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Sammanfattning 

___________________________________________________________________ 

Introduktion: Samarbeten mellan aktörer i restaurangvärlden blir allt viktigare då 

producenter och restauranger ständigt arbetar för att utveckla produkten och upplevelsen. För 

att möjliggöra utvecklingen bör underhåll av långsiktiga relationer vara en viktig del. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka relationer mellan restauranger och småskaliga 

livsmedelsproducenter i Sverige och vilka fördelar som finns i goda relationer mellan dessa 

parter.  

 

Metod och material: En kvalitativ metod användes och studien bygger på inhämtad data från 

semistrukturerade intervjuer. I intervjuerna medverkade två producenter och två restauranger 

för att få två olika synvinklar på studiens ämne.  

 

Resultat: I resultatet presenteras respondenternas syn på relationer mellan producenter och 

restauranger i allmänhet och hur deras situation gentemot varandra ser ut idag.  

 

Slutsats: Goda relationer mellan restauranger och småskaliga livsmedelsproducenter handlar 

om faktorer som tillit, engagemang, förståelse och kunskap. Behandlar relationen dessa 

faktorer resulterar det i ett långvarigt och lönsamt samarbete som genererar vinst för båda 

parter. 
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Förord   

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som medverkat i studiens intervjuundersökning. 

Vi vill även tacka vår opponeringsgrupp som under studiens gång granskat vår uppsats och 

gett oss feedback.  

 

Introduktion  

Relationer är något som finns i alla sorters livssituationer. Alla människor har relationer i 

någon form och bra relationer är viktigt för välbefinnandet (Gummesson, 2002). Ämnet 

diskuteras och hanteras i de flesta branscher och inte minst i upplevelsebranschen. 

Samarbeten mellan aktörer i restaurangvärlden blir allt viktigare då producenter och 

restauranger ständigt arbetar för att utveckla produkten och upplevelsen. Det finns antagligen 

många samarbeten som fungerar bra men också samarbeten som fungerar mindre bra. Vilka 

faktorer påverkar relationen positivt kontra negativt? Är restauranger och producenter 

medvetna om vad som krävs för att bibehålla goda relationer idag?  

För cirka ett år sedan gjorde uppsatsförfattarna av denna studie ett privat studiebesök hos en 

småskalig producent som berättade om deras goda samt dåliga relationer med restauranger.  

Producenten förklarade att de upplevde att det finns kunskapsluckor och brist på förståelse 

hos restaurangerna. Dels att de inte är tillräckligt intresserade eller lyhörda inför hur 

producenten arbetar för att få fram sina genuina produkter. Efter besöket väcktes ett intresse 

en fördjupning i ämnet. Därmed vill uppsatsförfattarna undersöka problemområdet kring 

ämnet och försöka förstå vad som gynnar både restaurangen och producenten vid ett 

samarbete som fungerar bra, vilket denna studie fördjupar sig i. 

 

Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 

Måltidsupplevelsen kan vara svår att skapa om det inte finns producenter som tillhandahåller 

råvaror av god kvalitet. Måltidsskaparen och restauranger är beroende av producenter som 

värnar om sina produkter, för att skapa värde i en måltid. Råvarornas ursprung har större 

betydelse i dagens gastronomi, då medvetna kockars och gästers efterfrågan på kvalitet blivit 

allt tydligare (Exceptionell Råvara, 2017). Ämnet är således relevant för Måltidskunskap och 

värdskap eftersom relationer och samarbeten hanteras i restaurangbranschen. Ämnet kan även 
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kopplas till The Five Aspects Meal Model (FAMM) (Gustafsson, Öström, Johansson & 

Mossberg, 2006). FAMM är en modell som kan relateras till de viktiga aspekterna i en måltid 

och därav blir en mall för själva måltiden. Modellen behandlar produkten, mötet, rummet, 

stämningen och styrsystemet (Ibid.). Mötet mellan restauranger och producenter kan väl 

kopplas till styrsystemet och produkten. Eftersom många restauranger strävar efter produkter 

av hög kvalitet behöver dess samarbeten med producenterna vara goda för att erbjuda 

tilltalande produkter och måltidsupplevelser av hög kvalitet. Gummesson (2002) berättar att 

producenter vill ha affärsrelationer som på lång sikt blir lönsamma. Det åstadkommer 

producenten genom att göra restaurangen nöjd med de produkter som levereras. Det som bör 

finnas i åtanke är att restaurangen bör fokusera mer på att tillfredsställa producenterna, i form 

av tjänster och gentjänster. Morgan och Hunt (1994) menar att om ett sådant arbete fungerar 

bör det kunna generera vinst för båda parter i relationen. Denna studie berör aspekten 

styrsystemet i FAMM eftersom den delen i modellen behandlar administration, ekonomi och 

planering (Gustafsson et al., 2006). Aspekten är en viktig del i att möjliggöra utvecklingen av 

verksamheter och är därmed en faktor som påverkar relationssituationer och möjligheter till 

verksamheters samarbeten.  

 

Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden behandlar relationsmarknadsföringens teorier kring relationer och 

vilka som är de viktigaste delarna i en relation mellan leverantör och kund. Följt av detta 

förklaras mellanhänders påverkan på relationer, och till sist redogörs relationer mellan 

restauranger och producenter, där kunskap och förståelse står i fokus. 

Relationer - Relationsmarknadsföring 

Relationer är en del av den mänskliga naturen och finns med människan i alla sorters 

livssituationer (Gummesson, 2002). I alla relationer är tillit, engagemang och tillfredsställelse 

de absolut viktigaste nyckelegenskaper som påvisar en relation av bra kvalitet (Ulaga & 

Eggert, 2006). Tillit skapar bra affärsrelationer och representerar att parterna i relationen är 

genuint intresserade av varandras välfärd samt att de är motiverade till att söka gemensamma 

vinster (Ibid.). Ulaga och Eggert (2006) förklarar att relationer bygger på ömsesidigt 

engagemang och definieras som en varaktig önskan om att upprätthålla ett bra samarbete 

mellan företag. Ett stort engagemang hjälper till att stabilisera, upprätthålla och uppnå höga 

resultat i en relation (Morgan & Hunt, 1994). Tillfredsställelse kan kopplas till kundnöjdhet, 
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som är en betydande faktor för att skapa ett bra samarbete (Ulaga & Eggert, 2006). Kunden är 

nöjd när den känner att en produkt eller tjänst lever upp till de förväntningar som leverantören 

eller producenten skapat (Ibid.). Om produkten eller tjänsten överträffar förväntningarna blir 

kunden givetvis mycket nöjd och därmed tillfredsställd (Ibid.). 

Enligt Little och Marandi (2003) skapas lojala kunder utifrån nöjda kunder. I deras 

relationsmarknadsföringsmodell argumenterar de för att tillit och engagemang uppmuntrar 

marknadsförare till att bland annat: 

 Arbeta för att bevara relationsinvesteringar. 

 Motstå attraktiva men kortsiktiga alternativ till förmån för de långsiktiga fördelarna 

med att fortsätta samarbetet med den befintliga samarbetspartnern. 

 Visa potentiellt höga riskåtgärder som att vara försiktiga på grund av tron att deras 

samarbetspartner inte kommer att agera opportunistiskt. 

Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) berättar vidare att relationsmarknadsföringen handlar om 

kundlojalitet och lönsamhet. Ändamålen för företag är att skaffa sig relationer med kunder 

och sedan behålla dem, även från kundens synvinkel finns det behov av att ha goda relationer 

med företaget (Ibid.). Kunden känner sig ofta osäker vid själva inköpet och behöver då känna 

förtroende för sin leverantör eller producent (Ibid.). Gummesson (2002) beskriver också att 

kunden behöver skapa sig en form av lojalitet till företaget. Detta är något som är 

problematiskt i relationsmarknadsföringen, då fokus ofta ligger på att leverantören ska skapa 

kundlojalitet (Ibid.).  

Långsiktiga relationer 

Relationer och interaktion har vuxit fram som nyckelbegrepp i marknadsföringsvärlden 

(Gummesson, 2002). Mötet mellan kund och producent har blivit allt viktigare för 

verksamheter då ett gott intryck skapar bra relationer och kanske fortsatta framtida 

samarbeten med varandra (Ibid.). Det handlar i det stora hela om att leverantören och kunden 

skapar värde tillsammans (Ibid.). 

Relationer mellan köpare och leverantörer benämns som ett partnerskap (Dodd, Gultek & 

Guydosh, 2004). För att skapa framgångsrika partnerskap mellan köpare och leverantör måste 

långsiktiga relationer skapas och för att utveckla partnerskapet ytterligare bör dialogen mellan 

aktörerna vara öppen och ärlig (Ibid.). Intresset av att behålla, vårda och utveckla existerande 
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relationer har visat sig gynna företag mer än att bygga nya kundrelationer (Gummesson, 

2002). Skälet till detta är att de ser kunden som företagets knappa resurs (Ibid.). 

Relationsmarknadsföring handlar om att välja rätt kunder, knyta dem närmare företaget och 

koncentrera marknadsföringsinsatserna till de befintliga och potentiella kunder som företaget 

har bäst förutsättningar att skapa värde med (Blomqvist et al., 2004). Därmed kommer 

långsiktiga och varaktiga relationer att hamna i centrum (Ibid.). Upprättande, underhåll och i 

vissa fall avveckling av kundrelationer är också en viktig del (Gummesson, 2002). Att skaffa 

nya kunder är ofta inte ett slutmål, eftersom det långsiktigt handlar om att etablera en stabil 

affärsrelation (Ibid.). De verksamheter som vill växa behöver däremot söka nya kunder 

(Ibid.). Dodd et al. (2004) berättar att förtroende, kunskap och förtrogenhet är kriterier för att 

utveckla långsiktiga affärsrelationer mellan leverantör och kund. Problemen i relationen 

uppstår oftast när dialogen mellan aktörerna varit bristfällig och ospecifik vilket skapar 

osäkerhet och otydlighet (Morgan & Hunt, 1994). Om kommunikationen inte fungerar mellan 

aktörerna är det svårt för en relation att bli långvarig och lönsam (Ibid.). Effektiv 

kommunikation mellan aktörerna är en viktig del i en köp- och säljrelation (Dodd et al., 

2004). 

Tillit 

För att en relation ska vara hållbar på sikt är det en fördel om varje enskild part litar på 

varandra (Morgan & Hunt, 1994). Utan tillit fungerar sällan en relation, vare sig man vill att 

den ska vara kortvarig eller långvarig. Om ingen tillit finns är det dock stor chans att 

relationen blir kortvarig. En relation med ömsesidigt förtroende till varandra, resulterar ofta i 

en långvarig och stark relation som därmed blir lönsam (Ibid.). Konsumenter kan ha 

förtroende, det vill säga tillit, för det som de känner igen och är trygga med (Gummesson, 

2002). När det talas om tillit brukar det också talas om gentjänster, det vill säga att parterna 

litar på varandra och att de får något tillbaka i en affärsrelation (Ibid.). Tillit anses så pass 

viktigt för utbytesrelationer att det har kommit att ses som en hörnsten i ett strategiskt 

partnerskap (Morgan & Hunt, 1994). Verksamheter som inriktar sig mot kundrelationer 

kräver tillit, som till exempel banker som förvaltar personers tillgångar (Ibid.). Effektiva 

marknadsföringstjänster är i behov av tillitshantering eftersom kunden vanligtvis måste köpa 

en tjänst innan de upplever värdet av den (Ibid.).  

Engagemang 

I relationsmarknadsföringen bygger relationer på ömsesidigt engagemang (Morgan & Hunt, 

1994). Det definieras i en relation som ett utbyte av att båda i partnerskapet litar på att 
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samarbetet är värt att arbeta för och att de lägger ner lika mycket tid för att nå sina mål 

(Morgan & Hunt, 1994). Gummesson (2002) berättar att om en relation är viktig och parterna 

är beroende av den, måste de engagera sig på allvar och se till att den fungerar. Om relationen 

är betydelsefull, måste de anstränga sig hårt för att ha kvar den och därmed blir man hängiven 

den andra (Morgan & Hunt, 1994). Alltså är engagemang och hängivenhet centralt för 

relationsmarknadsföring (Ibid.). 

Således leder engagemang och tillit direkt till ett kooperativt beteende som främjar 

relationsmarknadsföringens framgång (Morgan & Hunt, 1994). Det tyder på att 

verksamheterna vill bevara relationen, att de litar på varandra och vill det bästa även för 

samarbetspartners verksamhet (Ibid.). 

Lojalitet 

Morgan och Hunt (1994) berättar att konsumenter har en stor tendens att bli lojala till 

specifika märken eller leverantörer, vilket hör ihop med vikten av tillit som Gummesson 

(2002) tar upp i tidigare stycke. Lojalitet kan helt enkelt ses som ett repeterande köpande. 

Men eftersom det visat sig att konsumenternas köpbeteende mognat, insågs det att 

återkommande köp inte är tillräckliga bevis för märkeslojalitet (Morgan & Hunt, 1994). Då 

fokus på märken blir alltmer centralt i en återköpssituation, liknar varumärkeslojalitet alltmer 

konceptualisering av engagemang och tillit till leverantören (Ibid.). 

Mellanhänder 

Lokal matkonsumtion är en av de snabbast växande mat trender vilket har anammat en 

lösning på problem som handlar om globalt intensivt jordbruk runt om i världen 

(Papaoikonomou & Ginieis, 2017). Denna trend har lett till intresset av att köpa direkt från 

producenten utan mellanhänder (Ibid.). För cirka femton år sedan var det mycket vanligare att 

använda sig av mellanhänder (Gummesson, 2002). Forskning om varför en kund ska välja 

lokala produkter visar på att det stödjer den lokala ekonomin och att kunden får mer kunskap 

om produktens ursprung (Papaoikonomou & Ginieis, 2017). Att köpa av mellanhänder, som 

till exempel grossister, resulterar i att kunden och producenten går miste om möjligheten att 

direkt interagera med varandra (Gummesson, 2002). Det resulterar också i att kunden inte har 

full kunskap om de produkter som köps in (Papaoikonomou & Ginieis, 2017). Smak, kvalitet 

och hälsa är förknippat med varför det är bra att köpa från en producent som värnar om sina 

produkter (Ibid.). Valet av sådana producenter möjliggör en direkt relation mellan kund och 
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producent (Ibid.). Nära relationer och interaktion har sedan länge ansetts som viktigt och att 

en distansrelation i form av en mellanhand blir för opersonlig (Gummesson, 2002).  

Relationer mellan restaurang och producent  

Marknaden för upphandling av livsmedel och måltidstjänster domineras av storskaliga 

leverantörer i form av till exempel grossister, medan små och medelstora leverantörer ligger i 

bakkant (Konkurrensverket, 2015). Dessa leverantörer är småskaliga producenter som bönder 

och grönsaksodlare. Fler anbud från små och medelstora leverantörer skulle förutom högre 

kvalitet på maten och minskad negativ miljöpåverkan leda till förbättrad anbudskonkurrens 

och i slutändan till lägre kostnader (Ibid.). Därför borde relationer och direkt kontakt med 

småskaliga producenter bli allt viktigare (Ibid.).  

En bra relation mellan restauranger och deras leverantörer är viktigt av en mängd olika skäl 

(Dodd et al., 2004). Leverantörer är beroende av relationen för att säkerställa att de väljs före 

en rad andra konkurrerande aktörer samtidigt som restaurangerna vill säkerställa att det finns 

nödvändiga produkter i tid och efter kostnadseffektivt sätt (Ibid.). Duarte Alonso (2010) 

beskriver att goda relationer mellan jordbrukare och restauranger är fördelaktigt. Restauranger 

agerar ofta nyckelaktörer i lokala nätverk av producenter inom livsmedelssektorn och spelar 

därför en viktig roll i att förmedla lokal matkultur (Jordbruksverket, 2010). Restauranger som 

erbjuder mat som är producerad lokalt anskaffar sig dessutom konkurrensfördelar gentemot 

andra restauranger, eftersom de då representerar lokal matkultur (Ibid.). Hedborg (2013) anser 

att de som arbetar på en högre nivå och har ambitiösare restauranger har en större vilja att 

anskaffa sig mer kunskap om närproducerad mat och ett större intresse för hur producenternas 

verksamheter fungerar. Därmed har de större möjlighet till att erhålla relationer med genuina 

producenter (Hedborg, 2013).  

Problem hos småskaliga producenter 

Svenska företag arbetar för att lösa distributionen för lokala producenter genom att kartlägga 

de leverantörer och grossister som finns ute på marknaden i dagsläget (LivsmedelsSverige, 

2008). Transporterna behöver effektiviseras mellan producent och butik och handlarna 

behöver hjälp med att hitta produkterna och exponera dem i butik (Ibid.). Ett projekt i ledning 

av EkoCentrum och Trafikverket (2012) görs en undersökning med hjälp av både kvalitativa 

och kvantitativa metoder för att se hur restauranger, fristående livsmedelsbutiker och 

småskaliga livsmedelsproducenter ser på sina möjligheter att köpa och sälja lokala produkter. 

I undersökningen konstateras det att småskaliga producenter har svårt att få till distributionen 
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då det är små volymer från småskaliga produktioner som ska transporteras från gårdar som 

ligger avlägset till (Ibid.). Restauranger anser att det finns svårigheter i att få tag på lokala 

produkter från småskaliga producenter, men i undersökningen framkom exempel på olika sätt 

att få till en kostnadseffektiv distribution:  

 Transportörerna samarbetar genom att köra varandras gods i glesbygden. 

 Öka fyllningsgraden i lastbilarna. 

 Lokala grossister. 

Exempelvis i Örebro arbetar de mot att lösa distributionen för lokala producenter. Flera möten 

har gjorts där krögare, kockar och producenter varit närvarande (Jordbruksaktuellt, 2017). På 

dessa möten diskuterades möjligheten om att utöka och använda sig av de distributionskanaler 

som finns lokalt i dagsläget, till exempel Trädgårdshallen och Rima Seafood (Ibid.).  

Lokala producenter har varit en bristvara i de norra delarna av Sverige (Sveriges Radio, 

2013). Restaurangerna efterlyser fler lokala producenter då de vill främja de råvaror som 

ursprungligen härstammar ifrån landskapet. Problemet ligger i att de har svårt att samverka 

och hitta varandra. Lösningen på detta kan tänkas vara att bilda nätverk och plattformar där de 

kan mötas (Ibid.). Ett annat problem för producenterna är svårigheten att marknadsföra sig då 

annonsering är en kostnadsfråga (Sveriges Radio, 2012). Det behövs även ökad kompetens 

inom marknadsföring överlag (LivsmedelsSverige, 2008). 

Kunskap och förståelse  

I Hedborgs (2013) intervjustudie förklaras det att majoriteten av landets restauranger saknar 

intresse för var maten härstammar ifrån och att de hellre tänker praktiskt än på kvalitatén 

genom att köpa råvaror från stora grossister. I de flesta fall har mer ambitiösa restauranger ett 

större intresse och mer kunskap om närproducerad mat eller råvaror av bra kvalité och därmed 

större möjlighet att erhålla relationer med genuina producenter (Hedborg, 2013). Samarbetet 

mellan producent och restaurang kan ibland vara komplicerat då framförhållningen från 

restauranger kan vara bristfälliga och att producenter ibland kan få det svårt att leverera 

tillräckligt hög volym av den råvara som beställts (Duarte Alonso, 2010). Det kan även vara 

svårt att planera i de oförutsägbara miljöer som de befinner sig i (Hedborg, 2013). En 

producent kan vara helt beroende av vilket väder det är, vilket kan påverka volym och kvalitet 

på råvarorna och en restaurang kan inte exakt veta hur många gäster de kommer att ha vid en 

viss tidpunkt (Ibid.). I Duarte Alonsos (2010) studie om jordbrukares relationer med 
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restauranger beskrivs det att det kan vara svårt att utveckla goda och långsiktiga relationer. 

Detta kan bero på svaga interaktioner mellan producent och restaurang, bristande kunskap om 

hur man utvecklar sådana relationer och brist på tid att investera i en god relation (Ibid.). Det 

är därför viktigt att producenter förstår behov och att restauranger förstår hur man säkerställer 

att dessa uppfylls för att etablera och upprätthålla starka relationer (Dodd et al., 2004). Annars 

finns det risk för att båda verksamheterna blir lidande (Ibid.). 

Dodd et al. (2004) betonar vikten för restauranger och leverantörer att söka en 

aktörssamverkan för att öka sin försäljning. Aktörssamverkan strävar efter att aktörer skall 

vilja samverka och lära av varandra, detta för att ge en bred grund för beslut om hur problem 

ska förstås och hanteras (Westberg, 2005). När aktörerna förstår varandra kan höga resultat 

uppnås vilket senare kan visa sig bli fördelaktigt för båda parter (Duarte Alonso, 2010). Först 

då skapas en situation som möjliggör samtal, gemensamt lärande och delaktighet (Westberg, 

2005). Relationer som är bristfälliga beror troligtvis på för lite kunskap i hur man ska bygga 

upp och upprätthålla en relation (Duarte Alonso, 2010).  

En relation handlar om att ha öppna kommunikationsvägar och ömsesidig förståelse för 

varandras behov (Trivette, 2012). Restauranger kan hjälpa samt stödja sina producenter 

genom ömsesidig marknadsföring, till exempel tala om var produkterna kommer ifrån eller 

skriva det på menyn (Ibid.). Om restauranger som anpassar sig till producenten, uppmuntrar 

det dem till att lita på restaurangen som därmed gör att producenten blir mer tjänstvillig och 

anpassar sig efter vad restaurangen vill ha (Ibid.). Detta understryks av Morgan & Hunts 

(1994) studie som påvisar att tillit och engagemang är de viktigaste variablerna när det gäller 

att etablera och upprätthålla lojala relationer mellan restauranger och producenter.  

Restaurangbranschen handlar i det stora hela om samarbeten och goda relationer som ligger 

till grund för att verksamheter inom branschen ska utvecklas. De författare och forskare i 

uppsatsens teoretiska bakgrund har lika samt olika syn på vilka faktorer som leder till en god 

och lönsam relation. Vad är det då som gynnar både producenten och restaurangen i ett 

samarbete som fungerar bra? Vilka kunskapsluckor finns angående relationer hos restauranger 

och producenter? 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka relationer mellan restauranger och småskaliga 

livsmedelsproducenter i Sverige och vilka fördelar som finns i goda relationer mellan dessa 

parter.  

Frågeställningar:  

 Hur arbetar restauranger och producenter för att upprätthålla långsiktiga relationer?  

 Finns det fördelar med direkta samarbeten mellan restaurang och producent?  

 Hur skapas en ”win-win” situation mellan restaurang och producent? 

 Finns det problem i relationerna mellan producenter och restauranger idag? I så fall 

varför? 

 

Metod och material 

Denna studie baseras på vetenskapliga artiklar, litteratur samt en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Nedan beskrivs de metoder och det material som använts och 

tillämpats för insamlande av data till studiens teoretiska bakgrund och resultat. Bryman 

(2011) och Patel och Davidson (2011) beskriver betydelsen av att redogöra för val av upplägg 

för studiens undersökning, insamling av information, genomförande, bearbetning samt analys 

av metod och material för att öka läsarens förståelse om hur studien utförts. 

Litteratur- och datainsamling 

I studien grundas den teoretiska bakgrunden på data i form av litteratur, rapporter och 

vetenskaplig artiklar som berör studiens ämne. Bryman (2011) beskriver att en litteratur- och 

dataundersökning bygger på en noggrann granskning av material för att det ska vara relevant 

för det ämne som ska undersökas. Den litteratur i form av böcker som tillämpats i studien har 

hittats i Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek, som enligt Patel och Davidson (2011) är 

relevant eftersom bibliotek har olika hjälpmedel som kan användas i form av datorbaserade 

söksystem där litteratur finns kategoriserad. De vetenskapliga artiklar som använts är hämtade 

från olika databaser, vilket enligt Bryman (2011) är av betydelse för att hitta pålitlig 

information i vetenskapliga tidsskrifter. Databaser som tillämpats vid insamlingen av data är 

Summon, DivA och Google Scholar vilket redovisas i sökmatrisen (Se bilaga 1.). 
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Inklusionskriterier för litteratur- och datainsamling  

 Litteratur och data skall på ett relevant sätt kunna kopplas till studiens syfte. 

 Litteratur och data skall vara skrivna på svenska eller engelska.  

 Artiklar av vetenskaplig karaktär. 

Exklusionskriterier för litteratur- och datainsamling  

 Artiklar till studien får ej vara kostnadsbelagda.  

Metodval 

Nedan beskrivs de metoder som använts för insamling av data. 

Intervju 

En semistrukturerad intervju är ett sätt att samla in kvalitativ data till en studie (Bryman, 

2011). I en semistrukturerad intervju används en lista med frågor knutna till det specifika 

tema som ska beröras, trots detta har respondenterna stor frihet i att utforma svaren på sitt eget 

sätt (Ibid.). Metoden är därmed väldigt flexibel i sin utformning eftersom frågorna inte 

behöver ställas i samma ordning som i intervjuguiden (Ibid.). Patel och Davidson (2011) 

beskriver att syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper hos 

ett fenomen och att intervjuaren i förväg inte formulerar svarsalternativ för respondenten. En 

kvalitativ intervju är alltså i denna mening riktad mot ett induktivt eller ett abduktivt arbetssätt 

i forskningen (Patel & Davidsson, 2011). 

Pilotstudie 

För att säkerställa att metoden är utförbar och lämpar sig för studien har en pilotstudie utförts 

(Patel & Davidson, 2011). Den utfördes genom att ställa de frågor som skulle användas till de 

riktiga intervjuerna vid senare skede. Pilotstudien genomfördes på en grupp väl utvalda 

personer tillhörande Restaurang- och hotellhögskolan som uppsatsförfattarna anser har en 

inblick i det ämne som undersöks, samt besitter liknande kompetens som intervjupersonerna. 

Patel & Davidson (2011) menar att det motsvarar den egentliga undersökningen. Detta 

gjordes för att kontrollera om intervjufrågorna var tydliga, relevanta och lämpade sig bra för 

studiens syfte (Bryman, 2011).  
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Insamling av data 

Metoden baseras på fyra semistrukturerade intervjuer som spelades in på uppsatsförfattarnas 

mobiltelefoner. Av dessa fyra intervjuades två producenter och två restauranger för att få 

olika synvinklar på ämnet som studeras. Respondenterna togs i kontakt med via mail och 

telefon tre veckor innan planerad intervju för att ge både respondenterna och 

uppsatsförfattarna framförhållning i sin planering. Intervjuerna utfördes på respondenternas 

arbetsplatser och tog cirka en timme per intervju. Samtliga besök utfördes måndag och 

torsdag vecka 17. 

Urval 

Respondenterna valdes utifrån ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011) 

rekommenderas vid kvalitativ forskning som grundar sig på intervjuer. Med andra ord 

utfördes forskningen med en önskan om att intervjupersonerna är relevanta för studiens syfte, 

forskningsfrågor och problemformulering (Bryman, 2011). Beslut om urvalsstorlek gjordes 

utifrån studiens begränsade tid vilket ledde till en bedömning om att fyra intervjuer är relevant 

vid denna typ av forskning. För att förenkla urvalet av respondenter har uppsatsförfattarna 

använt sig av White Guide (2017) som hjälpmedel för att hitta två restauranger med liknande 

klass och ambitionsnivå som överensstämmer med varandra. Uppsatsförfattarna kartlade 

restauranger i mellersta Sverige, i synnerhet Södermanland och Närke, som samarbetade med 

småskaliga producenter. I samband med detta kontaktades de producenter som samarbetade 

med restaurangerna för att få en aktuell samarbetssituation.  

Presentation av respondenter 

Nedan presenteras de fyra respondenter som medverkat i studien. Respondenternas 

personuppgifter behandlades konfidentiellt, därför fingeras deras namn. 

Andreas är 40 år och arbetar som gastronomisk ledare på en restaurang i Örebro län. Hans 

arbetsuppgift är att hålla kontakten med producenter, hämta råvaror från dem och lämna till 

restaurangen. Även mycket arbete i köket. Han har arbetat i kök ungefär 24 år på diverse 

arbetsställen och haft befattningar som både köksmästare och kock under årens gång.  

Tobias är 39 år och arbetar som lantbrukare och mjölkbonde i Sörmland. Han har sedan fyra 

år tillbaka, på heltid, drivit en liten gård tillsammans med sin partner. Sedan ung ålder har han 

varit med och arbetat på olika gårdar men nu på senare år haft yrket på heltid.  
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Lisa är 43 år och arbetar som bonde i Sörmland. Hon är uppvuxen på en gård med 

spannmålsodling och arbetat som bonde sedan hon var liten med diverse djur som kor, lamm, 

hästar och så vidare. Sedan fem år tillbaka har hon arbetat på sin egen gård, tillsammans med 

sin partner, där de föder upp djur och odlar spannmål som de säljer direkt till kunden.  

Göran är 36 år och arbetar som kock och krögare för en restaurang i Sörmland. Han har sedan 

gymnasiet arbetat som kock och har arbetat och praktiserat på många högt kvalificerade 

restauranger som bland annat Noma i Köpenhamn och Djuret i Stockholm.  

Bearbetning av material 

Bearbetning av materialet utfördes genom transkribering av de inspelade intervjuerna. 

Materialet bearbetades genom att lyssna på inspelningen för att anskaffa ett allmänt intryck, 

för att sedan gå tillbaka och göra djupare tolkningar av respondenternas yttranden. Bryman 

(2011) beskriver att transkribering och analys av intervjuer bör utföras inom fem dagar efter 

genomförandet då minnet fortfarande är pålitligt. Transkribering och analys av data utfördes 

därför dagen efter intervjutillfällena. Enligt Bryman (2011) är transkribering av intervjuer 

tidskrävande och kan ta upp till sex timmar per intervju, men är också väsentligt för att 

försäkra sig om att allt respondenterna säger antecknas och ingen relevant information går 

förlorad. Meningar och intressanta uttalanden kopplades till studiens syfte och 

frågeställningar som ligger till grund för resultatet. Genom att välja ut det viktigaste kopplat 

till studiens syfte förenklas sammanställningen av resultatet (Patel & Davidson, 2011). 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

I processen av ett uppsatsskrivande är behandling av insamlad information och data en viktig 

del (Patel & Davidson, 2011). Den litteratur och de vetenskapliga artiklar som är 

engelskspråkiga och behandlas i studien är översatta till svenska, med varsamhet om att 

informationen inte feltolkas. Uppsatsförfattarna har aktsamt följt Bryman (2011) som 

konstaterar att plagiat inte får förekomma i texten.  

I studien tar uppsatsförfattarna ställning till de grundläggande etiska principer som gäller för 

bland annat svensk forskning (Bryman, 2011). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ibid.). Informationskravet handlar om att 

informera berörda personer om uppsatsens syfte och att de ska informeras om att deltagande i 

studien är frivilligt. Dessutom ska de få reda på vilka moment som ingår i undersökningen. 



19 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Om någon är minderårig krävs godkännande av förälder eller vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet betyder att de personer som ingår i forskningen ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av informationen. Nyttjandekravet handlar om att uppgifter som 

samlas in från deltagarna i studien endast används för forskningsändamålet och inget annat 

(Ibid.). Dessa principer finns alltså för att intervjupersonerna ska känna sig bekväma med att 

medverka i studien och att det aldrig varken finns någon kravbild på att de måste medverka 

eller att personuppgifter ska läcka ut.  

Inför intervjuerna överlämnades ett informationsblad (se bilaga 2) till deltagarna där de 

informerades om studiens syfte och frågeställningar. Det framgår även att de får tillgång till 

studien efter publikation. 

 

Resultat 

Nedan presenteras resultatet i underrubriker som är kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar. Under dessa rubriker kommer en sammanställning av de insamlade data, från 

de fyra intervjuerna, att presenteras.  

Långsiktiga relationer 

Samtliga respondenter var eniga om att långsiktiga relationer är viktigt. Att ha en dialog 

mellan producent och restaurang är en väsentlig byggsten för att en relation ska kunna vara 

långvarig och lönsam. Både Andreas och Tobias är eniga om att en fortlöpande dialog är 

viktig att ha för att kontinuerligt upprätthålla relationen. Lisa, som är en av de två 

producenterna som intervjuades, understryker vikten av relationer på lång sikt då deras 

produkter ofta tar tid att bli färdiga. Därför håller Lisa med om att en dialog är viktig att ha då 

det är viktigt för dem att utveckla produkten till det bättre. De måste få känna förtroende och 

förståelse från restaurangerna som måste orka stå ut med deras oberäknelighet och brister, 

menar Lisa. Andreas berättar att förtroende är viktigt ur den aspekten att man kan på lång sikt 

lära sig av varandra och påverka varandra. Restaurangerna bör sträva efter kunskapen som 

producenterna besitter, menar han. 

Kunskap är också en viktig aspekt som samtliga respondenter lyfter fram. Lisa, som är 

köttbonde, efterlyser restauranger med kunskap om hur man kan ta hand om råvaror, då de 
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ibland kan levereras i varierande kvalitet. Göran säger att de väljer bort användandet av 

mellanhänder då kunskapen inte finns hos dem utan hos själva producenten.  

Göran menar att det som är viktigt i en relation är att kunna se hur man kan samverka ihop 

och hur man kan gynna varandra på ett sätt som fungerar för båda parter. Om det går bra för 

mig, då går det bra för dem, menar Göran. Alla respondenter tycker att förståelse är viktigt i 

en relation mellan producent och restaurang. Andreas förklarar att när man förstår 

producentens begränsningar, det är då man får respekten från producenten också.  

”När de förstår att jag förstår, det är då det börjar hända grejer.” – Andreas 

Mjölkbonden Tobias håller med om att det är viktigt att man förstår varandra och att man 

ligger på samma nivå. Lisa tycker att det är bra om man känner varandra någorlunda. Hon 

berättar att de som vill köpa råvaror av dem ska komma till gården på besök, så de vet vilka 

de har att göra med. Hon säger att det kan kännas jobbigt om de inte har förståelse för att de 

kan vara svåra att jobba med, då de är en liten gård. Vi kan bara samarbeta med sådana som 

klarar av det, menar Lisa. 

Fungerande- och icke-fungerande samarbeten 

Alla respondenter förklarar att deras nuvarande samarbeten fungerar bra. Göran berättar att 

när de köper mjöl från en lokal bagare och de inte kan betala direkt så sparas fakturan och när 

den kommit upp till en viss summa bjuder de igen med en middag vid senare skede. “Det är 

så vi jobbar”, förklarar han. Andreas berättar att alla relationer har sina problem, men att alla 

problem går att lösa bara de har en öppen dialog mellan restaurangen och producenten. Lisa 

berättar vidare att dialogen är väldigt viktig och förklarar att de inte kan leverera när och hur 

som helst. Förståelse och framförhållning är en viktig del då restauranger som till exempel 

bokar ett djur eller en annan produkt långt i förväg, vilket ger en försäkran om en säker intäkt, 

förklarar hon. Tobias berättar att de relationer som är inarbetade samt har visat på 

engagemang och framförhållning fungerar bäst. 

Göran tycker att problem har uppstått när producenten arbetar för traditionellt och inte ser nya 

möjligheter. Även Andreas instämmer att det är här problemen kan uppstå. Det blir för många 

saker att tänka på, enligt producenten då de hellre väljer en mellanhand som hämtar och 

levererar varorna. Andreas berättar vidare på att några producenter de har arbetat med tycker 

det är krångligt och för mycket begärt av restaurangen när de frågar om vissa råvaror, trots att 

de erbjuder ett högre pris. Det kan också vara på grund av att producenten inte kan leverera 
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den kvantitet restaurangen vill ha. Ibland kan inte heller intresset finnas för att beblanda sig 

med restauranger, vilket är tråkigt berättar han. Göran berättar att relationer som inte har 

fungerat är de med mellanhänderna, som till exempel stora grossister. 

“Jag har en känsla av att de inte bryr sig om vad jag har att säga” – Göran 

Göran väljer därför gärna bort mellanhänder och prioriterar direkt kontakt med producenten. 

Tobias och Lisa tycker att nya generationens kockar har större förståelse för producenten och 

vad de kan leverera. De förklarar att det är djurens välfärd som är högst prioriterat och att de 

inte säljer till restauranger som ställer krav att de ska producera mycket och snabbt. Det har 

varit restauranger som kommit med inställningen att “ni ska vara tacksamma för att vi vill 

köpa av er”. Där krockar det, menar Tobias. Enligt Lisa verkar det som att de djur som mår 

bra, som inte är stressade och är glada, i slutändan resulterar i en bra råvara. Vissa 

restauranger som hon arbetat med har bekräftat att de djur som mått bra har en fin 

marmorering och höga smakegenskaper. Därför vill de upprätthålla samarbeten med 

restauranger som har förståelse för djuren. Lisa bjuder in restauranger så de får se hur djuren 

mår och sedan boka de djur de vill ha längre fram, berättar Lisa. Detta kan kopplas ihop med 

det Göran beskriver. Varje dag åker han och hämtar råvaror hos producenterna och därmed får 

han en direkt kontakt med dem. Det gör också att han får se hur producenten arbetar, som 

därmed ger honom ökad kunskap och förståelse. 

Lisa berättar om betydelsen av att använda hela djuret. De som kan ta tillvara på det, det är 

dem hon vill samarbeta med. När hon har sålt alla dyra och eftertraktade detaljer så kan hon 

ringa vissa kunder och berätta vad hon har kvar och de kommer direkt och köper dessa för ett 

billigare pris. Det gynnar både mig och kunden, förklarar Lisa. 

Vad aktören tjänar på i en god relation 

Ekonomi är ett genomgående svar från samtliga respondenter. Tobias menar att som liten 

producent är det viktigt med den ekonomiska biten, men han lyfter även fram publiciteten 

som en viktig faktor. Både ekonomisk långsiktighet och säkerhet är viktigt, menar Lisa. Hon 

förklarar vidare att färdiga bokningar av råvaror i förväg gynnar producenten avsevärt. Till 

exempel att jag vet att de tio grisarna jag har kommer att bli sålda till jul. Det är en oerhörd 

trygghet. Det ger mig massor av tid till att utveckla produkten, eller på kort sikt ger mig en 

sovmorgon, berättar Lisa. 



22 

 

Andreas menar att utvecklingen av råvaran ger både restaurangen och producenten kunskap 

och förståelse. Lisa håller med och menar på att med långsiktighet och mer feedback till de 

som odlar eller föder upp djur skulle innebära högre kvalitet på råvarorna som produceras. 

Om hon levererar ett djur till en slaktare och ber dem att fota biffstocken så kan hon se och ha 

koll på vilken restaurang som ska få vad. Slaktaren är inte van vid att ge feedback tillbaka till 

bonden som levererat djuret då de inte vet vart den kommer ifrån. Det betyder att om bonden 

har levererat en fantastisk biffstock så får de inte reda på det, berättar Lisa. Det betyder ju i 

sin tur att bonden aldrig kan få reda på vad de gjorde bra och kan göra det i fortsättningen. 

Hon förklarar att om producenten får en bättre förståelse för hur produkten ska användas, så 

höjs kvaliteten. Då tjänar båda parter på det i slutändan, menar Lisa. 

Att upprätthålla relationer 

För att upprätthålla relationer berättar Tobias och Andreas att dialogen är betydelsefull och att 

man pratar med varandra kontinuerligt. Tobias förklarar att de pratar med sina kunder, i form 

av restauranger, några gånger i månaden och att det räcker gott och väl, medan Andreas vill 

ha kontakt flera gånger i veckan med sina producenter. Både Göran och Lisa beskriver att 

direkt kontakt, ansikte mot ansikte, väldigt ofta är nyckeln för att upprätthålla relationer. 

Göran åker runt till sina producenter och ser hur de arbetar och suger i sig kunskap samtidigt 

som han ger kunskap tillbaka. Det är viktigt att man utvecklar varandra, förklarar Göran.   

“Om tio år vill jag veta om jag kommer få schyssta saker från dem, och om jag får schyssta 

saker från dem nu, så varför skulle jag inte få det om tio år liksom?” – Göran 

Lisa berättar att restaurangerna alltid är välkomna att hälsa på och att det nästan är ett krav om 

de vill köpa från oss. För att upprätthålla relationer har dem åkt med en kylbil helt själva och 

levererat kött, men idag känner de sig tryggare med att skicka med kylbil då de sparar många 

timmars körande. Lisa förklarar att det i början kändes viktigt att själv åka runt, för att på så 

sätt kontrollera att varje ställe fick rätt grejer.  

Tobias förklarar att förståelsen är viktig vid underhåll av relationerna. Att det aldrig ska vara 

något tjafs om att de inte får sina grejer i tid. Det är en viktig del och fungerar väldigt bra i 

dagens läge med våra relationer med restauranger, berättar Tobias.  

Engagemang och tillit 

Engagemang och tillit är något som samtliga respondenter håller med om att de känner 

gentemot sina samarbetspartners. Tobias, Lisa och Andreas tycker att det är viktigt att man lär 
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känna de personer man samarbetar med för att på så sätt bygga upp en tillit till varandra. 

Tobias och Andreas tycker även att det är viktigt att restaurangen visar intresse och 

engagemang gentemot producenten. Jag tycker det är viktigt att man har varit på gårdarna 

många gånger och sett hur de jobbar och har respekt för det dem brinner för, menar Andreas.  

Göran förklarar att han känner engagemang till producenterna han arbetar med genom att se 

deras utveckling och vad det blir av deras idéer. Det handlar ju om att se varandra utvecklas, 

och se om visionerna vi har kan bli verklighet. Relationen bygger ju på att man hittar någon 

sorts gemensam mark att stå på, menar Göran. 

“En sak som man bör bli varse om är att allt är en enda stor kompromiss och allt handlar om 

att anpassa sig till andra.” – Göran 

Lisa tycker att känslan av att ha kul och tycka om de man samarbetar med är en viktig del för 

att bygga upp engagemang och tillit. Det vi håller på med, det kommer vi aldrig att bli rika på, 

berättar hon. Någonstans när vi valde att jobba med det här så tänkte vi att vi bara ville jobba 

med personer vi gillar, med sådana vi har kul och trivs med. Jag vill vara i ett sammanhang 

som jag tycker om, fortsätter hon. Vi har ätit på våra restauranger som vi levererat till. Det är 

ju så häftigt när vi sitter och äter på någon av de här restaurangerna och lagar mat på ett sätt 

som vi inte är vana vid, och får in en bit av vårt eget producerade kött och tänker, “kan det 

verkligen vara såhär gott?”. Det är jätteroligt, berättar Lisa. 

Ömsesidiga fördelar 

Göran och Tobias berättar att råvaror mot pengar, sälja och köpa, är det konkreta i en win-win 

situation mellan restaurang och producent. Men i deras fall handlar det mycket om 

kontaktnätet de skapar, berättar Göran. Om inte en producent har alla råvaror jag söker kan de 

rekommendera andra producenter i närheten eftersom de vet att jag, trots det, är en 

återkommande kund, förklarar han. 

“När vi sammanför varandra och arbetar som ett lag gynnar det alla” - Göran 

Tobias förklarar att det i slutändan handlar om att köpa och sälja. Men vägen dit handlar om 

att kunden förstår värdet av den råvara vi säljer. Även om restauranger sätter upp vårt namn 

på menyn gynnar det inte oss. Tobias menar att de inte behöver mer publicitet, utan det 

viktigaste är att förmedla ett budskap om hur lantbruket fungerar. Men det ger oss såklart tillit 

och tacksamhet från restaurangen, som gör oss glada i relationen med dem. För Lisa handlar 
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det om förståelse och att ständigt få feedback från restaurangen. Det handlar om att utveckla 

varandra eftersom vi då kan sälja mer och göra fler kunder nöjda, förklarar hon.  

Andreas berättar om en win-win situation mellan dem och en köttproducent. Restaurangen 

köper kött som inte slakterierna vill ha, på grund av till exempel för mycket fett. Vi köper då 

köttet för ett lägre pris och producenten får det sålt. Andreas förklarar vidare på att 

producenten får mindre betalt för bra djur, bara för att ingen vill ha fettet. De får betalt i 

köttmängd och djur som faller ur mallen för vad slakterierna vill ha är de djur med en 

slaktkropp som inte är identisk hela vägen. Något som Andreas tycker är helt vansinnigt.  

Existerande problematik i nutid 

Problematik mellan producent och restaurang kan uppstå på flera olika sätt, och ur flera olika 

synvinklar. Göran och Andreas menar att det finns en fasad som många vill uppnå genom att 

gå ut med att man arbetar hållbart och lokalt, men egentligen är det tvärtom. Göran förklarar 

att det främst kan handla om större restauranger men även små stjärnkrogar kan säga sig 

arbeta småskaligt men jobbar inte alls med småskaliga producenter. Det är så modernt att 

prata om det, menar han. Andreas berättar att fler och fler restauranger vill påstå att de är 

mindre än vad de är. Han förklarar att det småskaliga romantiseras. Andreas, som arbetar 

inom en koncern, talar om att ju större ett företag blir desto lättare är det att tappa själen. Ofta 

sätter man upp en fasad om att allt ska vara så bra men egentligen är det bara skit. Han tror att 

restauranger inte orkar lägga i den sista växeln för att vara den restaurangen man egentligen 

vill vara. Det handlar om att jobba smart. Visst, det tar tid och kostar pengar att bygga 

relationer men när du väl har dem, det är då det börjar betala av sig, förklarar Andreas. 

“Om tio år så tror jag att det är bönderna som har makten. Utan dem så har vi ju inte något 

jobb. Så är det ju.” – Andreas 

Tobias menar att det också kan vara en kostnadsfråga för restaurangerna.  Att de småskaliga 

producenterna sätter ett högre pris på sin produkt som därmed blir för dyrt i det långa loppet 

för restaurangerna. Andreas pekar på att förståelsen hos de större producenterna kan svikta, 

medan Lisa säger att även förståelse kan saknas hos mindre producenter också. Vi talar olika 

språk, menar Lisa.  

“Att försöka ha en dialog hela tiden. Ständig kontakt med våra leverantörer. Det är som en 

kompisrelation, fast ändå jobbrelation. Det är svårt att förklara. Det måste ju finnas en gräns, 

business är business liksom. Det är en balansgång” - Andreas 
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Mellanhänder kontra direkt kontakt med producenten  

Enligt Göran och Andreas har samarbeten med mellanhänder både sina för- och nackdelar. 

Göran menar på att man oftast vet vad man får från mellanhänder. Nackdelen med 

mellanhänder är att man inte har någon kunskap eller förståelse för hur råvarorna blivit till. 

När man istället har en personlig relation med en producent får man en helt annan respekt för 

råvaran. Man känner ett större ansvar för att hantera råvaran på ett bra sätt, berättar han.  

“Bort med alla mellanhänder” - Göran 

Lisa berättar att de väljer bort alla mellanhänder och stora grossister på grund av att visshet 

om vilka som köper råvaran inte finns och därmed kan vi inte få feedback. Det handlar också 

om att vi inte vill att vårt kött ska blandas ihop med andras. Att ha direkt kontakt med kunden 

är mycket roligare och känns mer genuint, förklarar hon.  

“Den personliga kontakten och intresset från restaurangerna är det som driver oss framåt 

och gör att vi brinner för vårt yrke” – Lisa 

Enligt Andreas fungerar inte deras verksamhet utan mellanhänder i form av stora grossister. 

Vi behöver ibland stora volymer av varor och vi kan inte ha en liten producent på till exempel 

socker, förklarar han. Men relationen blir såklart inte likadan som med en småskalig 

producent. De brinner inte på samma sätt för sina råvaror eftersom det inte är dem själva som 

producerat dem. Råvaran är ju en del av de småskaliga producenterna på ett helt annat sätt, 

menar Andreas. Tobias förklarar vidare att restaurangerna erbjuds att komma till deras gård 

för att de ska få se hur produktionen går till och hur de arbetar. Om de inte är intresserade 

behöver de inte heller köpa av oss. Den personliga kontakten och intresset är det som skapar 

en bra relation mellan producent och kund, menar Tobias. 

 

Resultatdiskussion   

I detta avsnitt diskuteras resultatet från intervjuerna med den teoretiska bakgrunden.  

Långsiktiga relationer 

Samtliga respondenter i undersökningen är eniga om att långsiktiga relationer är väldigt 

viktigt. De berättar att en god dialog mellan producent och restaurang är en viktig byggsten 

för att en relation skall kunna vara långvarig och lönsam. Detta understryks av Dodd et al. 

(2004) som menar att framgångsrika partnerskap bygger på långsiktiga relationer mellan 
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leverantör och köpare. För att utveckla partnerskapet ytterligare bör dialogen mellan aktörerna 

vara öppen och ärlig (Ibid.). Gummesson (2002) berättar att det gynnar företag att utveckla 

långsiktiga relationer istället för att bygga nya. Hur ska gastronomin kunna utvecklas om nya 

relationer inte skapas? Flera av författarna som studien refererar till förklarar ofta ur det 

perspektivet att redan befinna sig i en relation. Men de företag, i synnerhet restauranger, som 

behöver acklimatisera sig. Vart ska de vända sig någonstans om inte nya relationer skapas? 

Andreas, Tobias och Lisa förklarar vidare på att en kontinuerlig dialog är viktigt för att 

upprätthålla långsiktiga relationer. Lisa berättar vidare på att som producent är dialogen viktig 

på grund av att deras produkter ofta tar tid att bli färdiga. Hon menar att de måste känna 

förtroende och förståelse från restauranger eftersom vissa produkter tar längre tid att 

producera. Detta kopplas till Morgan och Hunt (1994) som berättar om vikten av att 

ömsesidigt förtroende finns gentemot varandra, vilket resulterar i en långvarig och 

utvecklande relation, som därmed blir lönsam. Även Dodd et al. (2004) berättar att förtroende, 

kunskap och förtrogenhet är kriterier för att utveckla långsiktiga relationer mellan leverantör 

och kund. Andreas betonar att förtroende är viktigt ur den aspekten att man på lång sikt kan 

lära sig av och påverka varandra. Dodd et al. (2004) och Westberg (2005) understryker hur 

viktigt det är för restauranger och producenter att söka en aktörsamverkan. Det strävar efter 

att aktörer ska vilja samverka och lära av varandra, för att ge en bred grund för beslut om hur 

problem ska förstås och hanteras.  

Duarte Alonso (2010) förklarar att samarbetet mellan producent och restaurang ibland kan 

vara komplicerat, då framförhållningen hos restauranger kan vara bristfällig och att 

producenter ibland kan få det svårt att leverera tillräckligt hög volym av den råvara som 

beställts. Hedborg (2013) berättar att det kan vara svårt för både restaurangen och 

producenten att planera i de oförutsägbara miljöer de befinner sig i. Det finns olika sorters 

restauranger där menyupplägg och antalet gäster varierar, som i sin tur påverkar volym av 

råvaror. Det är enklare att arbeta med småskaliga producenter om restauranger arbetar med en 

bestämd avsmakningsmeny och färre platser. Det blir lättare att fokusera på kvalité av råvaran 

om restaurangen kräver en lägre volym. Om restauranger arbetar med till exempel al á carte 

krävs en högre volym av råvaror på grund av fler gäster och större meny vilket kan sänka 

kvalitén. Det är också oförutsägbart att veta hur mycket gäster som besöker restaurangen och 

vad de beställer från menyn.  
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Samtliga respondenter lyfter fram att förståelse och kunskap är två viktiga aspekter i en god 

och långsiktig relation. Lisa, som är köttbonde, efterlyser restauranger med kunskap om hur 

man kan ta hand om råvaror, då de ibland kan levereras i varierande kvalité. Hedborg (2013) 

förklarar vidare att en producent kan vara beroende av vilket väder det är eller att de inte vet 

hur produkterna kommer se ut längre fram i tid, vilket kan påverka volym och kvalité på 

råvarorna. Det handlar om ömsesidig förståelse för varandras behov förklarar Trivette (2012). 

Samtliga respondenter understryker att förståelse är viktigt i en relation mellan restaurang och 

producent. Andreas förklarar att man måste förstå producentens begränsningar, och att det är 

då man får tillbaka respekt från producenten. Lisa menar att det är viktigt att de får visa 

restaurangerna vilka de är genom att bjuda ut dem till gården och visa hur de arbetar, och på 

så sätt ingjuta förståelse för att förenkla samarbetet. Genom detta uppnås långsiktiga 

relationer mellan småskaliga producenter och restauranger.  

Ömsesidiga fördelar 

Tillfredsställelse kan kopplas till kundnöjdhet som är en betydande faktor för att skapa ett bra 

samarbete (Ulaga & Eggert, 2006). Enligt resultatet från intervjuerna verkar en win-win 

situation bygga på att båda parter i en relation känner tillfredsställelse, och därför verkar dessa 

aspekter ha något gemensamt. Förutom tillfredsställelse handlar en win-win situation mellan 

restaurang och producent om råvaror mot pengar, sälja och köpa, förklarar Göran och Tobias. 

Det handlar även om kontaktnätet man skapar, menar Göran. Trivette (2012) berättar att 

restauranger kan hjälpa och stödja sina producenter genom ömsesidig marknadsföring, till 

exempel att man talar om var produkterna kommer från eller skriva dem på menyn. Något 

som Tobias tycker ger tacksamhet och tillit till restaurangen, som också gör oss producenter 

nöjda i en relation.  

Lisa fortsätter och berättar att ekonomisk långsiktighet och säkerhet är viktigt. För att båda 

ska tjäna på att upprätthålla relationen behöver producenten ha färdiga bokningar av råvaror 

långt i förväg, eftersom det gynnar producenten avsevärt då de har en säker intäkt längre fram, 

berättar hon. Lika mycket som producenterna vill säkerställa att de väljs före en rad andra 

aktörer så vill restaurangerna säkerställa att det finns produkter i tid och efter ett 

kostnadseffektivt sätt (Dodd et al., 2004). Restauranger måste ha framförhållning i sina 

beställningar från producenterna eftersom det tar tid att producera djur på ett hållbart sätt. Det 

handlar i det stora hela om planering från båda parter. Därefter kan en win-win situation 

uppstå.  
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Jordbruksverket (2010) betonar att restauranger har en viktig roll i att förmedla lokal 

matkultur. Det kopplas ihop med det Göran berättar om att man måste främja varandra i en 

relation, och uppmuntra producenten till att fortsätta med det dem sysslar med. Därför är det 

en självklarhet att samarbeten mellan restauranger och lokala småskaliga producenter är 

fördelaktigt för båda parter (Duarte Alonso, 2010). Enligt Jordbruksverket (2010) anskaffar 

sig dessutom restauranger konkurrensfördelar gentemot andra restauranger eftersom de då 

erbjuder mat som är producerat lokalt. Det verkar alltså som att restauranger som beställer 

från lokala producenter är högre kvalificerade än restauranger som inte köper lokala 

produkter. Lokalt behöver inte betyda att producenten värnar om sina produkter mer än en 

producent som finns längre bort. Många verkar förknippa lokala råvaror med något bra, men 

likaväl kan dessa råvaror vara av låg kvalité. Begreppet lokalt betyder inte ekologiskt eller 

kravmärkt, utan det betyder den regionala platsen du befinner dig i. 

Lisa berättar också att det handlar om att restaurangen ska ge feedback till producenten. Så 

producenten kan utvecklas samt att restaurangen får bättre produkter. Detta är en typisk win-

win situation, då båda tjänar på samarbetet. Det verkar handla om att ömsesidigt anpassa sig 

till varandra. Trivette (2012) berättar att om restaurangen anpassar sig till producenten litar 

dem på restaurangen, och därmed gör att producenten blir mer tjänstvillig och anpassar sig 

efter vad restaurangen vill ha.  

Samarbetssvårigheter i nutid 

Tobias förklarar att nutida samarbetsproblem handlar om en kostnadsfråga för restauranger. 

Att de småskaliga producenterna sätter ett högre pris på sina produkter. Det handlar om att vi 

talar olika språk, vi måste förstå varandra, säger Lisa. Enligt Sveriges Radio (2012) uppstår 

också problem vid finansiering av marknadsföring för småskaliga producenter. Det handlar 

alltså om en kostnadsfråga. Det behövs också ökad kompetens inom marknadsföring överlag 

(LivsmedelsSverige, 2008). Tobias berättar att han inte lider av detta problem eftersom att de 

inte vill ha mer restauranger som köper av dem. De har egentligen ingen 

marknadsföringsstrategi, men de verkar ha fått sin popularitet kring deras produkter 

genom ”word-of-mouth-metoden”. Majoriteten av alla bönder och producenter i nutid verkar 

ha svårigheter ekonomiskt. Så Tobias uttalande behöver inte beskriva samtliga producenters 

och bönders situationer i Sverige. Det beror på produktionsstorlek och omsättning.  

Intervjuerna gjordes i Sörmland där de lokala producenterna är många och de främjas av nära 

samarbeten med restauranger. Till skillnad från andra delar i Sverige, i synnerhet Norrland, 
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förklarar Sveriges Radio (2013) att samarbetena mellan småskaliga producenter och 

restauranger inte är lika utvecklade. Problemet ligger i att de har svårt att samverka och hitta 

varandra (Ibid.). Det handlar också enligt Trafikverket (2012) om att småskaliga producenter 

har svårt att få till distributionen, eftersom de oftast producerar små volymer. En lösning på 

problemet kan vara att utöka och använda sig av de distributionskanaler som finns lokalt i 

dagsläget (Jordbruksaktuellt, 2017). I Sörmland verkar de ha fungerande nätverk. Till 

exempel så förklarar Göran att han åker till alla sina producenter och köper råvaror, samt får 

kunskap om hur de arbetar samtidigt som han ger kunskap tillbaka till producenten. Man 

främjar varandra, berättar han. Lösningar skulle vara att man i hela Sverige bildar nätverk och 

plattformar där man kan mötas (Sveriges Radio, 2013). Övriga Sverige borde bli bättre på att 

söka kontakt med varandra. Det finns restauranger och producenter överallt i Sverige och 

därför handlar det antagligen om brist på kunskap angående samarbeten och hur man söker 

kontakt med varandra.  

Mellanhänder kontra direkt kontakt med producent  

Enligt Göran och Andreas har samarbeten med mellanhänder både sina för- och nackdelar. 

Göran säger att man oftast inte vet vad man får och att de inte har kunskap och förståelse om 

hur råvarorna blivit till. Papaoikonomou och Ginieis (2017) berättar att valet av direkt kontakt 

med en småskalig producent som värnar om sina produkter möjliggör en direkt relation som 

blir mer personlig. Därför borde relationer och direkt kontakt med småskaliga producenter bli 

allt viktigare (Konkurrensverket, 2015). Även att produkternas smak, kvalitet och hälsa är 

bättre hos de småskaliga producenterna borde påverka kunder att välja bort mellanhänder 

(Ibid.). Det betyder också att restaurangen får mer kunskap om produktens ursprung (Ibid.). 

Därmed förklarar Gummesson (2002) att en distansrelation i form av en mellanhand blir 

opersonlig och resulterar oftast i att kunden inte vet vad den får. Göran håller även med om att 

man får en helt annan respekt för råvaran om man köper från en småskalig producent, 

eftersom restaurangen då får se hur de arbetar och hur mycket de kämpar för att få fram själva 

råvaran. Gummesson (2002) menar att om man istället använder sig av mellanhänder, 

resulterar det i att kunden och producenten går miste om möjligheten att direkt interagera med 

varandra. Samt att kunden inte har full kunskap om de produkter som köps in 

(Papaoikonomou och Ginieis, 2017). Antagligen måste mellanhänder i form av grossister 

utbildas och få mer kunskap om vad de säljer. Det handlar om kunskapen om råvaran. 

Lisa förklarar att de väljer bort mellanhänder och stora grossister på grund av att visshet om 

vilka som köper deras produkter inte finns och därmed kan de inte heller få feedback på deras 
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produkter. Då får inte producenten chans att utvecklas, och det skapar otydlighet och 

osäkerhet. Problemen uppstår därför om dialogen mellan aktörerna varit bristfällig och 

ospecifik (Morgan & Hunt, 1994). Om inte kommunikationen fungerar är det svårt för en 

relation att bli långvarig, samt lönsam. Samtliga respondenter strävar emot att inte arbeta med 

mellanhänder, som förstärks av Göran som säger ”bort med alla mellanhänder”.  

Orsaken till att alla inte väljer bort mellanhänder handlar antagligen om en tids- och 

kostnadsfråga. Många restauranger strävar efter ambitiösa producenter med bra råvaror. Men 

om till exempel en restaurang är nyuppstartad behöver den ekonomiska biten prioriteras. 

Eftersom respondenterna förklarar att de tar ett högre pris för sina råvaror behöver en 

restaurang till en början etablera sig för att sedan kunna gå in i ett samarbete med dessa 

producenter. Mellanhänder kan vara ett bra allternativ tills det att restaurangen har råd att 

samarbeta med en småskalig livsmedelsproducent.  

Engagemang och tillit 

Samtliga respondenter i studien känner engagemang för och tillit till de samarbetspartners de 

har för tillfället och menar på att det är två viktiga faktorer för att en relation ska fungera. Det 

styrker Morgan och Hunt (1994) genom att påvisa tillit och engagemang som de viktigaste 

variablerna för att etablera och upprätthålla relationer mellan restauranger och producenter. 

Även Ulaga och Eggert (2006) förklarar att tillit och engagemang är två viktiga 

nyckelegenskaper som påvisar en relation av bra kvalitet. Tillit skapar bra affärsrelationer och 

representerar att parterna i relationen är genuint intresserade av varandras välfärd, samt 

motiverade till att söka gemensamma vinster (Ulaga & Eggert, 2006). Tobias, Lisa och 

Andreas menar att man bygger upp en tillit till varandra om man lär känna de personer man 

samarbetar med. Andreas tycker det är viktigt att man besökt de producenter man samarbetar 

med för att interagera och se hur de arbetar. Det är då man känner engagemang och får 

respekt för det producenten brinner för. Engagemang är viktigt i en relation, då Ulaga och 

Eggert (2006) förklarar att relationer bygger på ömsesidigt engagemang, och definieras som 

en varaktig önskan om att upprätthålla ett bra samarbete mellan företag. Ett stort engagemang 

hjälper till att stabilisera, upprätthålla och uppnå höga resultat i en relation (Morgan & Hunt, 

1994). Det verkar som att engagemang och tillit är de viktigaste delarna i en relation eftersom 

respondenterna hela tiden benämner aspekterna som enligt Morgan och Hunt (1994) leder till 

ett kooperativt beteende som främjar relationen och dess framgång. 
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Metod- och materialdiskussion 

I denna del kommer valet av metoder och tillvägagångssätt att diskuteras, samt därefter 

diskuteras analys av data, insamling av data och den etiska planeringen. Aspekter som 

rekrytering och genomförande av intervjuer, utförande av pilotstudie samt resultat i 

förhållande till frågeställningar kommer att tas upp.  

Litteratur- och datainsamling 

Den litteratur och data som samlats in och använts i den teoretiska bakgrunden bedöms 

relevant för studiens syfte. Vid insamling av vetenskapliga artiklar användes engelska sökord 

eftersom det gav ett större urval. Artiklarna översattes från engelska till svenska, med 

varsamhet om att informationen inte feltolkas. Trots detta finns risk för felöversättningar. 

Samtliga referenser har valts ut med noggrannhet för att säkerställa att de relaterar till 

undersökningens syfte. Däremot är vissa referenser publicerade i tidigare decennium eller 

dessförinnan, vilket kan ge en felaktig bild av ämnet i dagsläget. Mycket har hänt inom 

livsmedels- och restaurangbranschen de senaste åren så det kan ha en viss betydelse för 

studien. Men eftersom majoriteten av informationen visat på trovärdighet av författare med 

expertis inom ämnet, bör referensernas årtal inte påverka studien alltför negativt. 

Pilotstudie 

Syftet med pilotstudien var att undersöka och säkerställa att intervjufrågorna var relevanta för 

studien, lämpade sig för uppsatsens syfte samt att respondenterna uppfattade frågorna korrekt. 

I pilotstudien fanns flera frågor som behövdes omformuleras för att göra det enklare för 

respondenten att förstå. För övrigt ansågs intervjufrågorna vara tydliga och tillräckliga för att 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Tidsramen på 30 minuter visade sig vara 

tillräcklig för att besvara intervjufrågorna. Även praktiska aspekter som ljudinspelning och 

material diskuterades och beprövades vilket gav gott resultat. 

Intervjuer 

Intervjuerna som utfördes skulle visa sig ha en avgörande nytta för studien. De fyra 

intervjuerna som genomfördes visade sig variera någorlunda i tid, och i övrigt var dem längre 

än planerat. Då vi ville använda oss av semistrukturerade intervjuer så fanns det med i vår 

beräkning att intervjuerna skulle få det svårt att hålla sig inom tidsramen. Det gav oss 

samtidigt mycket material att arbeta med. Alla intervjuer som genomfördes utspelade sig i en 

lugn, avskärmad miljö och noga vald plats för att varken vi eller de själva skulle bli utsatta för 
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något störningsmoment under intervjun. Samtliga respondenter som deltog i intervjuerna 

kändes väldigt engagerade och genuint intresserade av vad vår studie skulle handla om. Därav 

tidsramen som inte hölls då diskussioner som svävade iväg till något annat ämne uppstod. 

Bearbetning och analys av data 

Bryman (2011) menar att transkriberingen av en intervju är en mycket tidskrävande process, 

därav sattes en tidsram på 30 minuter. Eftersom samtliga intervjuer överskred tidsramen blev 

därför transkriberingen en utdragen process. En negativ effekt var att värdefull tid avsattes för 

transkriberingen som kunde läggas på någon annan del i studien. En positiv effekt var att det 

ger studien ett djupare innehåll och uppsatsförfattarna kan sammanfatta materialet till mer 

givande svar. Ännu ett problem som förekom var att en av de fyra respondenterna satt långt 

ifrån ljudinspelaren då röststyrkan blev lägre än övriga intervjuer. Detta hade kunna 

förhindrats med ett bättre inspelningsverktyg. Transkriberingen tog emellan sex till åtta 

timmar per inspelning.  

Urval 

Respondenterna valdes utifrån ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011) 

rekommenderas vid kvalitativ forskning som grundar sig på intervjuer. För att hitta rätt 

respondenter för denna studie valdes två producenter och två restauranger, för att få två 

versioner av hur verkligheten ser ut hos dessa aktörer. För att hitta de restauranger som vi 

ansåg vara relevanta för vår studie använde vi oss av White Guides klassificeringsmodell för 

att hitta restauranger som var snarlika varandra i både klass och ambitionsnivå. 

Restaurangernas och producenternas lokalisering var även det en urvalsaspekt eftersom 

uppsatsförfattarna beslutade att det skulle vara för tidskrävande att åka runt till alla 

respondenter om de befann sig på för långt avstånd. Detta kan i efterhand uppfattas som ett 

bekvämlighetsurval. 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande  

Respondenterna blev väl informerade om att deras deltagande var frivilligt och att dess 

identitet skyddas genom anonymitet av verksamheten och deras personuppgifter. De etiska 

principer som enligt Bryman (2011) är viktiga att ta ställning till har tillämpats med 

aktsamhet. Materialet för studien har endast använts för forskningssyfte, som respondenterna 

tydligt blivit underrättade om i informationsbladet (se bilaga 2). Respondenterna kommer få 

tillgång till studien eftersom de deltagit i samtycke om detta.  
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Slutsats  

Goda relationer mellan restauranger och småskaliga livsmedelsproducenter handlar om 

faktorer som tillit, engagemang, förståelse och kunskap. Behandlar relationen dessa faktorer 

resulterar det i ett långvarigt och lönsamt samarbete som genererar vinst för båda parter. 

Fördelar med en god relation mellan dessa parter är att restaurangen får bra produkter och en 

direkt kontakt med producenten. Producentens fördelar är att de får en försäkran om en säker 

intäkt vilket resulterar i tid till producenten att utveckla bra produkter. Den gemensamma 

fördelen är utbytet av kunskap eftersom det leder till förståelse och respekt för varandra, 

vilket underlättar utvecklingen av produkten.  

 

Praktisk användning och vidare forskning  

Syftet med studien är att förmedla hur viktigt det är med goda och långsiktiga relationer inom 

restaurangbranschen. Uppsatsförfattarna vill uppmärksamma restauranger om att samarbeten 

med småskaliga producenter leder till bättre råvaror och kunskap om hur produktionen går 

till. Det handlar också om kunskapen restaurangerna kan delge de småskaliga producenterna, 

om hur man förädlar råvaror från ”jord till bord”. 

Fler kockar måste börja tänka som de respondenter som varit en stor del av denna uppsats. 

Genom att skicka ut den färdiga uppsatsen till respondenterna kan fler personer inom 

restaurangbranschen ta del av den och förhoppningsvis bli mer medvetna och inspirerade 

kring ämnet.  

Uppsatsförfattarna anser att detta är en påbörjad studie för vidare forskning inom 

Måltidskunskap och värdskap. Då studien endast utförts i mellersta Sverige där kontaktnätet 

och nätverket mellan restauranger och producenter är utvecklat, bör vidare forskning i övriga 

delar av Sverige utföras. Det märks att ämnet diskuteras men att fler borde uppmärksamma 

detta i restaurangbranschen. Det handlar i slutändan om att bilda långsiktiga relationer med de 

producenter som brinner för råvaran lika mycket som kockar gör. 
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från http://pub.epsilon.slu.se/924/1/L_Westberg.pdf  

 

White Guide. (2017). Sveriges bästa restauranger och caféer. Stockholm: White Guides AB.  

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/upphandling/goda-exempel/godaexempellogistikprojektet2012.pdf
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/upphandling/goda-exempel/godaexempellogistikprojektet2012.pdf


37 

 

Bilaga 1 – Sökmatris  

 

Datum Databas Antal 

sökord  

Antal 

träffar  

Sökord/kombination Antal 

lästa 

abstrakt  

Antal 

lästa 

artiklar  

Anv. 

artiklar  

29/3-

17 

Summon 3 14080 1 + 2 +3 8 4 1 

29/3-

17 

DiVA 3 722 1 + 2 + 3 1 - - 

29/3-

17 

Summon 3 1329 1 + 2 + 4 3 2 2 

31/3-

17 

Summon 3 4162 1 + 6 5 3 1 

31/03 Summon 2 14539 5 + 6  4 2 - 

31/3-

17 

Summon 2 3092 7 + 8 2 1 - 

31/3-

17 

DiVA 2 6 1 + 3 1 - - 

31/3 Summon  3 14080 1 + 2 + 3 6 4 - 

31/3-

17 

DiVA 2 522 7 + 8 3 2 1 

5/4-17 Summon 1 7218 9 2 - - 

13/4 Primo  2 74950 1 + 2 3 1 - 

18/4 Google 

Scholar 

3 2330 10+11+12 2 1 1 
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Sökord:  

1. Restaurant  

2. Relations  

3. Producer  

4. Farmer 

5. Business  

6. Relationships   

7. Gastronomic 

8. Tourism 

9. Gummesson 

10. Samarbete 

11. Producent 

12. Restaurang 
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Bilaga 2 – Informationsblad  

Vi är två studenter från restaurang- och hotellhögskolan som skriver ett examensarbete 

kopplat till ämnet Måltidskunskap och värdskap. Syftet med studien är att undersöka hur goda 

relationer mellan restaurang och producent kan gynna båda parter. Relationer mellan aktörer 

är något som hanteras i de flesta branscher, och inte minst i restaurangbranschen.  

 

Vi undrar om ni vill ställa upp på en intervju, där vi träffas ansikte mot ansikte. Det går till så 

att vi ställer ca tio frågor kopplat till syftet, till följd därav för vi en diskussion tillsammans 

där era svar blir ett underlag för vår studie. Vi uppskattar att intervjun kommer ta ca 30-45 

minuter. Ni och eran verksamhet kommer vara anonym och era svar kommer endast användas 

till denna undersökning. När vår studie är klar får ni såklart tillgång till den, och det gör ni 

genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som finns nedan.  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Simon Larsson Lahti och Hannes Filipsson, studenter vid Restaurang- 

och hotellhögskolan i Grythyttan. 

 

Kontaktuppgifter: 

Simon Larsson Lahti    Hannes Filipsson  

0737-236 407    0735-409 967 

simon.larsson.lahti@outlook.com   hannesfilipsson@hotmail.com   

mailto:simon.larsson.lahti@outlook.com
mailto:hannesfilipsson@hotmail.com
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Bilaga 3 – Temakarta och intervjuguide 

Inledning 

Vi är två studenter som går sista terminen på kockprogrammet på Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Vi skriver för tillfället vårt slutliga examensarbete tillsammans 

inom ämnet Måltidskunskap och Värdskap. Samarbetet mellan producenter och restauranger 

har länge beaktats med stort intresse, förståelse och samtidigt nyfikenhet. Frågan har då växt 

mer och mer angående hur relationen i fråga ser ut från båda parter.  

 

Producenter vill ha affärsrelationer som på lång sikt blir lönsamma för själva verksamheten 

och det åstadkommer producenten genom att göra restaurangen nöjd med de varor som 

levereras. Det som bör finnas i åtanke är att restaurangen bör ge producenten någonting 

tillbaka. Funkar ett sådant arbete bör restaurangbranschen utvecklas till det bättre och i 

slutändan kunna generera vinst för båda parter i en affärsrelation.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur goda relationer mellan restaurang och producent kan 

gynna båda parter. Frågeställningarna ser ut som följande: 

 Hur kan man skapa en ”win-win” situation? 

 Hur uppehåller man bra samarbeten/relationer? 

 Vad är problemen i relationerna mellan producenter och restauranger idag? 

 Vad tjänar producenten på att direkt samarbeta med restaurang? 

 

Information till respondenten 

 Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst 

under intervjuns gång. 

 Intervjun kommer att spelas in med ditt godkännande. 

 Du får avbryta när som helst under intervjun om du inte vill fortsätta. 

 Vi kommer att fråga om ålder och vad du har för yrke. Du väljer själv om du vill svara 

eller inte. 

 Vi kommer att lämna utrymme för dina egna frågor i slutet av intervjun. 

 Det inspelade materialet kommer endast behandlas och hanteras av oss och det 

kommer inte tas del av någon tredje part. Det inspelade materialet kommer att raderas 

när vi är färdiga med uppsatsen. 
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 Du och restaurangen kommer att förbli anonyma, endast fingerade namn kommer att 

ges för att anonymiteten ska bibehållas. 

       

  

Inledningsfrågor: 

 Hur gammal är du? 

 Vilken yrkesstatus/befattning har du? 

 Hur länge har du arbetat inom branschen?   

       

  

Frågor till producenter:  

 Hur viktigt är det för er med långsiktiga relationer med restauranger? 

 Vad anser ni är viktigt i en relation med en restaurang?  

 Hur fungerar era nuvarande samarbeten med restauranger? 

 Har ni haft några relationer med restauranger som inte har fungerat? I så fall, vad 

beror det på? 

 Vad tjänar ni (producenten) på i en bra relation med en restaurang? 

 Hur arbetar ni för att upprätthålla relationer med restauranger? 

 Känner ni engagemang och tillit till de restauranger ni samarbetar med idag? Om så, 

vad beror det på? Om inte, vad beror det på? 

 Hur skapas en win-win situation mellan producent och restaurang? (Vilka delar är 

viktiga i samarbetet?) 

 Anser ni att det finns problem mellan producenter och restauranger? I så fall, varför 

tror ni att dessa problem uppstår? 

 Vad anser ni angående mellanhänder, som till exempel grossister, kontra direkt 

kontakt med restaurang?  

 

Frågor till restauranger:  

 Hur viktigt är det för er med långsiktiga relationer med producenter? 

 Vad anser ni är viktigt i en relation med en producent?  

 Hur fungerar era nuvarande samarbeten med producenter? 

 Har ni haft några relationer med producenter som inte har fungerat? I så fall, vad beror 

det på? 

 Vad tjänar ni (restaurangen) på i en bra relation med en producent? 
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 Hur arbetar ni för att upprätthålla relationer med producenter?  

 Känner ni engagemang och tillit till de producenter ni samarbetar med idag? Om så, 

vad beror det på? Om inte, vad beror det på? 

 Hur skapas en win-win situation mellan producent och restaurang? (Vilka delar är 

viktiga i samarbetet?) 

 Anser ni att det finns problem mellan producenter och restauranger? I så fall, varför 

tror ni att dessa problem uppstår? 

 Vad anser ni angående mellanhänder, som till exempel grossister, kontra direkt 

kontakt med producent? 

 


