?   

3. Hur vill du ha kaffet; café au lait, espresso, cappuccino etc.?   

4. Vilken typ av kaffebryggare använder du dig av?  

5. Maler du ditt eget kaffe? Om ja, varför?  

6. Brukar du köpa lite exklusivare kaffe?  

7. Är du med i någon kaffeförening/klubb?    

Del 2 Förvaring  

8. Är det viktigt för dig att kaffet bibehåller sin arom länge efter att paketet har 
öppnats?   

9. Har du känt av att smaken förändras efter ett tag (ca två veckor)?  

10. Har du upplevt svårigheter med förvaring av kaffet?  

11. Hur förvarar du ditt kaffe?  

12. Varför förvarar du ditt kaffe på det sättet?  

13. Känner du till hur man bör förvara kaffet efter att du har öppnat förpackningen?  

14. Hur länge räcker ett ”standardpaket” (500g) hemma hos dig?  

15. Tror du att förpackningen inverkar på kaffesmaken? Om ja, på vilket sätt?  

16. Har du några idéer kring kaffeförvaringen, förslag på alternativ förvaring?  

17. Ser du några problem med dagens kaffeförpackningar (500g paket)?  

18. Skulle du vilja ha återförslutning på kaffepaketet?  

19. Om ja, hur ska den vara utformad? 
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20. Tror att aromen skulle bevaras på ett bättre sätt om det gick att återsluta 

förpackningen? Om ja, varför?
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BILAGA 2 Frågeguide (respondenterna vi kontaktade via mail)  

Del 1 Bakgrund  

1. Dricker du kaffe?   

2. Vilka tillbehör använder du i ditt kaffe (mjölk, grädde, socker)  och varför?   

3. Hur vill du ha kaffet; café au lait, espresso, cappuccino etc. och varför?   

4. Vilken typ av kaffebryggare använder du dig av?   

5. Maler du ditt eget kaffe? Om ja, varför?  

6. Brukar du köpa lite exklusivare kaffe (exklusivare än 500 grams mellanrost 
förpackningar)?   

7. Är du med i någon kaffeförening/klubb?  Om ja, viken?  

Del 2 Förvaring  

8. Är det viktigt för dig att kaffet bibehåller sin arom länge efter att paketet har 
öppnats?   

9. Har du känt av att smaken förändras efter ett tag (ca två veckor)?  

10. Har du upplevt svårigheter med förvaring av kaffet? Om ja, på vilket sätt?  

11. Hur förvarar du ditt kaffe?  

12. Varför förvarar du ditt kaffe på det sättet?  

13. Känner du till hur man bör förvara kaffet efter att du har öppnat förpackningen?  

14. Hur länge räcker ett ”standardpaket” (500g) hemma hos dig?  

15. Tror du att förpackningen inverkar på kaffesmaken? Om ja, på vilket sätt?  

16. Har du några idéer kring kaffeförvaringen, förslag på alternativ förvaring?  

17. Ser du några problem med dagens kaffeförpackningar (500g paket)?  

18. Skulle du vilja ha återförslutning på kaffepaketet?  

19. Om ja, hur ska den vara utformad? 
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20. Tror att aromen skulle bevaras på ett bättre sätt om det gick att återsluta 

förpackningen? Om ja, varför?  
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3 Tabell över respondenternas poäng                                               
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Fråga 1: Vilken typ av kaffebryggare använder du dig av? 0-1 Poäng   *2 
Fråga 2: Maler du ditt eget kaffe? 0-1 Poäng                                             *3 
Fråga 3: Är du med i någon kaffeförening/klubb? 0-1 Poäng                  *3 
Fråga 4: Känner du smakförändring (efter ca två veckor)? 0-1 Poäng   *1 
Fråga 5: Förvaring? Varför? Hur bör man? 0-3 Poäng                           *2 
Fråga 6: Har du några idéer kring kaffeförvaringen? Poäng 0-2            *3 
Fråga 7: Idé om återförslutning? 0-3 poäng                                               *3 
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BILAGA 4 Kaffe 
Denna bilaga ger ytterligare allmän och grundläggande information om kaffe och dess förvaring 
för läsare som vill veta mer om kaffe för att lättare kunna relatera till kaffet som sådant och de 
begrepp vi använder.  

Kaffets historia 
Kaffets historia är dolt i legender. Bland annat talas det om hur en herde märkte hur hans getter 
blev uppspelta av att äta bär och blad från ett träd (Sigfridsson, 2005). Historien handlar om den 
etiopiske fåraherden Kaldi som levde i bergstrakterna i landet för cirka 1500 år sedan. Han tyckte 
att de uppförde sig underligt och hoppade och skuttade omkring på ett ovanligt sätt. Snart 
uppenbarade sig förklaringen för Kaldi. Getterna hade ätit röda bär från en buske och han insåg 
att det var bären som gjorde getterna så pigga.  
Kaldi tog sig då till ett munkkloster och berättade om bären han funnit. Klostrets abbot bestämde 
sig då för att själv undersöka bären. Han plockade några röda bär från busken, slog hett vatten 
över dem och drack sedan drycken. Han märkte då att han blev mycket piggare och kunde hålla 
sig vaken mycket längre. Han serverade sedan munkarna i klostret denna dryck och om historien 
är sann så var de världens förste kaffedrickare [Http1].   

Kaffeträdet har sitt ursprung i Etiopien, där man tidigt tillredde en dryck av trädets blad och bär. 
Araberna lärde senare turkarna att dricka kaffe, och de senare lärde i sin tur européerna 
(Sigfridsson, 2005). Den första gången som det skrevs om kaffe i Sverige är år 1657. Det var det 
kungliga sändebudet Claes Brorson Rålamb (1622-1698) som hade varit i Konstantinopel och 
stiftade där bekantskap med drycken. Rålamb var dock inte speciellt imponerad av drycken och 
jämförde den med brännvin. Han ska ha beskrivit den beska drycken så här: ”drycken tilredes aff 
ett slags Erter ifrån Egypten och sörplas in mellan läpparna sjudande hett, det är eljest illa 
smakande, lika som det vore lag av stekte ärtor” [Http2]. Det dröjde dock tills 1685 innan kaffe 
fanns på svensk mark. Det bokfördes då ett pund (cirka ett halvt kilo) kaffe i Göteborgs tulltaxor.   

Det var Kung Karl XII som verkligen satte fart på kaffedrickandet i Sverige. När konungen var i 
Lund 1716 till 1718 hade han med sig en turkisk kaffekokningsapparat. Under sina tidigare år i 
Turkiet hade nämligen kungen upptäckt drycken. Kungens hov fick varje dag fick flera kilo kaffe 
av turkarna och det sades att han gjorde av med tre kilo kaffe om dagen [Http1].  

När kaffe började drickas innebar det att vi förutom en ny dryck också fick nya 
utskänkningslokaler. Dessa kallades för kaffehus och etablerades över hela Europa och 1728 hade 
Stockholm lågt räknat 15 kaffehus. Kaffehusen spelade en avgörande roll för att kaffet skulle slå 
igenom. Kaffet var också dyrt och blev därmed tidigt en statusvara och det krävdes nya produkter 
för att tillreda och dricka kaffe. Kaffet blev som sagt en klassfråga och männen från de högsta 
klasserna samlades i kaffehusen för att dricka sitt kaffe. Dessa försäljningsställen fungerade inte 
enbart som ett ställe där kaffe dracks utan var också platser där nyheter förmedlades, politik, 
filosofi och litteratur diskuterades, nya kontakter etablerades etc. Kaffehusen blev alltså viktiga 
för framväxten av det offentliga samtalet och kaffehusen fick ett en viktig social och ekonomisk 
roll. Kaffehusen ersattes sedan under tidigt 1800-tal av caféer och konditorier (Sigfridsson, 2005).  

Under andra hälften av 1700-talet dominerade kaffeförbuden i Sverige. Det var Vid 1756 års 
riksdag som kaffet för första gången blev ett politiskt slagträ. Då genomdrev bönderna ett 
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totalförbud mot kaffe som en hämndaktion för att de nekats fri husbehovsbränning av brännvin, 
som på den tiden var en mycket vanlig dryck [Http1].  

Detta förbud blev svårt att hålla och mellan åren 1756 och 1822 fanns det fem 
restriktionsperioder för kaffet. Under förbudsperioderna dracks det dock ändå mycket kaffe och 
under första hälften av 1800-talet blir kaffet alltmer vanligt bland de bredare 
befolkningsgrupperna. Kaffe dracks då av bönder och arbetare först vid speciella tillfällen, 
exempelvis kalas och bröllop, sedan på helg- och söndagar att så småningom även drickas till 
vardags och från mitten av 1850-talet blev kaffe en dryck som dracks i alla befolkningslager 
(Sigfridsson, 2005).  

Under andra världskriget blev det ont om kaffe i Sverige. Risken att transportfartyg skulle 
sprängas av utlagda minor var så stor att transporterna upphörde. Så småningom lyckades Sverige 
dock få de krigförande ländernas tillåtelse att föra in enstaka båtlaster med varor till Sverige. Den 
dåvarande regeringen, med Per-Albin Hansson i spetsen, bestämde då att en del av den första 
lasten skulle bli kaffe, detta trots att det inte var en nödvändig vara [Http1]. Nu har Skandinavien 
världens absolut högsta kaffekonsumtion. Finland har de största kaffetunnorna och förbrukar i 
snitt 3,5 koppar kaffe per person och dag. Tätt efter kommer Sverige med 3,2 koppar. Norrmän 
och danskar är nästan lika stora kaffedrickare med mer än 3 koppar per person och dag [Http10].   

Bryggmetoder 
Det finns många olika sätt att brygga kaffe på. Den enklaste metoden är förmodligen att brygga 
kaffet med ett filter och en tratt och det går till på det viset att vatten hälls på det malda kaffet 
som ligger på filtret i en tratt. Ett annat sätt är att använda en bistrobryggare. Denna bryggare kan 
också kallas för pressobryggare och anses vara ett av de bästa sätten att brygga sitt kaffe på enligt 
många kaffekännare. Med denna metod kokas vatten för att sedan hällas i bryggaren tillsammans 
med det malda kaffet. Blandningen röres sedan en stund för att sedan pressas långsamt. En 
perkolator (eller egentligen cirkulationsperkolator) är ett ytterligare sätt att brygga kaffe på. 
Bryggmetoden utmärks främst av att det heta vattnet passerar genom kaffefiltret flera gånger. Det 
blir då ett slags rundgång av det färdiga kaffet ända tills värmekällan stängs av. Nackdelen är att 
tekniken gör det svårt att få ett optimalt kaffe och det uppstår lätt smak- och aromförluster 
[Http8].  

En vanlig elbryggare är också något som ofta används för att brygga kaffe. Resultatet vid 
bryggning på detta sätt är beroende av två faktorer; nämligen bryggtemperatur och den tid som 
vattnet är i kontakt med kaffet (extraktionstid). Har bryggaren för hög värme eller för låg 
extraktionstid utvecklas bitterämnen och garvsyra i kaffet. En vakuumbryggare (även kallad Don 
Pedro) består av en glasbehållare placerad ovanpå en annan. Vid bryggning läggs kaffet i den 
övre kolven, eller, om sådant finns, i ett filter som placeras mellan de två. Vatten hälls i den 
undre glasbehållaren varvid bryggaren ställs på plattan. När vattnet kokar och vattnet gått upp i 
den övre kolven, tas bryggaren bort. Det vatten som blandats med kaffet i den övre kolven 
sjunker nu i form av färdigt kaffe ned i den undre, som även fungerar som serveringskanna.  Man 
kan också använda en mockabryggare för att brygga sitt kaffe. Mockabryggaren består av två 
delar som skruvas isär. Den undre delen fylls med vatten upp till en ventil. Den andra delen är en 
filterdel som kaffet packas i. När dessa två delar skruvas ihop kan den ställas på en spisplatta 
eller dylikt. När bryggaren efter 2-5 minuter börjar fräsa (ett bubblande hörs från den övre 
behållaren) lyfter du av den och det färdiga kaffet är klart i den övre kannan. Till sist finns även 



BILAGA 4  

  
espressomaskinen som blivit allt mer populär den senaste tiden. En espressomaskin kan fungera 
lite olika beroende på vilken tillverkare som gjort maskinen men en riktig espresso skall bryggas 
i espressomaskin med ett tryck på 9 bar och uppåt det tar mellan 20-30 sekunder att får fram cirka 
3 centiliter espresso [Http8].  

Kaffesorter 
Kaffe kan som bekant drickas i en rad olika varianter och vi har nedan valt att presentera de 
kanske vanligaste sätten att dricka kaffe på.  

Cappuccino 

En cappuccino består vanligtvis av en tredjedel espresso, en tredjedel ångvärmd mjölk och en 
tredjedel skummad mjölk. Drycken ska egentligen drickas i kopp men serveras även i glas 
[Http9].  

Espresso 

En espresso ska - på italienskt vis - helst drickas på stående fot i två, tre snabba klunkar. Espresso 
kommer från Neapel i Italien och är det yngsta av alla metoder att göra kaffe på.  
Metoden går till på det viset att vatten pressas under högt tryck genom det finmalda 
espressokaffet, istället för att rinna genom kaffepulvret. Mer exakt så ska 90-gradigt vatten 
passera 7 gram espressorostat kaffe med 9-10 bars tryck under 20-25 sekunder. Om tiden blir 
längre än så kan garvsyror följa med ut i kaffet och ge en dålig bismak [Http9].  

Kaffe latte  

Detta är en vanlig frukostdryck i de italienska hemmen. Många barn i Italien lär sig att uppskatta 
espresson genom att börja dricka denna milda kaffevariant.  
En kaffe latte består av en dubbel eller enkel espresso i ett högt glas fyllt med ångvärmd mjölk 
med lite mjölkskum på toppen. Principen brukar vara 20 procent kaffe och 80 procent varm 
mjölk. Finns det en mockabryggare i hemmet kan man göra sig en kaffe latte ganska enkelt 
[Http9].   


