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Sammanfattning 

 

Inledning: Måltiden på restaurang blir en allt viktigare del av människors vardag, i en urban 

stadsmiljö omges vi av flera valmöjligheter och ett köpbeslut måste fattas. För att underlätta 

valet åt gästen delas restauranger in i olika klasser, som grundas på diverse kriterier och 

värderingar. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som restauranger kan tillämpa för 

att påverka köpbeslutsprocessen, vid valet av Guide Michelin Restaurang i Sverige. 

Metod/Material: Författarna kommer att inrikta sig på mat- och serviceupplevelsen samt 

köpbeslutsprocessens fem faser. Litteratur- och databasinsamling kommer att tillämpas för 

insamling av data, en kvalitativ forskningsstrategi genomförs i form av intervju. 

Resultat: Dessa ledande verksamheter i Sverige har strategier, verktyg och förhållningssätt 

för att förstå gästernas behov. Den gemensamma variabeln är råvarornas kvalitét, 

tillmötesgående personal och informationen som dessa förmedlar till gästerna på respektive 

restaurang. Restaurangerna arbetar med att raffinera sina koncept, erbjuda en omfattande mat- 

och serviceupplevelse där personalen är tillmötesgående, de anser att underhållning är en 



 

faktor som hör ihop med restaurangbesöket och lyfter fram verktyg för att upprätthålla 

relation med gästen. 

 

Slutsats: Michelin restauranger arbetar aktivt med att överträffa gästers förväntningar via 

mat- och serviceupplevelser för dessa ska återkomma. Extern kommunikation, via sociala 

medier eller digitala tidskrifter kan fungera som ett medel för att återkoppla till tidigare gäster, 

men Michelin-restaurangerna i studien tillämpar detta i större utsträckning för att visa upp 

verksamhetens attribut. CRM (customer relationship management) system förekommer bland 

restaurangerna och har som funktion att identifiera tidigare besökare. Detta underlättar den 

interna kommunikationen (värdeskapandet) mellan gäst och medarbetare samt att upprätthålla 

eller utveckla relationen med tidigare besökare.  
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Förord 

 

Vi vill rikta vår tacksamhet åt vänner och bekanta, för deras insiktsfulla synpunkter under 

skrivandets gång. Extra stort tack till alla medarbetare inom branschen som gjorde studien till 

vad den är idag, utan Ert bidrag till hade detta varit omöjligt att genomföra.  
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Introduktion 

Måltiden på restaurang blir en allt viktigare del av människors vardag, i en urban stadsmiljö 

omges vi av flera valmöjligheter och ett köpbeslut måste fattas. För att underlätta valet åt 

gästen delas restauranger in i olika klasser, som grundas på diverse kriterier och värderingar. 

Utmärkelser i Guide Michelin kan betraktas som en hederstitel, och i många fall som ett intyg 

för en extraordinär mat- och serviceupplevelse. Men räcker detta för att verksamheten ska gå 

runt? Studien ska ta reda på vilka medel som Svenska Michelin-restauranger tillämpar i mån 

om att påverka gästens köpbeslutsprocess. 

 

Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 

Studien berikar ämnesområdet, ger inblick i restaurangchefers uppfattning av 

köpbeslutsprocessen och måltidsupplevelsens innebörd. Studien är relevant för 

måltidskunskap och värdskap eftersom att den redogör för hur en professionell verksamhet 

kombinerar vetenskap, praktisk kunskap (Lainpelto & Lainpelto, 2012) och estetisk 

gestaltning (Bitner, 1992) i syfte att skapa upplevelser och engagera sinnena hos gästen (Pine 

& Gilmore, 2011: Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Five aspect meal 

model (FAMM) är ett användbart verktyg för att analysera restauranger utifrån aspekterna 

rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen (Edwards & Gustafsson, 2008). 

Idéen och utformningen av FAMM modellen är inspirerad av Guide Michelins betygskriterier 

(Magnusson-Sporre, Jonsson & Pipping-Ekström, 2013), författarna har valt att inte utesluta 

någon av aspekterna i uppsatsen eftersom att måltidskunskap till stor del innehar ett 

helhetsperspektiv. Det går att skapa värde inom alla aspekterna, men studien riktar fokus på 

hur restauranger marknadsför sig, med en fördjupning inom att återkoppla till tidigare gäster. 

Behovet av att återkoppla till tidigare besökare återspeglas i företagskulturen och kopplas till 

aspekten styrsystemet, varför studiens fokus ligger på den aspekten.  
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Teoretisk bakgrund 

Måltiden och sinnena 
 

Det är genom de fem sinnena som information från omvärlden tolkas och hur informationen 

tolkas gör varje individ unik (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). 

Gustafsson et al., (2014) förklarar att sensorisk kvalitet bedöms subjektivt av mottagaren, 

genom att denne upplever hur en produkt ser ut, doftar, låter, smakar och känns. Edwards & 

Gustafsson (2008) förklarar att restauranger som vill höja njutningen av måltidsupplevelsen 

bör arbeta med både produkten och de komplementära faktorer som måltiden består av. Dessa 

komplementära faktorer är rummet, mötet, styrsystemet och atmosfären (Edwards & 

Gustafsson, 2008). Måltidssituationen på en restaurang fullbordas i rummet, mötet och 

kommunikationen sker mellan gäst och servicepersonal samt mellan gäst och gäst 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Mäkelä (2000) och Fjellström (2007) 

förklarar att den sociala aspekten kring måltider är förankrad i att den delas med andra 

människor. Pine & Gilmore (2011) skriver att restauranger som involverar gästen i 

måltidshändelsen kan förhöja känslan av upplevd njutning och underhållning. Gästens 

måltidsupplevelse kan påverkas av personal, andra gäster och upplevelserummet (Mossberg, 

2015). Dessa faktorer uppfattas individuellt, beroende på vad vi har för värderingar, kulturell 

bakgrund (Lainpelto & Lainpelto, 2012), och attityder (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn 

& Öström, 2014). Restauranger som arbetar med måltidens sensoriska egenskaper kan 

differentiera sitt erbjudande i syfte att skapa konkurrensfördelar (Gustafsson, Jonsäll, 

Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Krishna (2010) exemplifierar doften i en restaurangmiljö, 

som kan ha inflytande på gästernas emotionella tillstånd och stimulera köpbeteendet hos 

dessa. Konsumentanpassade erbjudanden vars funktion uppfyller flera behov och stimulerar 

sinnena kan prissättas högre (Pine & Gilmore, 2011). 

 

Måltiden i den kommersiella sektorn 

Måltider på restaurang är en viktig del av människors vardag, både vid affärstillfällen och på 

fritiden (Koo, Tao & Yeung, 1999). Den totala omsättningsutvecklingen för olika 

restaurangkategorier såsom lunch- och kvällsrestauranger ökar och det har blivit en långsiktig 

trend att svenskarna äter fler måltider på restaurang (SCB, 2016). I en urban stadsmiljö 

omsluts konsumenten av ett samhälle med högt tempo och överflöd, där valmöjligheterna är 

många (Koo, Tao & Yeung, 1999). Måltidssituationen varierar beroende på vilken kontext 
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som restauranggästen befinner sig i (Auty, 1992), och en rad olika attribut utvärderas 

undermedvetet innan köpbeslutet genomförs (Koo, Tao & Yeung, 1999). Värdet hos 

restaurangerbjudandet blir därför unikt för den berörda målgruppen. Pine & Gilmore (2011) 

understryker att måltidserbjudandet på restaurang är resultatet av en samproduktion mellan 

restauratören och konsumenten.  

 

I vår samtid sker en tillväxt av nya restauranger på den globala marknaden (Koo, Tao & 

Yeung, 1999: Harrington, Ottenbacher & Kendall, 2011). Restauranger blir mer konkurrens- 

och kommunikations intensiva arbetsmiljöer, som behöver kommunicera kundvärde på ett 

tydligt och övertygande sätt (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Gästen blir mer medveten, 

nya kulturella-, politiska- och socioekonomiska intryck, som i samband med en växande 

bransch pressar restauranger till att fortsätta utveckla sina koncept (Maslow, 2012: Kotler, 

Armstrong & Parment, 2013).  

 

Värderingar med avseende på hållbarhet och kulturell integritet kan prägla gästens 

uppfattning och val av restaurang. Restauranger kan som exempel anpassa produkten, 

erbjudandet och marknadskommunikationen efter det geografiska områdets karaktär (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2013). Byggnader, design och arkitektur kan också utformas på ett 

medvetet sätt för att kommunicera ett homogent budskap och stärka erbjudandets värde 

(Bitner, 1992: Mossberg, 2015). Pine & Gilmore (2011) understryker att restauranger kan 

höja måltidsupplevelsen genom att arbeta med ett genomgående tema. 

 

Köpbeslutsprocessen 

Köpbeslutsprocessen beskrivs som ett händelseförlopp och kan appliceras i restaurang 

kontexten, där gästen genomgår fem olika faser (se Figur 1.) (Kotler, Armstrong & Parment, 

2013). Förutsättningarna för gillandet av en produkt är att den finns tillgänglig för gästen och 

är socialt samt kulturellt accepterad (Grönroos, 2008: Gustafson & Edwards, 2008: Wu & 

Liang, 2009). Gillande fenomenet eller behovsupptäckten av produkten kan uppstå genom 

hunger och törst (interna stimuli) samt påverkas av marknadsförare, som exempelvis 

organisationens anställda eller skribenter (externa stimuli) (Wright, Nancarrow & Kwok, 

2001: Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Externa stimuli påverkar hur ett erbjudande 

uppfattas (Kotler, Armstrong & Parment, 2013), det finns kopplingar mellan 

marknadssegment och kommunikationskanaler vid valet av restaurang (Harrington, 
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Ottenbacher & Kendall, 2011). Som exempel tar äldre gäster mer hänsyn till 

marknadsföringsrelaterade faktorer såsom recensioner, betyg och klassificering (Harrington, 

Ottenbacher & Kendall, 2011). Detta ålderssegment är inte lika priskänsliga i förhållande till 

sin yngre motsvarighet, som är mer benägna att överväga priset vid valet av restaurang 

(Harrington, Fauser, Ottenbacher & Kruse, 2013). Det går att argumentera för att det finns en 

koppling mellan ålder och inkomst hos restauranggäster (Auty, 1992, Harrington, Ottenbacher 

& Kendall, 2011). Däremot finns det skillnader i vilka kommunikationskanaler som 

respektive åldersgrupp förlitar sig mest på. Som exempel är medelålders (31-40 år) mer 

benägna att utgå från restaurangens hemsida till skillnad från seniorer (+ 40 år) som söker 

information från tidskrifter (Harrington, Fauser, Ottenbacher & Kruse, 2013). 

 

Figur 1. Köpbeslutsprocessen av Kotler et. al., (2013). 

 

 

 

Köpbeslutsprocessen och Michelin Restauranger 

Mossberg & Johansen (2006) förklarar att måltidens ekonomiska funktion bildar olika 

förutsättningar mellan funktionella och extraordinära måltider. Dessa förutsättningar kan 

avgöra konsumtionstillfälle, utbud och efterfrågan samt erbjudandets natur (Mossberg & 

Johansen, 2006). Tillfället har en avgörande roll, gästen i allmänhet efterfrågar restauranger 

med gott renommé såsom Michelin Restauranger och särskilt i samband med firande eller 

sociala möten (Auty, 1992: Lane, 2014). Personer som känner ett starkt behov av ett 

måltidserbjudande tenderar att söka mer information och uppmärksammar källor som 

omfattar erbjudandet (Grönroos, 2008: Harrington, Ottenbacher & Kendall, 2011: Kotler, 

Armstrong & Parment, 2013). Därefter sker en utvärdering av alternativ, där olika 

marknadssegment har skiljaktiga kriterier inför valet av Michelin Restaurang (Bitner, 1992: 

Auty, 1992: Koo, Tao & Yeung, 1999: Harrington, Fauser, Ottenbacher & Kruse, 2013). 

Köpbeslutsprocessens komplexitet ökar i samband med dyra erbjudanden såsom de på 

Michelin Restauranger eftersom att dessa sällan konsumeras och har en tydlig koppling till 

hur en individ vill profilera sig (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Det innebär att alla fem 

faser i processen granskas noggrant, blir mer öppna för kritik och utvärderingen av attribut 

samt erbjudandets natur kan vara på detaljnivå (Koo, Tao & Yeung, 1999: Harrington, 
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Ottenbacher & Kendall, 2011: Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Grundläggande kriterier 

för valet av restaurang kan vara en bra mat- och/eller serviceupplevelse (Bitner, 1992: 

Harrington, Ottenbacher & Kendall, 2011). Vid högengagemangsköp bryts de grundläggande 

kriterierna ner i mindre beståndsdelar, som restauratörer aktivt kan påverka (se figur 2a & 2b).  

Figur 2a Författarnas egen modell utifrån tolkning av Harrington, Ottenbacher & Kendall, 

2011 & Harrington, Fauser, Ottenbacher & Kruse, 2013 

 

 

Lane (2014) förklarar att gäster som besöker Guide Michelin restauranger har en önskan om 

att få en utvidgad och fördjupad insikt inom gastronomin och matlagning. Figur 2b kan 

kopplas till Lane (2014) exempel om att serviceupplevelsen i sin helhet, skapar förutsättningar 

för gästen att fatta köpbeslut i en restaurangmiljö. Där tillmötesgående personal som besitter 

information om måltidserbjudandet kan påverka gästens köpbeslut av en produkt (Tellström, 

Gustafsson & Mossberg, 2006: Kotler, Armstrong & Parment, 2013: Lane, 2013).  

 

Figur 2b Författarnas egen modell utifrån tolkning av Harrington, Ottenbacher & Kendall, 

2011 & Harrington, Fauser, Ottenbacher & Kruse, 2013 
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Köpbeslutsprocessens paradox 

Framgångsrika restauranger arbetar med att överträffa förväntningarna i anknytning till deras 

mat- och serviceupplevelse (Kim & Moon, 2009: Wu & Liang, 2009: Harrington, Fauser, 

Ottenbacher & Kruse, 2013). Efterköpsbeteendet från tidigare gäster är en faktor som 

påverkar andras förväntningar kring en restaurang (Grönroos, 2008: Kotler, Armstrong & 

Parment, 2013), där mer än varannan gäst grundar sitt restaurangbesök eller köpbeslut med 

hänsyn till rekommendationer från vänner och bekanta (Wu & Liang, 2009: Harrington, 

Fauser, Ottenbacher & Kruse, 2013). Det kan alltså finnas en koppling mellan 

efterköpsbeteendet hos en gäst och en annans köpbeslut. Som exempel är gäster som upplever 

ett högt värde för pengarna mer benägna att sprida sitt positiva omdöme vidare (Grönroos, 

2008: Wu & Liang, 2009). Harrington et. al, (2011) menar på att den faktorn blir mer 

avgörande för yngre gäster och vana restaurangbesökare. Auty (1992) argumenterar för att 

värde för pengarna kan vara en subjektivitet för respektive segment. Konsumenten kan bland 

annat utgå från klädkoder och etikett för att skilja på formella och informella 

restaurangmiljöer (Auty, 1992). Där en formell miljö kan associeras med högklassig service 

och relativt hög prisklass (Bitner, 1992: Harrington, Ottenbacher & Kendall, 2011). Faktorer 

som restaurangmiljö, de anställdas prestation och gästernas medverkan i upplevelsen kan vara 

av betydelse för hur gästen bedömer helheten av en restaurang (Bitner, 1992: Wu & Liang, 

2009: Lane, 2014). Gästen har olika förväntningar på mat- och serviceupplevelsen på 

Michelin restaurangen, behov och viljor ska uppfyllas på ett vänligt samt professionellt sätt 

(Kim & Moon, 2009: Kotler, Armstrong & Parment, 2013: Lane, 2014). Den centrala frågan 

gällande Guide Michelin Restauranger blir således vilka behov målgruppen har och vilka 

faktorer som kan tillämpas för att påverka deras val av restaurang.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka faktorer som restauranger kan tillämpa för att 

påverka köpbeslutsprocessen, vid valet av Guide Michelin Restaurang i Sverige. 

 

Frågeställning:  

Hur arbetar verksamheten med att få återkommande gäster? 

 



7 
 

Metod och material  

Målet med datainsamlingen har varit att ge en nutidsbild (tvärsnittsdesign) på hur tre 

Michelin-restauranger kan påverka köpbeslutsprocessen hos konsumenter (Bryman, 2011). 

Respondenter för respektive restaurang, bör ha god kännedom över arbetet i kök respektive 

matsal, på en verksamhet i Sverige som tilldelats en stjärna i Guide Michelin. Data samlas in 

från ett målinriktat urval av respondenter, dessa ska vara införstådda i studiens ämnesområde 

för att kunna berika resultatet. Respondenter med förtrogenhetskunskaper inom området är 

betydelsefulla för undersökningens trovärdighet (Bryman, 2011). Författarna kommer att 

inrikta sig på mat- och serviceupplevelsen samt köpbeslutsprocessens fem faser. Kvalitativ 

forskningsstrategi kommer att tillämpas för insamling av data. 

 

Pilotintervju 

Ett par pilotintervjuer genomfördes på en representativ grupp med ändamål att bepröva 

frågeställningen, och att alla dess aspekter har täckts (Patel & Davidson, 2011). 

Respondenterna i pilotintervjun gav feedback på hur intervjun kändes, frågor som uppfattades 

komplicerade eller resulterade i ja/nej- svar, skrevs om. Efter att ordval och kronologin i 

intervjuschemat skrivits om, gjordes ytterligare en pilotintervju på samma grupp för att 

återigen bepröva frågeställningen och flödet.  

 

Genomförande 

Vid valet av respondenter kontaktades restaurangchefer via E-post, där syftet med studien 

presenterades i form av ett informationsblad (se Bilaga 4). Dem som var positiva till att 

medverka i studien kontaktades återigen, där tid och plats bestämdes och författarna följde 

upp med en intervju. Respondenterna fick tydlig information om att deras identitet och 

resultatet av intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Respondenterna fick svara på cirka tolv 

frågor (se bilaga 3) med eventuella följdfrågor, intervjun inleddes med frågor som behandlade 

bland annat restaurangens profilering, målgrupp och segment. Därefter kom frågor som 

omfattade restaurangens värderingar gällande måltidsupplevelsen samt hur dessa arbetar mot 

att upprätthålla en etablerad relation med gäst. Intervjuerna antecknades och spelades in med 

en mobiltelefon, varje intervju varade mellan 20-30 minuter, dessa transkriberades sedan i ett 

word dokument. 
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Metodval: Intervju 

Intervju som metodval ska ge författarna ökad förståelse för hur restaurangchefer i en 

professionell miljö tolkar sin verklighet. I studien behandlas specifika områden och teman, av 

den anledningen tillämpas en semistrukturerad konstruktion på intervjun för att upprätthålla 

studiens fokusområden (Bryman, 2011). Fysiska intervjuer genomförs för att gynna 

svarsfrekvensen i en neutral miljö där respondenterna ostört får möjligheten att beskriva sina 

erfarenheter, tankar och upplevelser (Bryman, 2011). För att få igång samtalet formuleras 

intervjufrågorna enligt tratt-tekniken, det vill säga att börja med öppna frågor och succesivt 

skala ner till mer specifika frågor (Patel & Davidson, 2010). Intervjuerna kommer registreras 

genom ljudinspelningar, för att underlätta en noggrannare granskning av vad som sagts 

(Bryman, 2011).  

Presentation av intervjupersonerna 

Hilda, 27 

Restaurang A 

Conny, 32 

Restaurang B 

Jenny, 29 

Restaurang C 

Hilda arbetar som 

restaurangchef och 

sommelierchef. Hon är 

trevlig, social och rutinerad, 

även utbildad sommelier.  

Conny är restauratör, kock och 

mångkunnig medarbetare på den 

relativt platta organisationen som 

ganska nyligen tilldelades en 

stjärna i Guide Michelin.   

Jenny är en driven 

sommelier och 

restaurangchef på en 

välkänd restaurang.  

 

 

Litteratur- och databasinsamling 

Den vetenskapliga insamlingen till studien har gjorts genom sökningar i databaser som 

tillhandahåller vetenskapliga texter. De artiklar som används i litteraturstudien har funnits i 

databaser som; Web of Science, Google Scholar och Summon. Vid sökningen har exempelvis 

nyckelord som customer, restaurant och experience använts (se bilaga 1). De nyckelord som 

används anses av författarna vara centrala för det valda området. Dessa nyckelord har även 

kombinerats för att få ett bättre utfall av sökresultat. Bryman (2011) nämner vikten av att 

använda relevanta nyckelord vid sökningen, detta för att finna de mest relevanta artiklarna för 

ämnet. Följande exklusions- och inklusionskriterier har tillämpats vid informationssökningen, 

i syfte att ytterligare säkerställa det insamlade materialets ämnesrelevans.   
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Inklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen  

Artiklarna som används ska vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift.  

Artiklarna ska innehålla aktuell information. 

Artiklarna ska vara relevanta för syftet och de nyckelord som används.  

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

Artiklar som inte är referentgranskade. 

Artiklar som är skrivna på ett språk som uppsatsförfattarna inte behärskar 

 

Metod/Teori för analys av data 
En kvalitativ analys av samtal (empiri) bearbetas för att utreda de humana aspekterna kring 

ämnesområdet. Graneheim och Lundman (2004) förklarar att dataanalysen grundar sig på att 

finna underliggande strukturer och/eller meningar hos intervjupersonernas svar. Dessa kan 

kopplas till olika teman och infinna sig inom samma kategori. Teman kan beskriva en aspekt 

som respondenten utgår ifrån vid besvarandet av frågorna (Graneheim och Lundman, 2004). 

 

Tabell 1. Exempel på hur meningsenheter formas till koder. 

Meningsenheter 

   

”Citat”       

Kondenserade  

meningsenheter 

”Hopkokade” 

 

Koder 

Bemötandet är personligt och långt ifrån 

formellt. De känner igen en, man känner sig 

sedd och uppskattad. Andra blir också sedda 

och man är ”kompis”, - den biten har de 

lyckats med. x:y (sida och rad i transkriberad 

text) 

Personligt och 

uppmärksamma 

Service-minded 

Bara haft bra upplevelser på restaurangen, de 

förstår en. Bra känsla när man kommer dit. 

Osjälviska, dem tänker mer på folket och är 

stolta över sin produkt. z:y (sida och rad i 

transkriberad text) 

Osjälviska, tänker mer 

på folket. 

Äkthet 

Efter Graneheim och Lundman (2004) och Adolfsson och Kenne (2013) 

Tabell 2. Exempel på Analys, från kondenserade meningsenheter till teman. 
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Kondenserade  

meningsenheter 

”Hopkokade” 

 

Koder 

 

(Kategorier) 

 

Teman 

Personligt och 

uppmärksamma 

Service-minded Mötet Profession 

Osjälviska, tänker mer 

på folket. 

Äkthet Mötet Motiv 

Efter Graneheim och Lundman (2004) och Adolfsson och Kenne (2013) 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande  

Enligt informationskravet ska författarna informera intervjupersonerna om undersökningens 

syfte (Bryman, 2011). För att tillämpa data åt studiens ändamål krävs samtycke från 

respektive intervjuperson, enligt samtyckeskravet (Bryman, 2011). Insamlad data om enskilda 

personer får enbart användas för studiens ändamål, enligt nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

Alla uppgifter som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Som exempel på detta har intervjupersonerna och verksamheterna 

anonymiserats i studien. Organisationen informeras om att de kan ta del av den färdigställda 

studien. 

Resultat 

I detta avsnitt sammanfattas intervju resultaten och dessa har delats upp i två teman, 

köpbeslutprocessen och måltidsupplevelsen. Eftersom att dessa teman lyfter fram olika 

faktorer som kan klassas som externa- respektive interna kommunikationsmedel. 

 

Köpbeslutsprocessen 

Intervjupersonerna förklarar att de tillämpar sociala medier såsom instagram och facebook, 

även restaurangens egen webbsida som kommunikationskanaler. Gällande frågan om vilka 

externa kommunikationskanaler som de använder för att direkt eller indirekt marknadsföra 

sig, svarar respondenterna på följande vis: 
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Utöver sociala medier så håller vi en låg profil. Det enda vi gör är ett vecko-utskick till gäster 

som har signat upp sig på vårt nyhetsbrev. Sedan förekommer det att köket åker iväg på 

gästspel (Hilda, 28). 

 

Publicerar oftast bilder på råvaror eller dylikt via facebook eller instagram[… ] Inte så 

mycket gästspel eller den grejen (Conny, 32). 

 

Det som framkommer i två av respondenternas svar är att gästspel och nyhetsbrev uppfattas 

som potentiella verktyg för verksamheter att marknadsföra sig. Hilda förklarar att 

nyhetsbrevet är bra i det sambandet och att verksamheten får uppmärksamhet samt att de kan 

återkoppla till tidigare gäster, som det redan finns en relation med. Nyhetsbrevet skickas ut 

månadsvis och all annan extern kommunikation kan betraktas som ett bidrag till 

informationssökningen av respektive verksamhet. Att återkoppla till tidigare gäster 

framkommer inte som en prioritet bland restaurangcheferna. Den externa kommunikationen är 

till större del riktad åt nya såväl som tidigare besökare. Det görs alltså ingen avgränsning 

mellan dessa två grupper. 

 

Conny berättar om när tidskriften Metro lyfte fram deras restaurang. Restaurangen fick en 

tydligare profil och målgruppen förstår konceptet bättre efter att tidskriften publicerat artikeln. 

Respondenten förklarar vikten med att det finns en röd tråd mellan kommunikationskanalen 

och konceptet. Han berättar vidare om hur det var förr när allt inte hängde ihop. 

 

När vi först öppnade, fanns det inget annat som vår restaurang. Folk varken trodde eller 

förstod vad vi ville åstadkomma. Vi erbjöd lunch och take-away, som visade sig vara 

ohållbart ur en ekonomisk synvinkel (Conny, 32). 

 

Respondenterna har kännedom om att den yngre generationen söker information via sociala 

medier och att det är den målgruppen som verksamheterna riktar sig till vid tillämpningen av 

dessa kommunikationskanaler.  

 

De gäster som kommer till oss för att dom har sett oss på sociala medier är av den yngre 

generationen och ofta internationella gäster. Men jag skulle säga att vi har alla typer av 
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målgrupper, det är människor som vill ”slå på stort”, komma och fira, människor som är 

nyfikna på gastronomi och människor som har blivit rekommenderade (Hilda, 28). 

 

Hilda förklarar att fördelen med sociala medier är att även internationella gäster söker 

information utifrån sådana kanaler. Internationella gäster uppfattas alltså som ett enskilt 

segment i respondentens svar. Respondenterna ställdes frågan om de kan se någon trend bland 

besökarna (segment). De svarade att majoriteten av gäster är medvetna kring mat och dryck 

samt att förväntningarna är hög på produkten. Svaret visar på olika slags motiv för gäster att 

grunda sitt besök, där bland nämns, sociala tillfällen, firande eller bara för att njuta av 

måltiden. 

 

Respondenterna delar meningen om att måltiden överträffar det fysiologiska behovet av mat 

och dryck. Restaurangbesökaren (oavsett segment) delar ett intresse för måltider och kan 

beskrivas vara nyfikna och/eller medveten kring det som måltidserbjudandet grundar sig på. 

Eftersom att måltidserbjudandet på respektive restaurang skiljer sig åt bad författarna 

respondenterna att profilera sina restauranger (Unique Selling Point). Dessa ger svar på 

restaurangens tema och attribut som anses skapa värde. Vissa restaurangchefer lyfter fram det 

faktum att de är en informell restaurang och menar på att det hör hemma bland folket. Dessa 

anser att informella restauranger är mer fördelaktiga i mån om att få återkommande gäster. De 

har aktivt valt att utgå från säsongens bästa råvaror och är därmed bundna till ständig 

förändring vilket går att återkoppla till en förnyad måltidsupplevelse. Det finns olika 

företagskulturer inom styrsystemet gällande värdeskapandet i serviceupplevelsen för 

återkommande gäster. Förmånerna varierar i samband med registrerad data om gästens 

fysiska och sociala behov. Som exempel på detta kan verksamheten tillämpa enkla medel som 

att välkomna de åter och bjuda på ett glas champagne, för att gästen ska känna sig sedd.  

Den gemensamma variabeln gällande värdeskapande är: råvarornas kvalitét, tillmötesgående 

personal och informationen som dessa förmedlar till gästerna för att skapa värde. Hilda lyfter 

fram atmosfären och anordningen som något unikt med restaurangen.  

 

Måltidsupplevelsen 

Måltidsupplevelsen diskuteras med respondenterna, de beskriver sina värderingar och delar 

intresset av att göra gästernas restaurangbesök till någonting minnesvärt. Detta motiveras 

genom att gäster vars förväntningar överträffas, är mer benägna att återkomma. För att gästen 
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ska förstå vad restaurangerna vill förmedla krävs en röd tråd i helhetsupplevelsen. Där 

relationen mellan gäst och servicepersonal är betydelsefull, för värdeskapandet. 

Restaurangcheferna arbetar aktivt med att få gästen att känna sig sedd och vistas i en behaglig 

miljö i samband med skapandet av en minnesvärd måltidsupplevelse. 

 

Idag arbetar vi mer som ett team, målet är att sudda ut gränserna mellan matsal och kök. Vi 

utbildar varandra och höjer vår kunskapsnivå över hela banan[…] 

Utveckling och förändring är nödvändigt både för både personal och gäster. Personalen 

behöver stimulans och löpnade lära sig nya saker. Vi kan alltid sträva mot att bli bättre och 

våra gäster har idag andra krav och önskemål än för 10 år sedan när vi öppnade (Jenny, 29).  

 

Flera kockar är närvarande i matsalen. Vi är en relativ plattorganisation, där alla kan om 

drycken och maten. Den kontakten med gästen gör det hela unikt (Conny, 32) 

 

Respondenterna lyfter fram vikten av mångkunnig personal, som bör kunna omfattande 

information gällande restaurangerbjudandet och tidigare besökare. Dessa förklarar vidare hur 

de arbetar för att ge återkommande gäster en bättre eller förnyad upplevelse. Vid besök av 

tidigare gäster tillämpas vissa nya medel i den grundläggande måltidsupplevelsen. Detta kan 

exempelvis vara att verksamheten förändrar en av serveringarna på något sätt. De arbetar 

aktivt med att förnya menyn för att återkommande gäster ska uppleva mervärde i erbjudandet.  

Hilda förklarar vidare hur de arbetar strategiskt för att följa upp på relationen med gäster som 

har besökt restaurangen tidigare. Matchningar i bokningssystemet, visar hur många gånger 

gästen har besökt restaurangen och vilken typ preferenser i relation till mat- och 

serviceupplevelsen denne föredrar. Sociala och psykologiska behov registreras för att 

medarbetarna ska få ett färskt minne när gästerna återkommer till restaurangen. Dessa ledande 

restauranger i Sverige arbetar med att raffinera sina koncept, erbjuda en omfattande mat- och 

serviceupplevelse där personalen är tillmötesgående. Dessa anser att underhållning är en 

faktor som hör ihop med restaurangbesöket och lyfter fram verktyg för att upprätthålla 

relation med gästen. Verksamheterna har strategier, verktyg och förhållningssätt för att förstå 

gästernas behov. 

Diskussion av resultatet 

Detta avsnitt utvärderar och diskuterar resultatet i relation till den teoretiska bakgrunden. 

Diskussionen är uppdelad i två teman, köpbeslutsprocessen och måltidsupplevelsen. Eftersom 
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att dessa teman lyfter fram olika faktorer som kan klassas som externa- respektive interna 

kommunikationsmedel. 

 

Köpbeslutsprocessen 

De externa kommunikationskanalerna som samtliga intervjupersoner tillämpar är sociala 

medier, exempelvis facebook & instagram (se bilaga 2.). Respektive restaurang har en egen 

hemsida, kan genomföra gästspel (läs: direkt införsäljning av konceptet) och det förekommer 

att publicitet från externa tidskrifter gynnar informationssökningen av restaurangerna. 

Restaurangerna kommunicerar med marknaden via dessa kanaler (externa stimulus) och 

budskapet är samma för tidigare besökare såväl som nya potentiella gäster. Behovet för att nå 

ut till återkommande gäster varierar beroende på restaurangens kapacitet. Restauranger 

arbetar olika med att följa upp på tidigare besökare, den mindre verksamheten kan klara sig 

utan att nå ut till återkommande gäster (via externa kommunikationskanaler) eftersom att 

platserna bokas mer frekvent. Samtidigt som den större verksamheten arbetar mer 

genomgående via memorabilia och nyhetsbrev för att återkoppla så väl som att nå ut till nya 

potentiella gäster. I studien behandlas restaurangerna som högengagemangsköp (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2013), men måltidserbjudandet skiljer sig bland dessa och priset kan 

vara avgörande för hur ofta gästen väljer och kan besöka respektive restaurang (Harrington, 

Ottenbacher & Kendall, 2011). Ett mer påkostat restaurangerbjudande kan alltså behöva mer 

omfattande marknadsföring, som innefattar behovet av att få återkommande gäster. 

 

Måltiden i den kommersiella sektorn har blivit en viktigare del av människors vardag, både 

vid affärstillfällen och på fritiden (Koo, Tao & Yeung, 1999: SCB, 2016). Intervjupersonerna 

hade svårt att beskriva ett dominant segment bland restaurangbesökare hos respektive 

verksamhet. Att fler måltider konsumeras på restaurang (SCB, 2016), kan indikera på en 

minskning av måltider i den privata sektorn. Detta fenomen förklaras genom att svensken fått 

en mer vardaglig relation till restaurangerbjudandet. En av intervjupersonerna exemplifierar 

sättet att servera avsmakningsmenyer och menar vidare på att detta ansågs vara mer exotiskt 

förr. I en urban stadsmiljö omsluts konsumenten av ett samhälle med högt tempo och 

överflöd, där valmöjligheterna är många (Koo, Tao & Yeung, 1999). Flertalet respondenter 

arbetar aktivt med att ge återkommande gäster en förnyad och/eller förbättrad upplevelse. 

Däremot fattas en tydlig strategi för hur restaurangerna väljer att återkoppla till tidigare 

restaurangbesökare. Med dagens utbud av kommunikationsvägar ökar möjligheterna till en 
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god återkopplingsprocess. I processen kan teknisk kommunikation, i form av ett nyhetsbrev 

fungera som ett medel att återkoppla till tidigare gäster. Detta kan i sin tur skapa bättre 

förutsättningar för en långvarig och lönsam relation till gästen (Grönroos, 2008: Kotler, 

Armstrong & Parment, 2013). Det som framgår är att respondenternas fokus ligger på att 

upprätthålla en god mat- och serviceupplevelse samt word-of-mouth. Efterköpsbeteendet från 

tidigare gäster är i sin tur en faktor som påverkar andras förväntningar kring en restaurang 

(Grönroos, 2008: Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Mer än varannan gäst grundar sitt 

restaurangbesök eller köpbeslut med hänsyn till rekommendationer från vänner och bekanta 

(Wu & Liang, 2009: Harrington, Fauser, Ottenbacher & Kruse, 2013).  

Resultatet tyder vidare på att anställda inom branschen uppfattar den yngre generationen som 

mer benägna att tillämpa eller upptäcka restaurangerna via sociala medier (externa stimulus). 

Harrington et., al. (2013) styrker kopplingen mellan kommunikationskanaler och respektive 

åldersgrupp. Författarna ger exempel på medelålders (31-40 år) benägenhet att utgå från 

restaurangens hemsida och seniorer (+ 40 år) som söker information från tidskrifter. 

Restauranger blir mer konkurrens- och kommunikations intensiva arbetsmiljöer, som behöver 

kommunicera kundvärde på ett tydligt och övertygande sätt (Kotler, Armstrong & Parment, 

2013). Därför går det att argumentera för att ett bredare spektrum av kommunikationskanaler 

underlättar informationssökningen till personer som känner ett starkt behov av ett 

måltidserbjudande (Grönroos, 2008: Harrington, Ottenbacher & Kendall, 2011: Kotler, 

Armstrong & Parment, 2013). Gillande fenomenet eller behovsupptäckten av produkten kan 

uppstå genom hunger och törst (interna stimuli) samt påverkas av marknadsförare, som 

exempelvis organisationens anställda eller skribenter (externa stimuli) (Wright, Nancarrow & 

Kwok, 2001: Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Intervjupersonerna anser att behovet hos 

restauranggäster (oavsett segment) kännetecknas av intresset för måltider. Målgruppen kan 

beskrivas som nyfikna och/eller medvetna kring måltidserbjudandets beståndsdelar (interna 

stimulus).  

 

Måltidsupplevelsen 

Det framkommer i intervjuerna att man bör ha en röd tråd i det man gör, som exempel nämns 

helhetsupplevelsen för gäst. Relationen mellan gäst och servicepersonal beskrivs som 

betydelsefull. Restaurangcheferna arbetar aktivt med att gästen ska känna sig sedd och vistas i 

en behaglig miljö i samband med skapandet av en minnesvärd måltidsupplevelse. 
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Pine & Gilmore (2011) understryker vikten av måltidserbjudandet på restaurang, som 

beskrivs som resultatet av samproduktioner mellan restauratören och konsumenten. Bitner 

(1992) och Mossberg (2015) förklarar vidare att måltidsupplevelsen på restaurang kan 

påverkas av personal, andra gäster och upplevelserummet. Restauranger som involverar 

gästen i måltidshändelsen kan förhöja känslan av upplevd njutning och underhållning (Pine & 

Gilmore, 2011). Respondenterna lyfter fram vikten av mångkunnig personal, som bör kunna 

omfattande information gällande restaurangerbjudandet. Tidigare gästers preferenser gällande 

mat- och serviceupplevelsen registreras i ett CRM (customer relationship management) 

liknande system för att sedan kunna följa upp kontakten. Som exempel på detta nämns kost 

och dieter som värdefull information att registrera. Därmed kan medarbetarna anpassa sitt 

tillvägagångssätt utifrån gästens behov och arbeta mot att skapa en förnyad upplevelse. Viljan 

att återkomma till restaurangen skapas via måltidsupplevelsen. Restaurangcheferna arbetar 

aktivt med att upprätthålla tempot i serveringen och att personalen ska vara tillmötesgående 

för att gästerna ska bli nöjda. Resultatet visar på att dessa Michelin Restauranger gradvis 

arbetar med alla fem faktorerna i serviceupplevelsen (se figur 2b) (Harrington, Ottenbacher & 

Kendall, 2011: Harrington, Fauser, Ottenbacher & Kruse, 2013). 

 

Eftersom att måltidserbjudandet på respektive restaurang skiljer sig åt tillbads de anställda 

inom branschen att profilera sina restauranger (Unique Selling Point). Flertalet respondenter 

besvarade frågan med att deras restaurangkoncept hade en nordisk eller svensk förankring, allt 

från råvarorna till stolarna som gästerna satt på. Värderingar med avseende på kulturell 

integritet kan prägla gästens uppfattning och val av restaurang. En av restaurangerna hade 

asiatiska influenser och i deras tema uppstår det mer eller mindre tvärkulturella intryck på en 

detaljnivå. Pine & Gilmore (2011) understryker att restauranger kan höja måltidsupplevelsen 

genom att arbeta med ett genomgående tema. Detta innebär att restauranger som arbetar med 

liknande koncept, så som den ny nordiska matkulturen, behöver vara tydligare med att 

differentiera sitt erbjudande för att sticka ut på marknaden. Restauranger kan som exempel 

anpassa produkten, erbjudandet och marknadskommunikationen efter det geografiska 

områdets karaktär (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Byggnader, design och arkitektur 

kan också utformas på ett medvetet sätt för att kommunicera ett unikt och homogent budskap 

samt stärka erbjudandets värde (Bitner, 1992: Mossberg, 2015). Samtliga restaurangchefer var 

eniga om att valet av råvaror bör vara i linje med säsongens utbud (i det geografiska området). 

En intervjuperson förklarar att producenternas utbud är det som blir restaurangens efterfrågan. 

Därmed sker en ständig förnyelse av måltidsupplevelsen för återkommande gäster. Genom att 
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arbeta nära sina producenter och skapa relation kan man försäkra sig om att råvarorna håller 

hög kvalitét. En bra matupplevelse klassas som det primära vid valet av extraordinära 

restauranger (högengagemangsköp) (Bitner, 1992: Harrington, Ottenbacher & Kendall, 2011). 

En bra matupplevelse bryts ner till mindre beståndsdelar såsom, råvarornas kvalitet, 

livsmedelssäkerhet, presentation, smak och doft (se figur 2a) (Harrington, Ottenbacher & 

Kendall, 2011: Harrington, Fauser, Ottenbacher & Kruse, 2013). Restauranger som arbetar 

med måltidens sensoriska egenskaper kan differentiera sitt erbjudande i syfte att skapa 

konkurrensfördelar (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014).  

 

Metod- och materialdiskussion 

 

Intervju 

Valet att tillämpa semistrukturerade-intervjuer har fungerat bra som metod och 

respondenterna har tillfört väsentlig data för studiens ändamål. Intervjun rörde sig i olika 

riktningar i samband med det som intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt. 

Frågornas ordningsföljd i intervjuguiden växlade om och vissa frågor kunde sållas bort när 

respondenterna gav mättnad på teman som studien behandlar. Stämningen var avslappnad och 

det märktes att intervjupersonerna visade ett intresse för studiens ändamål. Bearbetningen av 

rådata och dataanalysen underlättades med användandet av tabeller från Graneheim och 

Lundman (2004) och Adolfsson och Kenne (2013) tidigare studier. Dessa har som exempel 

varit betydelsefulla vid sökandet efter genomgående teman och underliggande strukturer i 

respondenternas svar. Problematiken med urvalet av respondenter har varit att de är lika få 

som antalet Michelin Restauranger i Sverige. Av 20 möjliga kontaktades tio, varav tre gick 

vidare med att svara på undersökningens frågor. De som tackade nej motiverade detta med att 

de inte kunde på grund av tidsbrist eller fallenhet att svara på frågorna. Eftersom att de tre 

respondenterna ansågs vara lämpliga gjordes ingen ansats att på nytt kontakta fler 

restaurangchefer. Därmed kan man argumentera för att ett medvetet urval har påverkat 

resultatet.  En respondent hade svårt att med ord och mer ingående sätt besvara på frågor 

gällande restaurangens segment och det resulterade i mer generella beskrivningar. Bryman 

(2011) förklarar att bortfallet är ett problem eftersom vi inte vet hur stor chansen är att en 

tillfrågad person kommer svara på undersökningens frågor.  
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Datainsamling 

Denna uppsats är baserad på vetenskapliga artiklar, dessa har med noggrannhet valts ut för att 

passa litteraturstudiens syfte (se bilaga 1). Sökning av vetenskapliga artiklar har skett 

elektroniskt via databaser på nätet. Bryman (2011) förklarar att det är fördelaktigt att 

identifiera nyckelord för det valda ämnet. Risken med detta kan vara att uppsatsförfattarna 

missar relevanta nyckelord som skulle underlättat informationssökningen. Sökorden 

anpassades utefter uppsatsens syfte, detta resulterade i ett högt utfall av olika sökresultat. En 

kombination av sökord visade sig därför vara ett mer framgångsrikt söksätt, då detta gav ett 

mer hanterbart träffresultat. 

 

Artikelsökningar genomfördes främst i databaserna Google Scholar och Summon. 

Författarna har upplevt dessa som lämpliga då de sammanfattar olika databasers innehåll. 

Patel & Davidson (2011) förklarar att man bör bedöma värdet och vara källkritisk vid val av 

material, detta för att säkerställa att trovärdiga källor tillhandahålls. 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Alla de fyra etiska kraven har genomförts i studien. Intervjupersonerna har informerats om 

studiens syfte, personliga uppgifter har anonymiserats och insamlad data för studiens ändamål 

har behandlats med största möjliga konfidentialitet. Studien har enbart tillämpat data från 

respondenter som gett sitt samtycke. Respektive organisation är informerade (via e-post) om 

hur dessa kan ta del av studien (se bilaga. 4), uppsatsförfattarna har på så sätt varit angelägna 

om respondenternas kännedom i forskningsetiken. 

Forskningsetisk uppföljning 

Ur ett konfidentiellt perspektiv var det svårt att anonymisera alla delar i studien. Eftersom att 

det är få restauranger i Sverige med en stjärna i Guide Michelin. Personer som är insatta inom 

måltidskunskap, gastronomi och/eller har yrkeserfarenhet från någon av de studerade 

restaurangerna skulle möjligtvis kunna lista ut vilka som är vilka i arbetet. 

Slutsatser 

Michelin restauranger arbetar aktivt med att överträffa gästers förväntningar via mat- och 

serviceupplevelser för dessa ska återkomma. Med dagens utbud av kommunikationsvägar 

ökar möjligheterna för verksamheter att nå ut till nya och/eller tidigare restaurangbesökare. 

Extern kommunikation, via sociala medier eller digitala tidskrifter kan fungera som ett medel 
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för att återkoppla till tidigare gäster, men Michelin-restaurangerna i studien tillämpar detta i 

större utsträckning för att visa upp verksamhetens attribut. Det fattas alltså en tydlig strategi 

för hur restaurangerna väljer att återkoppla till tidigare restaurangbesökare via externa medel. 

CRM system förekommer bland restaurangerna och har som funktion att identifiera tidigare 

besökare. Detta underlättar den interna kommunikationen (värdeskapandet) mellan gäst och 

medarbetare samt att upprätthålla eller utveckla relationen med tidigare besökare. Även här 

finns skiljaktiga företagskulturer inom styrsystemet som förmedlar ett visst bemötande mot 

nya gäster och tidigare besökare.  

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Denna litteraturstudie riktar sig till studenter och restaurangmedarbetare som vill läsa om 

måltidens funktion, i syfte att skapa mervärde för restauranggäster. Litteraturstudien kan ligga 

till grund för vidare forskning, med en fördjupning inom måltidsupplevelser och 

marknadsföring (köpbeslutsprocessen). Studien har hjälp oss att närmare analysera och tolka 

komplexiteten i dessa verksamheter, då den redogör för restaurangchefers perspektiv på 

köpbeslutsprocessen och måltidsupplevelser på restaurang. I en vidare forskning skulle man 

kunna vända på detta och ta reda på hur restauranggäster ställer sig till variabler i figur 2a och 

2b, eller hur dessa går tillväga för att söka information inför ett restaurangbesök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Referenslista  

Källor 

Intervjuer med tre olika restaurangchefer genomförda 12 maj 2017. 

Inspelningar från intervjuerna förvaras hos uppsatsens författare Adam Tunberg, Prästgatan 

16, 712 60 Grythyttan.   

 

SCB. (2016). Svenskarna äter ute mer. Hämtad 2017-04-18 från 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Svenskarna-ater-ute-mer/  

 

Litteratur 

 

Adolfsson, C. & Kenne, J. (2013). Barns åsikter om måltidsmiljön i skolrestauranger. 

(Kandidatuppsats). Örebro: Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan. 

Tillgänglig: URN: urn:nbn:se:oru:diva-31133, diva2:653766 

 

Auty, S. (1992). Consumer Choice and Segmentation in the Restaurant Industry. The Service 

Industries Journal. 12, 3, 324-339. doi: 10.1080/02642069200000042 

 

Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and 

Employees. Journal of Marketing, 56, 57-71. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber.  

 

Edwards, J. S. A., & Gustafsson, I-B. (2008). The Five Aspects Meal Model. Journal of 

Foodservice, 19, 4-12. 

 

Fjellström, C. (2007). Att skapa en relation - mat som symbolhandling. I M. Pipping Ekström 

m.fl. (Red.). Hushållsvetenskap & Co Göteborg: Institutionen för mat, hälsa och miljö (s. 

123137). Göteborg: Göteborgs universitet. 

 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Svenskarna-ater-ute-mer/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Aoru%3Adiva-31133
http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A653766


21 
 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nurcing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurce Education Today 24(2), 

105-112. 

Gustafsson, I-B., Jonsäll, A., Mossberg, L., Swahn, J., Öström, Å. (2014). Sensorik och 

marknadsföring. Lund: Studentlitteratur. 

 

Gustafsson, I-B., Öström, Å., Johansson, J., & Mossberg, L. (2006). The Five Aspects Meal 

Model: a Tool for Developing Meal Services in Restaurants. Journal of Foodservice, 2006. 

 

Grönroos, C. (2008). Service management och marknadsföring. Malmö: Liber AB. 

 

Harrington, R. J., Fauser, S. G., Ottenbacher, M. C., Kruse, A. (2013). Key Information 

Sources Impacting Michelin Restaurant Choice. Journal of Foodservice Business Research, 

16:3, 219-234. doi: 10.1080/15378020.2013.782240 

 

Harrington, R. J., Ottenbacher, M. C., Kendall, K. W. (2011). Fine-Dining Restaurant 

Selection: Direct and Moderating Effects of Customer Attributes. Journal of Foodservice 

Business Research, 14:3, 272-289. doi: 10.1080/15378020.2011.594388 

 

Kim, W. G., Moon, Y. J., (2009). Customers´ cognitive, emotional, and actionable response to 

the servicescape: A test of the moderating effect of the restaurant type, International 

Journal of Hospitality Management. 28, 144-156. doi: 10.1016/j.ijhm.2008.06.010 

 

Koo, L. C., Tao, F. C. K., Yeung, J. H. C. (1999). Preferential segmentation of restaurant 

attributes through conjoint analysis. International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, 11/5, 242-250. ISSN: 09596119 

 

Kotler, P., Armstrong, G., & Parment, A., (2013). Marknadsföring: teori, strategi och praktik. 

Trettonde upplagan. Harlow: Pearson Education Limited. 

 

Krishna. A. (2010). Sensory Marketing: Research on the sensuality of products. New York: 

Taylor & Francis Group. 

 



22 
 

Lainpelto, J., och Lainpelto, K. (2012). Den dolda kunskapen: En bok om serviceyrket inom 

hotell och restaurang. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lane, C. (2014). The Cultivation of Taste - Chefs and the Organisation of Fine Dining. 

Oxford: University Press.   

 

Magnusson Sporre, C., Jonsson, I.-M., & Pipping-Ekström, M. (2013). The Five Aspects 

Meal Model, FAMM From Michelin Guide to public meal sector. Culinary Arts and Sciences. 

Global, local and national perspectives. Pp. 188-197. 

 

Maslow, A. H. (2012). Toward a Psychology of Being. Start Publishing LLC. 

 

Mossberg, L. (2015). Att skapa upplevelser: Från OK till WOW. Lund: Studentlitteratur. 

 

Mäkelä, J. (2000). Cultural definitions of the meal. I Meiselman, Herbert L (Red.), 

Dimensions of the meal: the science, culture, business and art of eating (s. 7-18). Gaitersburg, 

Maryland: Aspen Publishers. 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2010). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (2011). The Experience Economy. Boston: Harvard business 

school press. 

 

Tellström, R., Gustafsson, I.-B., & Mossberg, L. (2006). Consuming heritage: The use of 

local food culture in branding. Place Branding, 2, 130-143. doi:10.1057/palgrave.pb.5990051. 

 

Wright, T. W., Nancarrow, C., & Kwok, M. H. P. (2001). Food taste preferences and cultural 

influences on consumption. Brittish Food Journal, 103, 348-357. 

doi:10.1108/00070700110396321. 

 

Wu, C. H-J., Liang, R-D. (2009). Effect of experiential value on customer satisfaction with 

service encounters in luxury-hotel restaurants. International Journal of Hospitality 

Management 28, 586-593. doi: 10.1016/j.ijhm.2009.03.008 



23 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Sökmatris 

 

Följande sökord användes: 

1. Restaurant  

2. Servicescape 

3. Consumer 

4. Customer 

5. Meal 

6. Experience 

7. Michelin Restaurant 

8. Buying Decision 

9. Fine Dining 

 

 

 

 

 

 

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombination Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

19/1-

16 

Google 

Scholar 

2 9490 2 and 4 10300 8 1 1 

19/1-

16 

Google 

Scholar 

1 1140000 3 and 1 264000 6 2 1 

20/1-

16 

Summon 4 9818934 2 + 4 + 1 1372 12 2 1 

29/1-

16 

Web of 

Science 

1 19992 1 + 5 + 6 72 10 3 1 

10/4-

17 

Google 

Scholar 

7 10500 7 + 8 4630 20 2 2 

10/4-

17 

Google 

Scholar 

9 190000 9 + 4 72000 8 2 2 
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Bilaga 2. Transkribering 

 

Transkribering 1, Conny. 

 

Tabell 1. Intervju med Conny. Meningsenheter formas till koder. 

Meningsenheter 

”Citat”    

 Kondenserade 

meningsenheter 

”Hopkokade” 

Koder 

När vi först öppnade, 

fanns det inget annat 

som vår restaurang. Folk 

trodde/förstod inte riktigt 

vad vi ville åstadkomma. 

Vi erbjöd lunch och 

take-away till en början, 

som visade sig vara 

ekonomisk ohållbar. 

 Tydligare profil i 

samband med diverse 

justeringar av koncept 

Förändringar 

Vi spelar musik under 

sittningen för att bidra 

till en avslappnad känsla, 

jag tror att maten smakar 

bättre om gästen känner 

sinnesro. 

 Musiken bidrar till 

sinnesro 

Musik 

Restauranger har 

avsmakningsmenyer, 

men inte lika formellt. 

Här kan man prata med 

den som gör maten. 

Flera kockar är 

närvarande i matsalen. 

Vi är en relativ 

plattorganisation, där 

alla kan om drycken och 

maten. Den kontakten 

med gästen gör det hela 

unikt. 

 Mångkunnig personal, 

informell 

restaurangmiljö 

USP/Koncept 

Att vi överträffar 

gästernas förväntningar. 

De ska känt sig sedda 

och avslappnade i 

samband med en positiv 

matupplevelse. 

 Positiv matupplevelse i 

en avslappnad miljö 

Sinnesro 
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Publicerar oftast bilder 

på råvaror eller dylikt 

via facebook eller 

instagram… Inte så 

mycket gästspel eller den 

grejen. 

 Sociala medier, snarare 

än gästspel 

Uppträdanden/kommunikationskanal 

Vi arbetar aktivt med att 

hålla menyn levande, 

återkommande gäster får 

sitta på chefstable och att 

varje besök ska leda till 

en ny upplevelse. 

Bokningssystemet håller 

kolla på återkommande 

gäster. 

 Nya upplevelser i 

samband återkommande 

besök 

Återkommande gäster 

Folk som är intresserade, 

blandat. Foodies. Måste 

tycka det är kul med 

mat. 

 Ett intresse för mat Maslow/Segment 

Metro lyfte fram vår 

Omakase-servering och i 

samband med detta 

skalade vi av konceptet. 

Det blev en tydligare 

profil och folk förstod 

oss bättre 

 Rödtråd mellan 

kommunikationskanalen 

och konceptet 

Homogent budskap 

Efter Graneheim och Lundman (2004, s 107) och Adolfsson och Kenne (2013, s. 17) 

 

Tabell 2. Intervju med Conny. Analys, från kondenserade meningsenheter till teman. 

Kondenserade 

meningsenheter 

”Hopkokade” 

Koder (Kategorier) Teman 

Tydligare profil i 

samband med diverse 

justeringar av koncept 

Förändringar Marknadssignalement Marknadsföring/Affär

splan 
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Rödtråd mellan 

kommunikationskanalen 

och konceptet 

Homogent budskap Kommunikationskanal Marknadsföring/Köpb

eslutsprocessen 

Mångkunnig personal, 

informell 

restaurangmiljö 

USP/Konceptet Serviceupplevelse Måltidsupplevelse 

Positiv matupplevelse i 

en avslappnad miljö 

Sinnesro Stämningen Måltidsupplevelse 

Musiken bidrar till 

sinnesro 

Musik Attityd Måltidsupplevelse 

Sociala medier, snarare 

än gästspel 

Uppträdanden/ 

Kommunikationskanaler 

Informationssökning Köpbeslutsprocessen 

Ett intresse för mat Maslow/segmnet Behovsupptäckt Köpbeslutsprocessen 

Nya upplevelser i 

samband återkommande 

besök. 

Återkommande gäster Efterköpsbeteende Köpbeslutsprocessen 

Efter Graneheim och Lundman (2004, s 107) och Adolfsson och Kenne (2013, s. 17) 

 

 
Transkribering 2, Helene 

Tabell 3. Intervju med Helene. Exempel på hur meningsenheter formas till koder. 

Meningsenheter 

”Citat”    

Kondenserade 

meningsenheter 

”Hopkokade” 

Koder 
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I början hade vi 6/8 rätters 

serveringar, saknade 

dryckespaket och sålde enbart vin 

på glas eller flaska. Idag växer 

verksamheten och vi har fler 

anställda. Avsmakningsmenyer 

ansågs vara mer exotiskt förr 

bland gästerna. Idag har vi en helt 

annan relation till gästerna, 

bemötandet är mer personligt och 

det ska vara kul att gå på 

restaurang.  

Raffinerat koncept, mer 

personlig service 

(tillmötesgående personal) 

och underhållande att äta 

ute.  

Förändringar 

Som det ser ut i dagsläget så är vi 

noga med att öl och en del sprit 

ska vara svensk eller komma från 

norden. Vi håller just nu på att 

skapa ett nordiskt dryckespaket, 

så man ska kunna välja ett 

traditionellt vinpaket men också 

ett nordiskt dryckespaket, detta 

för att ta restaurangen ytterligare 

ett steg närmre sin profilering.  

Nordiskt dryckespaket ska 

ta restaurangen ett steg 

nämre sin profilering 

Dryckesupplevelse 

Restaurangen grundar sig i 

svensk eller skandinavisk 

gastronomi, design och 

helhetstänk. De gäster som 

kommer till oss bör förvänta sig 

detta och dom kommer att få det. 

Alltifrån det som ligger på 

tallriken till stolarna som dom 

sitter på och musiken som spelas 

i högtalarna, kommer att vara 

svensk eller skandinavisk. Sen så 

har vi valt att arbeta med en fast 

meny, gästen tar i stort sett inga 

beslut när dom kommer till 

restaurangen utan upplevelsen är 

redan förutbestämd av oss, sedan 

finns vi där och guidar och ser till 

att den blir till verklighet. Det är 

den tydligaste beskrivningen på 

vår profil.    

Svensk eller skandinavisk 

profilering och helhetstänk. 

Genomgående profil i en 

detaljnivå. 

USP/Koncept 



28 
 

Nyhetsbrevet är bra eftersom det 

är viktigt att visa att man finns, 

och kunna återkoppla till gäster, 

inte på en daglig basis men 

kanske varje månad eller vecka, 

folk tycker om att bli ihågkomna.  

Nyhetsbrevet hjälper oss att 

återkoppla till gäster. 

Viktigt att upprätthålla 

relationen med tidigare 

gäster. 

Kommunikation & 

Relation 

I dagsläget arbetar vi med sociala 

medier, främst på instagram och 

facebook men även lite på twitter. 

Om man kollar på annan 

marknadsföring så håller vi en låg 

profil. Det ända vi gör är ett 

vecko-utskick till gäster som har 

signat upp sig på vårt nyhetsbrev. 

Sedan förekommer det att köket 

åker iväg på gästspel. 

Sociala medier (Instagram, 

Facebook och Twitter) 

snarare än gästspel. 

Nyhetsbrev till 

prenumeranter. 

Kommunikationskanaler 

Köket vision är att 

producenternas och 

leverantörernas utbud är det som 

blir vår efterfrågan. Att arbeta 

nära sina leverantörer och skapa 

relation är viktigt för köket, ända 

sedan restaurangen startade. På 

det sättet försäkrar man sig om att 

råvarorna håller en hög kvalitet 

och att man får en relation till det 

som hamnar på tallriken. 

Kökets vision, utbud och 

efterfrågan, relationer, 

kvalitet. 

Matupplevelse 

Matchningar i bokningssystemet, 

visar hur många gånger gästen 

har varit här tidigare, så att man 

kan hålla reda på t.ex. vilken typ 

av vatten de dricker, om dem 

startar med champagne, dricker 

vin, tar vinpaket? Vart dem 

arbetar någonstans? Detta främst 

för att vi ska få ett färskt minne 

när dom kommer tillbaka till 

restaurangen. 

Nya upplevelser i samband 

med återkommande besök. 

Följer upp på redan 

etablerad relation med 

verksamheten (via 

bokningssystemet) 

Återkommande gäster 
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Jag hoppas att gästerna kommer 

ifrån oss med inspiration, jag vill 

att dom ska minnas främst 

helhetsupplevelsen, man ska 

överträffa förväntningar. Gästen 

ska inte bara minnas maten, utan 

också miljön som de sitter i, de 

ska kunna relatera till det vi gör, 

och vilja komma tillbaka så klart. 

Inspiration, minnen, 

återkommande gäst. 

Kommunikation & 

Helhetsupplevelse 

De gäster som kommer till oss för 

att dom har sett oss på sociala 

medier är av den yngre 

generationen och ofta 

internationella gäster. Men jag 

skulle säga att vi har alla typer av 

målgrupper, det är människor 

som vill ”slå på stort”, komma 

och fira, människor som är 

nyfikna på gastronomi och 

människor som har blivit 

rekommenderade. 

Yngre generationen, sociala 

tillfällen eller firanden. 

Nyfikna på gastronomi, 

blivit rekommenderade. 

Maslow/Segment 

Det finns medel som man kan 

arbeta med runt omkring, t.ex. att 

man bjuder på ett glas 

champagne, eller att man 

förändrar en av serveringarna på 

något sätt, det vill säga, andra 

små saker som sticker ut från det 

grundläggande servicepaketet. 

Medel som 

restaurangmedarbetaren 

tillämpar för att 

förnya/bättra upplevelser 

återkommande gäster  

Homogent budskap 

Efter Graneheim och Lundman (2004, s 107) och Adolfsson och Kenne (2013, s. 17) 

 

Tabell 4. Intervju med Helene. Analys, från kondenserade meningsenheter till teman. 

Kondenserade 

meningsenheter 

”Hopkokade” 

Koder (Kategorier) Teman 

Raffinerat 

koncept, mer 

personlig service 

(tillmötesgående 

personal) och 

underhållande att 

äta ute.  

Förändringar Marknadssignalement Serviceupplevelse/Aff

ärsplan 
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Medel som 

restaurangmedarb

etaren tillämpar 

för att 

förnya/bättra 

upplevelser 

återkommande 

gäster  

Konkreta råd och 

rön 

Återkommande gäster Måltidsupplevelse 

Svensk eller 

skandinavisk 

profilering och 

helhetstänk. 

Genomgående 

profil i en 

detaljnivå. 

USP/Konceptet Helhetstänk/filosofi Måltidsupplevelse 

Nordiskt 

dryckespaket ska 

ta restaurangen ett 

steg närmare sin 

profilering 

Dryckespaket/tema Produkten Måltidsupplevelse 

Kökets vision, 

utbud och 

efterfrågan, 

relationer, 

kvalitet. 

Matupplevelse Produkten Måltidsupplevelse 

Nyhetsbrevet 

hjälper oss att 

återkoppla till 

gäster. Viktigt att 

upprätthålla 

relationen med 

tidigare gäster. 

Kommunikation & 

Relation 

 

 

 

Efterköpsbeteende/Mem

orabilia 

Köpbeslutsprocessen 

Inspiration, 

minnen, 

återkommande 

gäst. 

Kommunikation & 

Helhetsupplevelse  

Efterköpsbeteende Köpbeslutsprocessen 
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Sociala medier 

(instagram, 

facebook och 

twitter) snarare än 

gästspel. 

Nyhetsbrev till till 

prenumeranter. 

Uppträdanden/ 

Kommunikationsk

analer 

Informationssökning & 

Efterköpsbeteende 

Köpbeslutsprocessen 

Yngre 

generationen, 

sociala tillfällen 

eller firanden. 

Nyfikna på 

gastronomi och 

rekommenderade. 

Maslow/segmnet Behovsupptäckt Köpbeslutsprocessen 

Nya upplevelser i 

samband med 

återkommande 

besök. Följer upp 

på redan etablerad 

relation med 

verksamheten (via 

bokningssystemet

). 

Återkommande 

gäster/CRM 

Köpbeslut/Efterköpsbete

ende 

Köpbeslutsprocessen 

Efter Graneheim och Lundman (2004, s 107) och Adolfsson och Kenne (2013, s. 17) 

 

Transkribering 3, Jenny 

 

Tabell 5. Intervju med Jenny. Exempel på hur meningsenheter formas till koder. 

Meningsenheter 

”Citat”    

Kondenserade 

meningsenheter 

”Hopkokade” 

Koder 

Idag arbetar vi mer som ett 

team, målet är att sudda ut 

gränserna mellan matsal 

och kök. Vi utbildar 

varandra och höjer vår 

kunskapsnivå över hela 

banan. Egentligen så har vi 

jobbat åt det här hållet hela 

tiden, men det är betydligt 

lättare nu när 

restaurangerna är etablerade 

Bättre samarbete och 

förbindelse ibland alla 

arbetstagarnas 

kunskapsnivå 

Förändringar 
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och det finns en trygghet i 

hur verksamheten ska 

fungera.  

Utveckling och förändring 

är nödvändigt både för både 

personal och gäster. 

Personalen behöver 

stimulans och löpnade lära 

sig nya saker. Vi kan alltid 

sträva mot att bli bättre och 

våra gäster har idag andra 

krav och önskemål än för 

10 år sedan när vi öppnade. 

Det finns ett samband 

i utveckling och 

förändring hos 

personalen och 

gästernas 

serviceupplevelse 

Interna utbildningar 

Majoriteten av alla våra 

gäster är väldigt medvetna 

kring mat och dryck och har 

höga förväntningar på vår 

produkt.  

Medvetenhet och 

höga krav på 

måltidserbjudanden 

Maslow/Segment 

Vi är en informell 

restaurang med en vision 

som präglas av nytänkande 

och viljan att ständigt 

förändras. Med 

utgångspunkt i säsongens 

bästa råvaror och personligt 

bemötande 

Informell restaurang 

(bistro) som förädlar 

säsongsbaserade 

råvaror  

Profil 

Mun till mun metoden, 

sociala medier, event som 

bygger på att marknadsföra 

oss som restaurang. 

Sociala medier, word 

of mouth och övrig 

marknadsföring 

Uppträdanden/kommunikationskanal 

Genom att stå fast vid vår 

filosofi, våra ledord och 

fortsätta att utvecklas inom 

ramen för konceptet. På så 

sätt kan vi leverera det som 

förväntas och få 

återkommande gäster. 

Etablerat varumärke 

som upprätthålls 

dagligen inom 

restaurangmiljön 

Varumärke 

Efter Graneheim och Lundman (2004) och Adolfsson och Kenne (2013). 

 

Tabell 6. Intervju med Jenny. Analys, från kondenserade meningsenheter till teman. 
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Kondenserade 

meningsenhete

r 

”Hopkokade” 

Koder (Kategorier) Teman 

Bättre 

samarbete och 

konsistens 

ibland alla 

arbetstagarnas 

kunskapsnivå 

Förändringar Marknadssignalement Serviceupplevelse/Affär

splan 

Informell 

restaurang 

(bistro) som 

förädlar 

säsongsbaserad

e råvaror  

Profil Ideologi Måltidsupplevelse 

Medvetenhet 

och höga krav 

på 

måltidserbjudan

den 

Maslow/segment Behovsupptäckt Köpbeslutsprocessen 

Det finns ett 

samband i 

utveckling och 

förändring hos 

personalen och 

gästernas 

serviceupplevel

se 

Interna utbildningar Kunskapsnivåer Måltidsupplevelse 

Sociala medier, 

word of mouth 

och övrig 

marknadsföring 

(events) 

Uppträdanden/ 

Kommunikationska

naler 

Informationssökning & 

Efterköpsbeteende 

Köpbeslutsprocessen 

Etablerat 

varumärke som 

upprätthålls 

dagligen inom 

restaurangmiljö

n 

Varumärke Köpbeslut/Efterköpsbet

eende 

Köpbeslutsprocessen 

Efter Graneheim och Lundman (2004, s 107) och Adolfsson och Kenne (2013, s. 17) 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Tema 1 (Fas 1-4 i Köpbeslutprocessen) 

 

Hur profilerar ni er som restaurang? 

Vilka kanaler arbetar ni med direkt eller indirekt för att marknadsföra er? 

Vilka gäster önskar ni ska besöka er restaurang? (målgrupp) 

Kan ni se någon trend bland besökare? (segment) 

Stämmer dessa överens med den önskade målgruppen? 

Vad kan man som gäst förvänta sig inför ett besök hos er? 

 

Tema 2 (Måltidsupplevelsen) 

 

Att besöka er restaurang är speciellt och ni står bl.a. för en extraordinär måltidsupplevelse. 

Vilka medel tillämpar ni för att “förkroppsliga” era värderingar i 

a.) Matsalsarbetet 

b.) Köket 

Att äta måltider på restaurang har blivit en trend bland Svenskarna... 

Hur arbetar ni idag till skillnad från öppningen av Restaurang X (då - nu) 

Vad tror du att utvecklingen beror på? 

 

Tema 3 (Efterköpsbeteende) 

 

Måltider på restaurang har blivit en viktig del av människors vardag 

Vad vill ni att gästen ska minnas efter ett besök hos er? 

Hur arbetar ni för att påverka detta? 

Man kan som gäst få en relation till personalen och/eller platsen. 

På vilket sätt arbetar ni för att bibehålla kontakten/relationen med tidigare gäster? 
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Bilaga 4. Informationsblad 

 

Restaurang- och hotellhögskolan 

Örebro Universitet 

 

Vi heter Adam Tunberg och Armin Widén och läser sista terminen som kock, respektive 

sommelier på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan.  

Vi söker nu er hjälp till vårt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer 

som restauranger kan tillämpa för att påverka köpbeslutsprocessen, vid valet av Guide 

Michelin Restaurang i Sverige. Därför vill vi genomföra en intervju med Er, angående arbetet 

i kök respektive matsal, och vilka krav och förväntningar ni har på era medarbetare. 

Intervjun tar ca. 30 minuter.  

Om ni önskar få tillgång till det färdigställda arbetet kan ni höra av er till oss på adresserna 

nedan. 

Tack för att ni har hjälpt oss i vår undersökning! 

Adam och Armin 

 

Kontaktuppgifter: 

Adam Tunberg 

adam.tunberg@gmail.com  

0704068905 

 

Armin Widén 

armin.widen@outlook.com  

0702660725 

 

Handledare för examensarbetet: 

Mats Carlbäck, Restaurang- och hotellhögskolan 

Mats.Carlback@oru.se  
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