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Sammanfattning 
Introduktion: Att mäta och jämföra intäkter och kostnader kan påstås vara betydligt enklare 

med materiella ting än med något som inte går att ta på, såsom service och värdskap. Service 

och värdskap är i regel en stor del av restaurangverksamheter. Det kan på så sätt vara 

betydande att veta hur stor vikt gästerna lägger vid just dessa faktorer. 

Restaurangverksamheter är beroende av gäster och interaktionen mellan servicepersonal och 

gäst kan bli avgörande för flera faktorer. Den här uppsatsen fokuserar på vad som krävs, ur 

gästens perspektiv, av servicepersonal för att kunna tillgodose gäster med tillfredsställande 

service och värdskap. Men även för vilka bidragande konsekvenser som medföljer vid god 

respektive dålig service och värdskap. För att kunna se hur service och värdskap påverkar 

skulle det underlätta om det gick att mäta, så att det på något sätt går att ta på, trots allt.  

 

Syfte: Syftet är att undersöka hur service och värdskap påverkar gästnöjdhet ur gästens 

perspektiv och lönsamheten i restaurangverksamheter. 

  

Metod/material: Semistrukturerade intervjuer har genomförts med tio stycken informanter 

för att ta reda på betydelsen av service och värdskap på restaurang, utifrån gästens perspektiv.  

 

Resultat: Att arbeta med service och värdskap är betydande för restaurangverksamheters 

relationer till gäster. Det är något som kan påverka om gäster blir återkommande, deras 

betalningsvilja och vilket rykte som sprids. Servicepersonal bör bemöta gäster med ett glatt 
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humör, vara trevliga och välkomnande. Men det gäller att ha en balans för att servicen och 

värdskapet inte ska bli överflödigt och få motsatt effekt. Samtliga informanter är eniga om att 

service och värdskap på restaurang är betydande för helhetsupplevelsen.  

 

Slutsats: Enligt gäster handlar bra service och värdskap om att servicepersonalen ska bemöta 

och uppmärksamma gästerna på ett trevligt sätt. Detta för med sig en rad positiva effekter 

som högre betalningsvilja, lojalitet och att gott rykte sprids. Motsatt effekter sker vid dåligt 

service och värdskap eller att det har känts överflödigt. Matkvaliteten är en huvudfaktor för 

att bli tillfredsställd vid en måltidsupplevelse, men service och värdskap likaså då det har en 

stor inverkan på gästerna. Att mäta service och värdskap är möjligt, bland annat genom 

metoden SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988). Då service och värdskap kan 

påverka gäster både positivt och negativt, kan det likväl påverka lönsamheten detsamma. Det 

är på så sätt en framgångsfråga för restaurangverksamheter.  

 

 

Nyckelord: Service, hospitality, restaurant och guests value. 
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1. Förord 
Författarna vill tacka Carola Tedenbring och Göran Ternebrandt som arbetar vid Restaurang- 

och hotellhögskolans bibliotek för deras hjälp vid litteratursökandet. Författarna vill rikta ett 

tack till handledaren Mats Carlbäck samt Jack Lainpelto från Restaurang- och 

hotellhögskolan för goda råd och handledning. Författarna vill likaså tacka samtliga 

informanter som deltagit i studien och gjort denna undersökning möjlig. Slutligen vill 

författarna tacka handledningsgruppen för deltagande i pilotstudien och återkopplingen vid 

seminarier som bidragit till förbättring av denna uppsats. 

 

 

2. Inledning 
Att mäta och jämföra intäkter och kostnader kan påstås vara betydligt enklare med materiella 

ting än med något som inte går att ta på, såsom service och värdskap. Då service och 

värdskap är i regel en stor del av restaurangverksamheter kan det på så sätt vara betydande att 

veta hur stor vikt gästerna lägger vid just dessa faktorerna. Hur påverkas gäster av god 

service och ett gott värdskap? Och vad händer om de får det motsatta? 

Restaurangverksamheter är beroende av gäster och interaktionen mellan servicepersonal och 

gäst kan bli avgörande för flera faktorer. Den här uppsatsen fokuserar på vad som krävs, ur 

gästens perspektiv, av servicepersonal för att kunna tillgodose gäster med tillfredsställande 

service och värdskap. Men även för vilka bidragande konsekvenser som medföljer vid god 

respektive dålig service och värdskap, både för restaurangverksamheten i sig men främst för 

gästen. För att kunna se hur service och värdskap påverkar skulle det underlätta om det gick 

att mäta, så att det på något sätt går att ta på, trots allt. 

 

 

3. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Författarna till denna uppsats har undersökt vilka faktorer och egenskaper gäster önskar hos 

servicepersonal när de äter på restaurang. Detta genom att ta reda på vad som krävs från 

restaurangers sida för att skapa nöjda och tillfredsställda gäster inom service och värdskap. I 

samtliga tjänstebaserade företag är interaktion med gäster en stor och viktig del i 
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organisationen (Moreo, Woods, Sammons & Bergman, 2018) och högst relevant inom ämnet 

Måltidskunskap och värdskap då det berör mötet och atmosfären under en måltid 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006).  

 

Servicepersonal är den huvudsakliga kontakten mellan restaurangen och gästen, den 

kvaliteten servicepersonalen har på service och värdskapet kommer påverka gästernas 

nöjdhet och tillfredsställelse (Gustafsson m.fl., 2006). Det är betydande för restaurangers 

status att arbeta och sträva efter bra service och värdskap. Att förstå både hur och varför det 

är fördelaktigt att arbeta med service och värdskapet är betydande för restaurangbranschens 

utveckling. Vid anställning av servicepersonal är det viktigt att titta på de personliga 

egenskaperna som uttryck för yrkeskompetens (Lainpelto & Lainpelto, 2012). 

Måltidskunskap och värdskap kan studeras utifrån Five Aspects Meal Model (FAMM) där de 

fem olika aspekterna används för att beskriva komplexiteten i en måltid; rummet, mötet, 

produkten, styrsystemet och stämningen (Gustafsson m.fl., 2006). Varje aspekt är betydande 

för helhetsupplevelsen samt för att skapa nöjda gäster (Gustafsson m.fl., 2006). Vikten av 

service och värdskap på restaurang utifrån gästens perspektiv som denna studie handlar om 

innefattar aspekterna mötet och stämningen – som är delar av Five Aspect Meal Model, och är 

således en del av ämnet Måltidskunskap och värdskap (Gustafsson m.fl., 2006). 

 

 

4. Teoretisk bakgrund 
4.1 Skillnad på service respektive värdskap 
Det kan tyckas vara svårt att mäta service och värdskap, men det går att göra (Moreo m.fl., 

2018). Att hitta skillnader mellan innebörden av service och värdskap kan emellertid 

uppfattas som ännu svårare. Service anses ha ett distinkt syfte med själva mötet och det sker 

även under en kortare tidsram (Corvellec & Lindqvist, 2005). Service kan även förklaras som 

en aktivitet eller åtgärd som utförs i syfte att betjäna gäster (Nationalencyklopedin, u.å.). När 

det kommer till värdskap handlar det snarare om att skapa bestående relationer och behandlar 

känslor i större grad (Storbacka & Lehtinen, 2000). Definitionen i denna uppsats utgår från 

att service behandlar handling och värdskap behandlar sinnesstämning, men att dessa två har 

en stor samverkan vid en måltidsupplevelse. 
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4.2 Värdskapets och servicens betydelse 
En gästupplevelse är den upplevelse en gäst får genom en indirekt eller direkt kontakt med ett 

tjänstebaserat företag (Zhang, BeomCheol Kim & Goodsir, 2019). I tjänstebaserade företag 

kan interaktion med gäster vara en stor och viktig del i relationen med marknaden (Moreo 

m.fl., 2018). Servicepersonal är den huvudsakliga kontakten mellan restaurang och gäst. 

Kvaliteten på service och värdskap är en påverkande faktor för gästers nöjdhet och 

tillfredsställelse (Gustafsson m.fl., 2006). Enligt Andersson och Carlbäck (2009) står den 

kulinariska upplevelsen och restaurangers atmosfär för den dominerande delen av en 

måltidsupplevelse, men trots det har service och värdskap en betydande roll. Zhang m.fl. 

(2019) visar att tidigare forskning inom restaurangbranschen har betonat vikten av 

livsmedelskvalitet som en faktor för god gästnöjdhet, men menar att även servicekvaliteten 

nu blivit lika viktig för att gäster ska känna att de får valuta för pengarna. Det handlar alltså 

inte enbart om produkter eller tjänster, utan även om delar som värdskap. En 

konkurrensfördel för tjänstebaserade företag är att kunna skapa minnesvärda och unika 

upplevelser för gäster (Zhang m.fl., 2019). 

 

I Lin och Mattilas (2010) studie menas att servicescape (restaurangens fysiska miljö), 

kärnprodukten (exempelvis maten på en restaurang) och servicemötet är det som påverkar 

gästernas nöjdhet och tillfredsställelse. Dessa tre faktorer är positivt kopplade till känslorna 

av nöje och tillfredsställelse. Informanter från studien beskriver att de blivit stamkunder på en 

specifik restaurang inte bara för servicescape och för matens skull, utan även för den 

familjära atmosfären och bekvämligheten som skapas av service och värdskap. 

Restaurangverksamheter ser att det inte längre räcker med att servera god mat och/eller 

trevlig miljö, gäster kräver även ett gott värdskap för att få maximal tillfredsställelse (Lin 

m.fl., 2010). Lin, Fu och Chen (2018) menar att det är betydande redan i marknadsföringen 

att fånga gästernas uppmärksamhet kring den service och värdskap restaurangen erbjuder. Att 

gästerna skapar sig en uppfattning kring restaurangens serviceupplevelse innan besöket kan 

vara avgörande för att uppnå maximal gästnöjdhet. Enligt Andersson m.fl. (2009) är det 

betydande för restaurangverksamheter att balansera sina kostnader rätt, både för att undvika 

att för stort fokus läggs på fel faktor och för att samtliga upplevelser som erbjuds innehåller 
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de värden som gästerna är villiga att betala för. 

 

Det är viktigt och betydande att service och värdskap inte levereras med ojämn kvalitet, utan 

håller samma kvalitet varje dag för att kunna möta gästernas förväntningar på servicen och 

värdskapet (Gustafsson m.fl., 2006). Moreos m.fl. (2018) visar att en restaurangverksamhet 

bör hålla samma servicestandard oberoende av ifall det är fritidsgäster eller affärsgäster, då 

båda segmenten har liknande förväntningar. Det visar även att den känslomässiga stämningen 

som krävs av servicepersonalen och servicekvaliteten har en signifikant inverkan på gästers 

tillfredsställelse och lojalitet. Samspelet mellan de två faktorerna påverkade endast 

tillfredsställelsen, dock inte lojaliteten (Moreo m.fl., 2018). Teng och Chang (2013) visar att 

om servicepersonal ger mindre bra värdskap måste de prestera på högre nivå och vara mer 

effektiva för att generera nöjda gäster. Gästernas förväntan på servicen ökar om värdskapet är 

mindre bra, som en form av kompensation för upplevelsen av missnöje. Däremot när gäster 

uppfattar ett starkt och positivt värdskap kan en för snabb och effektiv service minska det 

uppfattade värdskapet och gästnöjdheten. Det är av betydelse att ha balans mellan service och 

värdskap, samt att det sker genuint (Teng m.fl., 2013). Den viktigaste metoden för att nå fler 

och nya gäster är genom att tidigare gäster sprider ett gott rykte. Enligt Kang och Hyun 

(2012) har det visats att av alla nya gäster hos en serviceorienterad verksamhet har hela 60 

procent av dem kommit på grund av att gott rykte har spridits. Därav är service och värdskap 

en kritisk faktor för att få en framgångsrik restaurangverksamhet.  

 

4.3 Service och värdskap i överflöd  
Enligt Tsaur och Yen (2018) skapas nöjda gäster på finare restauranger då verksamheterna 

överträffar gästernas förväntningar och leverera högkvalitativa tjänster, något som omfattar 

värdskapet likväl som maten. Men värdskapet får inte bli överflödigt, exempelvis att 

servicepersonalen är för frågvis eller dukar av för snabbt, det kan leda till att gäster blir 

missnöjda och påverka gästlojaliteten negativt (Tsaur m.fl., 2018). Gäster bedömer 

tjänstekvaliteten genom att värdera den övergripande kvalitetsnivån för samtliga tjänster 

restaurangen ger. Sett från gästens perspektiv kan ett balanserat värdskap höja gästens 

uppfattning om den totala tjänstekvaliteten, medan ett överflödigt värdskap kan sänka den 

(Tsaur m.fl., 2018). Lin m.fl. (2018) menar att faktorer såsom god service och värdskap, 
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elegant inredning, god smak på maten samt bekvämligheten på restaurangen påverkar gästers 

betalningsvilja. Överflödig service och värdskap från restaurangens sida skapar obalans i 

gästernas måltidsupplevelse och minskar tillfredsställelsen samt betalningsviljan (Lin m.fl., 

2018).  

 

I ett exempel uppger Lin m.fl. (2018) en respondent där dennes första servitris tog emot 

beställningen på ett trevligt sätt, log hela tiden och när maten serverades presenterades den på 

ett intressant sätt. Respondenten blev sedan distraherad med frågan om maten smakade bra 

och om något mer önskades var 10-15 minut av en annan servitris, vilket respondenten 

uppfattade som för mycket och överflödigt. Respondenten menar att detta ändrade dennes 

attityd från positiv till negativ. Därutöver visar Tsaur m.fl. (2018) studie att gäster även 

upplever stress när servicepersonalen ständigt påminner om när gästens bordstid är slut. Det 

finns faktorer som gäster ser som grundläggande och viktiga. Ifall gästers förväntningar 

uppfylls eller till och med överträffas kan den wow-faktor som då uppstår öka nöjdheten 

ytterligare (Tsaur m.fl., 2018). 

 

4.4 Servicepersonalens betydande roll 
Enligt Moreo m.fl. (2018) diskuteras och argumenteras det för att känslor påverkar 

interaktion mellan servicepersonal och gäst – att servicepersonalens inre känslor utstrålas till 

gästen och påverkar helhetsupplevelsen och gästens tillfredsställelse. Det har påvisats att 

gästers nöjdhet med värdskapet handlar om att det ska kännas genuint från servicepersonalens 

håll, att det inte ska vara något som känns påtvingat. Till exempel att ett leende från 

servicepersonalen måste kännas äkta, annars har det ingen betydelse eller någon positiv 

påverkan på gästen. Ifall interaktionen mellan servicepersonal och gäst känns ytlig och falsk, 

trots att servicepersonalen försöker agera trevligt, har det istället en negativ påverkan på 

gästen (Moreo m.fl., 2018). Lainpelto och Lainpelto (2012) lyfter att de anställdas intresse, 

engagemang och vilja är av stor betydelse för att kunna ge ett genuint och gott värdskap. Det 

är fördelaktigt att ha ett beteende som är glatt, energiskt och artigt. Mossberg (2015) anser att 

servicepersonalen dessutom bör ha egenskaper såsom pålitlighet, empati, kunskaper och 

tjänstvillighet för att kunna agera på bästa sätt i interaktion med gäster. Enligt Gustafsson 

m.fl. (2006) är det likaså av betydelse att servicepersonal kan läsa av gästen och se vad samt 
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hur just denna gäst vill ha det. Känner servicepersonalen av gästerna på ett bra sätt kan detta 

bidra till ökad nöjdhet och tillfredsställelse. Kang m.fl. (2012) menar att ifall en gäst känner 

att servicepersonalen har ett genuint intresse av att ge service så ökar gästens lojalitet och 

förtroende för restaurangverksamheten, vilket leder till en förbättrad ekonomisk situation för 

verksamheten i fråga. 

 

Att fokusera mer på personlighet och attityd vid anställningsprocessen än på kompetens är till 

hjälp för att lyckas skapa högre gästnöjdhet (Moreo m.fl., 2018). Öström (2008) visar en 

servitris som agerade på olika sätt under tre kvällar, detta för att se om det fanns någon 

skillnad på hur beteendet påverkade gästerna. Resultatet visar att gästerna uppskattade när 

servitrisen talade mer, jämfört med att endast säga det allra nödvändigaste. Dock spelade det 

ingen roll om servitrisen talade om menyn och tillagningssätt eller om vind och väder. Ett 

möte är något som, enligt Mossberg (2015), inte enbart beror på hur servicepersonalen 

uppträder utan även på vilken feedback gästen ger på uppträdandet. 

 

Interaktion med gäster handlar om en känslomässig stämning för servicepersonalen (Moreo 

m.fl., 2018), för att kunna skapa och utstråla en känsla via ansikts- och kroppsuttryck till 

gästerna. Detta kan vara ansträngande för servicepersonalen då den inre känslan kanske inte 

är lika bra som den yttre måste visa. Här läggs även vikt på chefer/ledare för att kunna 

vägleda servicepersonalen i detta arbete (Moreo m.fl., 2018). Enligt Hanefors (2010) finns 

det fem dimensioner för den ideala personligheten en värd bör förfoga över. Detta för att 

kunna tillfredsställa gäster på bästa sätt, dessa är: välkomnande, generositet, gästfrihet, 

omsorg och öppenhet. Nedan följer en kort beskrivning av de fem dimensionerna. 

 

Välkomnande – den första dimensionen av de fem och innefattar det första mötet med gästen. 

Vid personliga möten handlar det om att välkomna med en öppenhet och leenden. 

 

Generositet – hemligheten till sin egen framgång sägs vara genom generositet och att kunna 

glädjas åt andra, vilket innefattar den andra dimensionen. Att kunna ge utan att förvänta sig 

något tillbaka. 

 

Gästfrihet – som den tredje dimensionen lyder handlar det om att vara gästfri mot någon. 
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Denna kan även innebära att som gäst kunna njuta av den erbjudna gästfriheten. 

 

Omsorg – att med engagemang, förståelse, känsla och handling kunna sköta om en gäst är 

den fjärde dimensionen. 

 

Öppenhet – sist men inte minst, att ha en öppenhet både när det kommer till det personliga 

planet och företaget i fråga. 

 

Mossberg (2015) menar att den icke-verbala kommunikationen, som innefattar hur en person 

säger saker och inte vad den säger, kan vara minst lika viktig som den verbala. 

Kroppshållning och mimik kan ge ett intryck eller sända signaler utan att ord har utbytts. En 

blick från servicepersonal kan visa att det inte finns något faktiskt intresse, likaså att stå med 

armarna i kors. Ivkov, Božić och Blešić (2019) visar att om servicepersonalen ägnar positiv 

verbal uppmärksamhet åt gästerna så ökar beställningsbeteendet samt att gästerna blir mer 

villiga att dricksa, något som även anses vara motivation för servicepersonalen. Kang m.fl. 

(2012) indikerar att personal som arbetar med service uppskattar att ha en mer avslappnad 

kommunikation med gästerna, vilket gör att servicepersonalen känner ett lugn i 

kommunikationen. 

 

4.5 Mätmetod och forskningsinriktningar  

Att mäta kvaliteten på service och värdskap är svårt, då det inte alltid kan vara konsekvent 

eftersom det beror på sinnesstämningar (Moreo m.fl., 2018). Dock är det en viktig del att 

mäta, för kvaliteten på värdskapet påverkar, som tidigare nämnt, lojaliteten hos gästerna. Att 

få en gästs lojalitet handlar om att gästen vill ha ett fortsatt förhållande till företaget, vilket 

leder till att gästen blir återkommande, sprider gott rykte och får en högre köpvillighet. Enligt 

Moreo m.fl. (2018) är en av de första och mest brukliga metoderna för att mäta service och 

värdskap SERVQUAL, som är framtagen av Parasuraman, Zeithaml och Berry (1988). Den 

handlar om att mäta skillnaden mellan gästens förväntan och gästens verkliga upplevelse och 

mäts i fem steg. Dessa är: 

1. Tangibles – som behandlar vikten av både det sociala rummet och personalens utstyrsel. 
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2.  Reliability – som behandlar kompetensen hos personalen att kunna leverera det utlovade 

värdskapet/servicen. 

 

3. Responsiveness – som behandlar både personalens vilja och kompetens att ge service 

effektivt. 

 

4. Assurance – som behandlar vikten av att vara förtroendeingivande. 

 

5. Empathy – som behandlar vikten av att personalen ger ett personligt och omsorgsfullt 

service och värdskap. 

 

Däremot så syftar Moreo m.fl. (2018) på att det saknas ett sjätte steg som behandlar just det 

genuina, även om det kan inflikas på steg fyra och fem. Men på grund av den skillnad som 

kan uppstå genom att servicepersonalen kan förmedla en känslomässig stämning på ett 

genuint eller mindre engagerat sätt så bör det finnas ett sista steg i denna metod (Moreo m.fl., 

2018). Det genuina värdskapet kan kopplas till Hanefors (2010) fem dimensioner om den 

ideala personligheten. Det är viktigt att kunna mäta alla bidragande beståndsdelar i 

värdskapet då det påverkar tillfredsställelsen och gästlojaliteten, trots att det är svårt. Det har 

även visats att gäster är villiga att betala mycket mer för en tjänst som kan leverera ett bra 

värdskap (Moreo m.fl., 2018). 

Det finns två centrala forskningsinriktningar vid studier av servicemöten (Mossberg, 2015). 

Dessa är: perceptionspsykologisk och socialkonstruktivistisk. Perceptionspsykologisk 

forskningsinriktning är en inriktning som diskuteras utifrån kvalitetsbegrepp. Den handlar om 

skillnader, eller gap, mellan gästens förväntningar och den uppfattade gästupplevelsen. Här 

refereras det ofta till modellen som ovan nämnts – SERVQUAL men även till Gapmodellen. 

Socialkonstruktivistisk forskningsinriktning är en inriktning som fokuserar på just 

interaktionen mellan personal och gäst, samt förståelsen för gästens konsumering i samspel 

med personal och gäster. Här används ordet “drama” som en metafor och anledningen är för 

att ett servicemöte kan betraktas som en föreställning – som en hjälp för att kunna förstå vad 

som händer i mötet (Mossberg, 2015). 
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Moreo m.fl. (2018) visar att det finns mätmetoder att använda för att kunna mäta service och 

värdskap, Mossberg (2015) visar att det finns forskningsinriktningar där en förståelse kan 

skapas gällande servicemöten. Att leverera god service och värdskap är en betydande 

arbetsuppgift för att skapa nöjda och lojala gäster (Gustafsson m.fl., 2006), och att dessutom 

göra det med ett genuint intresse kan öka lönsamheten (Kang m.fl., 2012).  

 

 

5. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur service och värdskap påverkar gästnöjdhet ur gästens perspektiv 

och lönsamheten i restaurangverksamheter. 

 

– Hur värdesätter gäster det omätbara, service och värdskap, vid en måltidsupplevelse? 

– Hur kan en restaurangverksamhet få ökad lönsamhet med hjälp av service och värdskap? 

– Vilka faktorer inom service och värdskap påverkar gästens måltidsupplevelse? 

– Vilka egenskaper hos servicepersonalen efterfrågas av restauranggäster?  

 

 

6. Metod och material 
6.1 Metodval 
Metoden som användes var kvalitativ intervjustudie med tillhörande intervjuguide (Bilaga 3). 

Denna metod användes eftersom den ger ett djup i svaren och detaljer som gör det möjligt att 

se en helhetsbild, intervjuaren får ta del av informantens resonemang kring komplexa frågor 

samt kan ställa följdfrågor vilket ger hög validitet. Denna metod skapar hög svarsfrekvens 

och personlig kontakt med informanten. Det är en flexibel datainsamlingsmetod (Bryman, 

2011). 

 

Semistrukturerade intervjufrågor används för ambitionen är att ge informanten utrymme att 

förklara egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 2011). Under intervjuerna var 

uppmärksamheten riktad mot informantens ståndpunkt. Det skapar förutsättningar för ett 
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intervjumaterial som rör sig i olika riktningar och genererar kunskap om vad som 

informanterna anser är viktigt och relevant. Intervjuguiden (Bilaga 3) som användes kan 

avvika i stor utsträckning och spontana följdfrågor kan ställas. Under intervjuerna kan 

frågeföljden variera för att skapa flexibilitet samt en följsamhet (Bryman, 2011). 

Ljudinspelning på mobiltelefon användes för att underlätta transkribering och 

resultatdokumentationen (Bryman, 2011). Samtliga intervjuer genomfördes i varje informants 

respektive hem, detta för att skapa en naturlig och avslappnad miljö för informanterna 

(Bryman, 2011). Anledningen till att metoden kvalitativ intervjustudie valdes var för att 

författarna skulle ta reda på gästers syn och åsikter kring service och värdskap på restaurang.  

 

6.1.1 Pilotstudie 

Innan den faktiska studien genomfördes granskades intervjuguidens kvalite med hjälp av en 

pilotstudie. Vid användning av intervjuundersökning bör, enligt Bryman (2011), en 

pilotstudie genomföras. Pilotstudien genomfördes för att granska relevansen i den befintliga 

intervjuguiden för att säkerställa ett fungerande flöde (Patel & Davidson, 2011). Pilotstudien 

genomfördes med två studenter, som ingår i samma handledningsgrupp. De ansågs vara 

representativa för pilotstudien och studiens syfte. Patel och Davidson (2011) menar att 

informanter till pilotstudier ska kunna motsvara den egentliga undersökningsgruppen, vilket 

författarna ansåg att dessa studenter gjorde då de kan spegla gäster på restaurang. 

Pilotintervjuerna utmynnade i att en ny fråga lades till, en fråga togs bort och ord 

omformulerades i två frågor. Detta resulterade i tydligare frågeställningar i intervjuguiden. 

Efter ändringarna gjordes en till pilotstudie med en av de tidigare studenterna, vilket gav ett 

bättre resultat och intervjuguiden färdigställdes inför studien.  

 

6.2 Material 
6.2.1 Litteratur- och databassökning 

Författarna använde sig främst av vetenskapliga artiklar men likaså litteratur från Restaurang- 

och hotellhögskolans bibliotek, webbsidor samt annan vetenskaplig litteratur som 

huvudmaterial till ämnesrelevans, bakgrunden samt metod och material. De vetenskapliga 

artiklarna hittades dels via Web of Science och Örebro universitets databas Primo. För att 

begränsa och underlätta informationssökningarna till ämnet valdes relevanta sökord. Det är 
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viktigt enligt Bryman (2011) att använda relevanta nyckelord som sökord vid sökningen, 

detta för att finna de mest relevanta artiklarna för ämnet. Sökorden som användes var: 

Hospitality, Restaurant, Service restaurant och Guests value in restaurant. Bryman (2011) 

rekommenderar att använda engelska begrepp som sökord för att göra sökningen så bred som 

möjligt, därför använde författarna engelska sökord.  

 

För att begränsa sökningen av artiklar användes både inklusions- och exklusionskriterier.  

Inklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen: 

* Artiklarna ska vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

* Artiklarna ska ha genomgått en så kallad peer review.  

* Artiklarna ska finnas i fulltext och innehålla minst ett nyckelord som är kopplade till 

uppsatsens syftet. 

* Artiklarna till bakgrunden ska beröra service och värdskap inom restaurangverksamheter.  

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen:  

* Artiklar skrivna på ett språk som författarna inte behärskar. 

* Artiklar som inte är referentgranskade. 

* Artiklar som inte berör service och värdskap inom restaurangverksamhet.  

 

Sökmatrisen (Bilaga 1) ger inte en fullständig bild av sökningen av vetenskapliga artiklar. 

Hittandet av vetenskapliga artiklar har likaså skett på andra manuella sätt. En artikel tipsade 

författarnas handledare om, en annan hittades spontant via googlesökning vid letandet av 

andra referenser och två artiklarna har använts i tidigare kurser.  
 
6.2.2 Urval 

Det gjordes ett målinriktat urval av informanter för att passa undersökningens 

forskningsfrågor (Bryman, 2011). Kraven som författarna satte på informanterna var att de 

skulle vara över 18 år och kunna betala för sig själva i restaurangsammanhang. Ett annat krav 

var att de skulle äta på restaurang minst en gång i månaden. Likaså var ett krav att 

restaurangerna som besöks ska vara traditionella. Dessa krav ställdes för att de, som tidigare 

nämnt, skulle passa undersökningens forskningsfrågor. Informanterna bestod av fem män och 
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fem kvinnor i blandade åldrar mellan 20-81. Informanterna var bekanta med författarna sedan 

tidigare. För att behålla informanternas anonymitet kommer informanterna få anonyma 

beteckningar, samt för att skapa en tydlighet i resultatet om vem som är vem. Exempelvis blir 

informant 1 förkortning I1. 

 

Tabell 1. Informantinformation och de anonyma beteckningarna. 

Man, 25 år 
Informant 1, I1 

Kvinna, 23 år 
Informant 2, I2 

Kvinna, 43 år 
Informant 3, I3 

Man, 44 år 
Informant 4, I4 

Man, 23 år 
Informant 5, I5 

 

Tabell 2. Fortsättning informantinformation och de anonyma beteckningarna.  

Man, 29 år 
Informant 6, I6 

Kvinna, 28 år 
Informant 7, I7 

Kvinna, 53 år 
Informant 8, I8 

Man, 20 år 
Informant 9, I9 

Kvinna, 81 år 
Informant 10, 
I10 

 

6.2.3 Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys karakteriseras av att fokusera på motiv och sammanhang i den 

insamlade intervjumaterialet, ta fram skillnaderna och likheterna inom koder och kategorier 

samt behandla såväl latent som uppenbart innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 

Innehållsanalysen genomfördes genom en tematisk analys (Bryman, 2011), vilket innebär 

transkribering och kategorisering av svaren för att sedan tolka teman som tydligt speglar 

intervjumaterialets mening. Processen inleds med en grovsortering av materialet för att hitta 

de viktigaste meningsenheterna, för att sedan kondensera ner dessa för att återge det centrala 

innehållet. Därpå följer kodning, första steget av abstraheringen. Kodningen ska ligga så nära 

materialet som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004). Sedan skapas underkategorier utifrån 

skillnader och likheter för att göra nästa steg, kategorier, tydligare och enklare. Kategorierna 

blir ett sätt att gruppera innehållet. Genom kategorierna blir det möjligt att förstå vad det 

meningsskapande innehållet handlar om. Nästa steg är att skapa teman, där kategorier tolkas 

till sammanlagda innebörder. De teman som skapas ska kunna binda samman de 

meningsskapande enheterna, vilket kan användas som underrubriker till resultatet 

(Graneheim & Lundman, 2004). I Tabell 3 och 4 visas ett exempel på innehållsanalys från 

Graneheim och Lundmans (2004) artikel.  
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Tabell 3. Exempel analys, hur meningsenheter formas till koder (Graneheim & Lundman, 

2004). 

Meningsskapande enheter Kondenserade 
meningsenheter 

Koder 

“Det finns en märklig känsla 
i huvudet på något sätt, tomt 
på något sätt.” 

Märklig känsla av 
tomhet i huvudet. 
 

Tomhet i huvudet 

 

Tabell 4. Exempel fortsättning av analys, hur koder formas till teman (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

Underkategorier Kategorier  Teman 

Ovanliga kroppsligt 
förnimmelser 

Förnimmelse Brist på kontroll och 
kampen för att återfå 
kontroll 

 

6.3 Studiens validitet, reliabilitet och transparens 

Inom kvalitativ metod närmar sig begreppen reliabilitet och validitet varandra allt mer. Dessa 

två begrepp är så sammanflätade inom kvalitativ forskning att enbart begreppet validitet 

används för att beskriva båda orden. Validiteten i kvalitativ studie relaterar till samtliga delar 

i forskningsprocessen, inte enbart datainsamlingen. Validitetens kvalitet avgörs av hur 

författarna till denna studie har tillämpat och använt sin förståelse i hela processen (Patel & 

Davidson, 2011). Validitet handlar om att observerar, identifierar eller “mäter” det som sägs 

mäta (Bryman, 2011). Författarna förhåller sig likaså till god kommunikativ validitet genom 

att låta informanterna ta del av resultatet till studien om så önskas (Bilaga 2). På detta sätt kan 

informanterna bekräfta om författarna har tolkat deras svar på ett korrekt sätt eller ej (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

Transparens inom kvalitativa metod anser att studiens planering och genomförande konkret 

beskrivs. Bryman (2011) menar att för att skapa god transparens behöver studiens 

genomförande beskrivas, hur exempelvis intervjuerna, urvalet och dataanalys har gått till. 

Denna studies transparens anser författarna som god, detta eftersom författarna beskriver i 

18 



metod- och materialdelen av uppsatsen hur studien har gått till, hur urvalet av informanter har 

gjorts och hur dataanalysen har genomförts (Bilaga 4).  

 

För att höja tillförlitligheten på studien kan vissa krav sättas för att säkerställa att 

informanterna vet vad de talar om (Bryman, 2011). För att förstärka informanternas 

tillförlitlighet har författarna valt ett kriterium att informanterna måste äta på restaurang minst 

en gång i månaden för att kunna uttrycka sig om vad de anser vara bra service och värdskap.  

 

 

7. Etisk planering för studiens genomförande 
De etiska aspekter som behövs tas hänsyn till är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Informationskravet: Enligt 

informationskravet ska författarna informera intervjupersonerna om undersökningens syfte. 

Informanterna ska likaså få information om att deltagandet är frivilligt och har därigenom rätt 

att hoppa av när som under studiens gång (Bryman, 2011). Information som vilka moment 

som ingår i undersökningen ska likaså meddelas (Bryman, 2011). Informanterna informeras 

likaså om att de kan ta del av den färdigställda studien om så önskas. Samtyckeskravet: För 

att genomföra intervjuerna krävs samtycke från respektive intervjuperson, enligt 

samtyckeskravet (Bryman, 2011). Konfidentialitetskravet: Samtliga person- och 

företagsuppgifter som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Författarna har i detta arbete anonymiserat samtliga intervjupersoner som 

medverkar i denna studie, och på så sätt följer konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Enligt 

Bryman (2011) måste personuppgifter förvaras så att inga obehöriga kommer åt den 

informationen, detta undviks i denna studien eftersom enbart informanternas kön och ålder 

samlas in. Nyttjandekravet: Det insamlade intervjumaterialet om intervjupersonerna får 

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

 

Uppsatsförfattarna har följt GDPR-lagen genom att följa Örebro universitets checklista för 

GDPR inom examensarbete och personuppgiftsbehandling. Ett formulär (GDPR Formulär 

studentarbete) om eventuella personuppgifter som samlas in och hur denna studie ska gå till 

fylldes i och skickades sedan digitalt in till Örebro universitets Dataskyddsombud.  
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8. Resultat 
8.1 Gästens förväntan 
En måltidsupplevelse på restaurang kan för många handla om mer än bara just en måltid – att 

det således handlar om hela upplevelsen. Som I1 tar upp: ”För jag betalar ju för service, det 

ingår ju i priset, så det ska ju också ingå i själva måltidsupplevelsen och det dem levererar”. 

Enligt flera informanter förväntar de sig att servicepersonalen ska vara trevliga, 

serviceinriktade, glada och tillmötesgående. I8 och I10 lyfter även att kunskap om vad 

restaurangen har att erbjuda är en förväntad egenskap. Flera informanter uttrycker även 

vikten av att servicepersonalen hälsar och får gästen att känna sig välkommen. Att det, som 

I7 menar, blir ett mjukt mottagande. Det handlar enligt I4 om att bli bekräftad och 

uppmärksammad av personalen. Däremot menar I3 och I6 att det är viktigt att det ska vara på 

en lagom nivå. 

 

I5 menar att: ”Man får ju en positivare upplevelse om man blir väl bemött och 

omhändertagen på ett bra sätt. Att jag som gäst ska slippa bry mig om att leta upp personal 

eller så när jag vill något, utan personalen ska se mig ändå tycker jag”. I6 menar likaså att det 

är viktigt att servicepersonalen är tillgängliga och snabba när hjälp behövs. I2 lyfter även att 

det bör synas att servicepersonalen tycker om sitt jobb och att det på så sätt blir en 

trivsammare stämning som gäst. 

 

Fem av de tio informanterna uttrycker att de önskar samma service och värdskap oberoende 

av vilken situation det handlar om. De anser att det inte bör vara någon skillnad på om det är 

en affärslunch eller en middag med vänner utan att samma bemötande förväntas oavsett. 

Övriga informanter lyfter främst att servicen förväntas ha ett högre tempo vid en lunch, än 

vid en middag med vänner. I4 uttrycker: ”Ja men är det lunch så vill jag väl oftast att det ska 

vara lite mer tempo, både betalning, beställning, tills maten kommer och så, då vill jag att det 

går fort. Det är nog det, om man äter middag så vill jag inte ha samma sorts tempo”. I3 menar 

att en lunch oftast inte kostar lika mycket pengar som en middag, så då kan inte samma 

service och värdskap förväntas. Däremot uttrycker I10 att det inte bör vara någon skillnad i 
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vilket fall, utan att både maten och bemötandet förväntas ha samma kvalitet. I1 lyfter att det 

är viktigt att servicepersonalen kan känna av gästen i fråga och kunna se ifall tempot bör vara 

högre eller inte vid en lunch. Samtliga informanter förväntar sig liknande service och 

värdskap vid en middag med vänner men det är under lunchsammanhang som det råder skilda 

meningar, där handlar det om ifall tempot på servicen förväntas vara högre eller inte. 

 

Faktorer som leder fram till viljan att bli en återkommande gäst varierar mellan 

informanterna, men samtliga nämner att en god service och ett gott värdskap är av betydelse. 

Fyra av informanterna nämner specifikt att faktorerna atmosfär, matkvaliten och personalens 

bemötande tillsammans är avgörande för om de ska bli återkommande gäster eller inte. I9 

svarar kort och koncist: ”God mat och bra personal. En välkomnande atmosfär”. I2 uttrycker 

en liknande åsikt: ”En blandning av god mat, trevlig personal, trevlig atmosfär, det behöver 

inte vara jättefint men är maten god och trevlig personal brukar jag bli en återkommande 

gäst”. I3 uttrycker: ”Att det ser och uppmärksammar mig som gäst känns viktigt för mig”. I3 

anser att det är betydande att bli sedd av servicepersonalen för att bli en återkommande gäst 

till restaurangen. I1 tycker annorlunda än de informanter som anser att aspekterna mat, 

atmosfär samt service och värdskap påverkar lika mycket. I1 anser att maten samt service och 

värdskap väger tyngre än restaurangens atmosfär gällande att bli återkommande gäst eller 

inte. 

 

8.2 Första bemötandets betydelse 
Enligt samtliga informanter har det första bemötandet en stor betydelse. Att bli bemött vid 

dörren där servicepersonal hälsar, ler och visar att gästerna i fråga är betydelsefulla för dem 

är några viktiga faktorer. Det första bemötandet sätter stämning för resten av 

måltidsupplevelsen. Dock lyfter I9 att det är maten som är det viktigaste medan I3 menar att 

maten skulle kunna kompensera ifall det varit ett dåligt första bemötande. Något som övriga 

informanter inte instämmer i, utan dessa menar att är det ett dåligt första bemötande så är 

måltidsupplevelsen redan förstörd. I6 och I10 lyfter att de vänder och går, om de inte får ett 

bra första bemötande. I4 menar att om det tar för lång tid innan servicepersonalen ser gästen 

så är risken att valet blir att gå till en annan restaurang. 
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Enligt informanter kan alltså en restaurang förlora gäster redan vid det första bemötandet, 

men en restaurang kan likväl vinna gäster på ett gott bemötande från start, som sätter ton för 

resten av måltidsupplevelsen. I8 lyfter att det första bemötandet påverkar vidare 

rekommendation till andra, något som skulle kunna gynna restaurangen. Det första 

bemötandet kan även lyfta resten av måltidsupplevelsen, enligt I2. I3 menar liknande att ett 

gott första bemötande kan ge ett bättre intryck av restaurangen även om maten inte är 

extraordinär. 

 

Det kan vara svårt att kompensera ett dåligt första dåligt bemötande senare under 

måltidsupplevelsen. I5 menar att det känns falskt ifall servicepersonalen försöker kompensera 

det med att vara trevliga i efterhand. I3 känner dock att ifall servicepersonalen gör alla andra 

uppgifter rätt och försöker tillgodose ”småsaker” så kan det kompensera upp det. I7 antyder 

att det går, men det krävs mer då.  

 

8.3 Service och värdskap i överflöd 
Nio av tio informanter anser att överflödig service och värdskap kan påverka 

måltidsupplevelsen negativt. I10 anser sig aldrig upplevt överflödig service och värdskap och 

menar att det förr i tiden snarare var för lite service och värdskap. Flera informanter anser att 

överflödig service och värdskap främst innebär att servicepersonalen är framme och frågar 

för mycket och för ofta. Som I4 uttrycker: ”När dem går och frågar för mycket liksom, om 

dem tjatar och frågar flera gånger om maten smakar bra och så. Det kanske räcker det med att 

fråga en gång om allt känns bra. Det kan bli väldigt tjatigt om de frågar flera gånger”. Andra 

faktorer som vissa informanter anser för överflödiga är om servicepersonalen dukar av för 

fort, utan att en själv eller andra i sällskapet har ätit upp. I3 och I5 uppfattar dessa situationer 

som irriterande och något som sänker måltidsupplevelsen. I7 anser likaså att om 

servicepersonalen inte håller en professionell nivå och gör arbetet för personligt kan det 

likaså upplevas negativt och överflödigt: ”När personalen, eller om en person liksom inte 

känner av. Att den blir för personlig eller för pratsam och inte känner av stämningen. Då blir 

det för mycket”.  

 

Flera av informanterna anser att överflödigt service och värdskap kan skapa negativa känslor, 
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allra främst irritation men likaså obekvämhet och stress. I2 menar att: ”Jag blir nog främst 

obekväm om det är för mycket eller överdriven värdskap, blir även irriterad då dem förstör 

måltidsupplevelsen”, I3 uttrycker på ett liknande sätt: ”Jag blir typ såhär ”Men ge er…”. Man 

tröttnar och det drar ner hela måltidsupplevelsen. Man vill vara ifred samtidigt som jag vill 

bli sedd”. I2 uttrycker även sig liknande, att det är viktigt med en balans: ”Bra balans på 

värdskapet, så att service och värdskapet inte blir överdrivet. Jag vill bli sedd som gäst men 

kanske inte för sedd så det blir överdrivet”. Ifall servicepersonalen är där för mycket kan I6 

känna sig kvävd. Dessa negativa upplevelser och känslor som skapas kan påverka gästernas 

betalningsvilja negativt, enligt I2. 

 

8.4 Servicepersonalens genuinitet  
Samtliga informanter anser att de påverkas positivt om värdskapet är genuint från 

servicepersonalens sida. Som I1 uttrycker: ”Det påverkar mig som gäst jättemycket om 

service och värdskapet är genuint eller inte från personalen sida. Känns det att personalen har 

ett genuint service och värdskap känner jag mig som gäst mycket mer bekväm och 

välkommen”. Många av informanterna nämnde att känslan av att känna sig välkommen och 

bekväm infinner sig starkare om service och värdskapet upplevs genuint. I2 nämner att en 

genuin service och ett genuint värdskap kan höja andra faktorer, som att maten ”kan smaka 

bättre” och att gästens betalningsvilja kan öka. Något mer som I2 lyfter är känslan av att det 

kan bli mer hemtrevligt och avslappnat samt höjer hela måltidsupplevelsen. I5 anser att: ”Det 

känns som man kan mer njuta av restaurangbesöket om service och värdskapet är genuint”.  

 

I6 menar att det är svårt att veta om service och värdskapet är genuint från servicepersonalens 

sida, men att det är viktigt att det känns äkta och genuint fastän det kanske inte är det. I10 

nämner likaså att det är betydande att det känns äkta och genuint: ”Det är ju skillnad om det 

känns påtvingat, att dem egentligen inte vill”.  

 

I1 och I5 menar att det är betydande för deras del att servicepersonalen arbetar på ett genuint 

sätt för att dem ska bli återkommande gäster, resterande informanter uttryckte sig liknande 

men dessa två nämnde specifikt ordet genuinitet. I1 uttrycker: ”Att det är god mat och att 

personalen ger bra service och värdskap, och att det känns genuint från personalens sida”. 
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8.5 Kroppsspråkets betydelse 
Det finns människor som kan påverkas av servicepersonalens kroppsspråk i en restaurang, 

enligt flera informanter. Kroppsspråket kan, som I9 formulerade sig, vara ett tyst språk. Flera 

informanter menar att det kan påverka hela måltidsupplevelsen, både positivt och negativt. 

Gäster kan känna sig mer välkomna och restaurangens stämning kan kännas trevligare med 

ett inbjudande kroppsspråk. Enligt I1 kan ett dåligt kroppsspråk, som att stå med armarna i 

kors, ge en känsla av att gästerna endast är till besvär. I2 menar att det skapar en undran om 

servicepersonalen verkligen vill vara på sitt jobb, vilket drar ned hela måltidsupplevelsen. I2 

uttrycker även följande: ”Som gäst vill jag bli sedd och då är det viktigt att personalen visar 

det även med sitt kroppsspråk”. Likväl uttrycker I6: ”Det visar ju hur mycket intresse de har 

för jobbet och hur mycket intresse de har för mig som gäst”. 

 

De flesta informanter var eniga om att stå med armarna i kors är något som påverkar 

helhetsupplevelsen negativt. Men även faktorer som att tugga tuggummi, händerna i fickan 

och telefon i närheten upplevs negativt. I7 lyfter att vad servicepersonalen än skulle säga, så 

skulle budskapet tas emot bättre ifall kroppsspråket var öppet, mjukare och gladare än om 

servicepersonalen ser sur ut. I3 inflikade även att servicepersonalens klädsel är av betydelse: 

”ja säger vi klädsel kanske inte hör till kroppsspråket men tycker det är viktigt att dem ser 

hela och rena ut”.  

 

I4 och I5 tycker däremot att kroppsspråket inte har någon direkt inverkan på deras 

måltidsupplevelse. De menar båda två att det inte är något som de lägger någon vidare tanke 

på, så det är inget som påverkar dem, varken positivt eller negativt. I5 uttrycker bland annat: 

”Jag uppfattar eller tänker inte på sånt. Jag vet att andra burkar tänka på det men det är 

verkligen inget som påverkar mig”. I9 menar däremot att kroppsspråket har större betydelse 

än det verbala språket, det vill säga att kroppsspråket väger mer än ord. I8 antyder att ett 

dåligt kroppsspråk gör att det inte känns trevligt att vara där, vilket i sin tur skulle leda till att 

restaurangen inte skulle rekommenderas vidare till någon annan samt att den inte skulle 

besökas igen. 
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Ett kroppsspråk påverkar alltså flera, men inte alla. Överlag lyfts det sura och stängda 

kroppsspråket som en bidragande faktor för en negativ måltidsupplevelse. Det öppna, 

trevliga, mjuka och glada kroppsspråket lyfts fram som en viktig faktor för en positiv 

måltidsupplevelse. 

 

8.6 Gästens betalningsvilja 
Enligt de flesta av informanterna är faktorerna matkvalitet, servicepersonalens bemötande 

och restaurangens atmosfär främst avgörande för hur betalningsvilliga gästerna blir. I9 

uttrycker sig konkret om vad som påverkar betalningsviljan hos honom: ”Ja, hur lokalen ser 

ut, hur fräsch den är och liknande, hur bemötande personalen är och kvaliteten på maten. Det 

får mig att kunna betala mer”. I8 stärkte detta med att säga att viljan att betala mer ökar när 

dem är trevliga i sitt bemötande och har bra mat. Service och värdskap kan likaså sänka 

gästens betalningsvilja, enligt I2: ”Det är inte roligt att betala för sig om värdskapet har varit 

överdrivet och försämrat måltidsupplevelsen, man vill ju inte komma tillbaka om personalen 

gör så”.  

 

I3 menar att restaurangens personalkapacitet kan påverka personalens bemötande, som 

påverkar gästen, som i sin tur påverkar betalningsviljan: ”Ja, men det är lättare att betala mer 

till någon som är trevlig såklart, och kanske lite lugn och sansad, skojar lite än att du betalar 

för någon som är superstressad och kanske jobbar ensam där. Ibland blir ju värdskapet sämre 

eftersom det är för lite personal inne.” I3 menar att i sådana situationer inte blir värt 

kostnaden.  

 

I6 uttrycker sig: ”Leendet, det här trevliga, om jag får ett gott bemötande. Det kan göra att jag 

betalar mer, absolut. Samma faktorer kan göra att jag vill betala mindre”. I6 anser att samma 

faktorer som höjer betalningsviljan kan likaså sänka den beroende på hur bemötandet är. 

Likaså menar I1 på att betalningsviljan ökar om servicen och värdskapet är riktigt bra, att 

servicepersonalen får gästen att känna sig välkommen och vilja stanna på restaurangen. I1 

anser att servicepersonalen egenskaper som att vara glad, trevlig och arbeta på ett genuint sätt 

likaså påverkar ökad betalningsvilja.  
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Faktorer som påverkar informanternas vilja att dricksa är lika de faktorer som påverkar deras 

betalningsvilja överlag. Det ska vara god mat, trivsam atmosfär och trevlig personal. I2 

uttrycker: ”En bra helhetsupplevelse överlag får mig att vilja dricksa, blir liksom mitt sätt att 

visa restaurangen att ni har gjort bra ifrån er och jag vill betala mer än ni begär”. I2, I3, I5 och 

I6 nämner att småsaker spelar roll för viljan att dricksa, I3 uttrycker: ”Småsaker som är 

viktigt som andra kanske inte ser. Småsaker som nästan är obefintliga, du märker dem knappt 

men är så viktiga för helhetsupplevelsen. Exempelvis att dem fyller på med vatten i mitt 

vattenglas fast jag inte bett om det eller knappt märker när dem fyller på det. Och då dricksar 

jag för jag tyckte det var så bra”.  

 

I6 uttrycker: ”Service och värdskap är det enda som spelar någon roll för att jag ska dricksa”. 

I6 menar på att faktorer som att maten ska vara god och komma ut till gäst i tid är 

självklarheter och dricksar inte för sådant. I7 lyfter att gästens förväntningar och 

restaurangens prissättning påverkar: ”Men, det är ju också mycket på vilka förväntningar man 

har. Har de höga priser har man höga förväntningar. Har de billiga priser och värdskapet är 

jättebra så blir man liksom ”Shit!” och tänker att här dricksar man”.  

 

 

9. Diskussion av resultatet 
9.1 Gästens förväntan på service och värdskap 
En måltidsupplevelse handlar inte enbart, enligt I1, om måltiden utan om helhetsupplevelsen. 

Som gäst betalas ett pris där även service ingår och ska levereras. Flera informanter förväntar 

sig att servicepersonalen ska vara trevliga, serviceinriktade, glada och tillmötesgående. Detta 

överensstämmer med vad Lainpelto och Lainpelto (2012) anser viktigt hos servicepersonal – 

intresse, engagemang, vilja, glatt humör, artighet och energi. I4 påpekar vikten av att känna 

sig uppmärksammad och bekräftad av personalen, vilket kan kopplas samman till det 

engagemang och artighet som Lainpelto och Lainpelto (2012) lyfter. Viljan och intresset 

(Lainpelto & Lainpelto, 2012) kan kopplas samman till vad I2 anser, att servicepersonalen 

bör tycka om sitt jobb, vilket skapar en trivsammare stämning. Mossberg (2015) menar även 

att kunskap är en betydande faktor för att kunna ge förväntad service och värdskap. Detta är i 

enlighet med vad I8 och I10 lyfter, att servicepersonalen förväntas ha kunskap om vad 
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restaurangen har att erbjuda. Flera informanter menar även att som gäst förväntas ett gott 

mottagande, att servicepersonalen är välkomnande och hälsar. Sker inte det kan gäster vända 

och gå redan från det första bemötandet, enligt I6 och I10. Något som I4 håller med – ifall det 

första bemötandet sker efter för lång tid från att gästen ankommit. Detta stärker Hanefors 

(2010) första dimension: Välkomnande. Där vikten av första mötet med gästen belys och 

handlar om att välkomna med en öppenhet och ett leende. Enligt samtliga informanter är det 

betydande att servicepersonalen visar att gästen är viktig för dem. Kompensation av ett dåligt 

första bemötande kan vara svårt enligt informanter. Teng m.fl. (2013) menar att ett mindre 

bra värdskap kan kompenseras med hög och effektiv service. Något som är i enlighet med 

vad I3 och I7 anser, att det går att kompensera men det krävs mer då. 

 

Enligt Moreo m.fl. (2018) har gäster liknande förväntningar oberoende av vilket segment de 

tillhör, vilket innebär att restaurangverksamheter ständigt bör hålla samma servicestandard. 

Detta överensstämmer till hälften av vad informanterna uttrycker. Fem av de tio 

informanterna förväntar sig samma service och värdskap, oberoende av vilket sammanhang 

restaurangbesöket sker. Enligt dem ska det inte vara någon skillnad på en affärslunch eller en 

middag med vänner. Däremot förväntar sig de andra fem informanterna att servicepersonalen 

ska agera annorlunda beroende på sammanhang. För dem handlar det mest om 

förväntningarna på servicen, att vid en lunch kan servicen förväntas ha högre tempo och 

effektivitet, till skillnad mot vid en middag med vänner. Detta på grund av att en lunch kan 

vara mer tidsbegränsad, samt att en lunch oftast inte kostar lika mycket, och då kan inte 

förväntningarna på service och värdskap vara lika höga. Däremot lyfter I1 att 

servicepersonalen förväntas kunna känna av ifall en gäst önskar högre tempo eller inte vid en 

lunch. Något som kopplas samman med vad Gustafsson m.fl. (2006) menar är en viktig 

egenskap hos servicepersonal – att kunna känna av gästen och dess behov. Det finns flertalet 

fall där flera informanter lyfter vikten av att servicepersonalen ska kunna känna av behov 

samt stämning för att kunna agera utefter det, vilket överensstämmer med Gustafsson m.fl. 

(2006). 
 

9.2 Service och värdskap i överflöd 
Nio av tio informanter anser att överflödig service och värdskap kan påverka 
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måltidsupplevelsen negativt, precis som Tsaur m.fl (2018) menar med att värdskapet inte får 

bli överdrivet för det kan leda till att gäster blir missnöjda och påverka gästlojaliteten 

negativt. Flera informanter anser att överflödigt service och värdskap främst innebär att 

servicepersonalen är framme och frågar för mycket och för ofta. Som I4 uttrycker: ”Det 

kanske räcker det med att fråga en gång om allt känns bra. Det kan bli väldigt tjatigt om de 

frågar flera gånger”. De exempel informanterna nämner är likartat med det som Lin m.fl. 

(2018) nämner, att det påverkar gäster negativt om servicepersonalen är framme och tjatar. 

Flera av informanterna anser att överflödigt service och värdskap kan skapa negativa känslor, 

allra främst irritation men likaså obekvämhet och stress. I3 nämner att stress kan uppstå om 

känslan av att servicepersonalen vill duka av för fort. Detta kan liknas med det exemplet som 

Tsaur m.fl. (2018) menar med att stress kan skapas om servicepersonalen ständigt påminner 

gästen om när bordstiden är slut. Båda exemplen illustrerar situationer där servicepersonalen 

vill skynda på serviceprocessen och kan på så sätt sänka måltidsupplevelsen för gästen.  

 

I2 menar på att det är viktigt med en balans och att bli sedd. Detta stärker Tsaur m.fl. (2018) 

resonemang om att ett balanserat värdskap kan höja gästens uppfattning om den totala 

tjänstekvaliteten, medan ett överflödigt värdskap kan sänka densamma. Det bekräftar likaså 

det Teng m.fl. (2013) anser med att balansen mellan service och värdskap är betydande för 

gästernas nöjdhet och tillfredsställelse. 

 

9.3 Servicepersonalens betydande roll  
Enligt Moreo m.fl. (2018) diskuteras och argumenteras det för att känslor påverkar 

interaktion mellan servicepersonal och gäst – att servicepersonalens inre känslor utstrålas till 

gästen och påverkar helhetsupplevelsen och gästens tillfredsställelse. Detta är något som 

samtliga informanter instämmer i, att servicepersonalens beteende kan påverka upplevelsen 

både positivt och negativt. 

 

Samtliga informanter anser att de påverkas positivt om värdskapet är genuint från 

servicepersonalens sida, precis som Moreo m.fl. (2018) antyder. Ett leende från 

servicepersonalen måste kännas äkta, annars har det ingen betydelse eller någon positiv 

påverkan på gästen (Moreo m.fl., 2018). Detta anser I6 och I10 likaså vara betydande. I10 
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och I6 menar på att det kan påverka gästers måltidsupplevelse negativt om service och 

värdskapet inte är genuint, vilket Moreo m.fl. (2018) likaså förklarar med att ifall 

interaktionen mellan servicepersonal och gäst känns ytlig och falsk, trots att 

servicepersonalen försöker agera trevligt, har det en negativ påverkan hos gästen. Lainpelto 

och Lainpelto (2012) lyfter, precis som vissa av informanterna, att de anställdas intresse, 

engagemang och vilja är av stor betydelse för att kunna ge ett positivt intryck av genuint och 

gott värdskap. Kang m.fl. (2012) menar att om en gäst känner att servicepersonalen har ett 

genuint intresse av att ge service så ökar gästens lojalitet och förtroende för 

restaurangverksamheten, liknande det som I1 och I5 nämner om att det är betydande att 

servicepersonalen arbetar på ett genuint sätt för att dem ska bli återkommande gäster.  

 

Moreo m.fl. (2018) menar att det bör fokuseras mer på personlighet och attityd vid 

anställningsprocessen än på kompetens, för att det skulle vara till hjälp att uppnå en högre 

gästnöjdhet. Detta stämmer överens med de egenskaper informanterna anser att 

servicepersonalen ska inneha, att de ska vara trevliga, serviceinriktade, glada och 

tillmötesgående. I8 och I10 lyfter även att kunskap om vad restaurangen har att erbjuda är en 

förväntad egenskap, men de flesta av informanterna tryckte på vikten av de mer personliga 

egenskaperna och den attityd servicepersonalen uppvisar. De egenskaper som informanterna 

anser att servicepersonal ska inneha stämmer överens med det Lainpelto och Lainpelto (2012) 

nämner som positiva egenskaper, beteende som är glatt, energiskt och artigt.  

 

De fem dimensionerna (välkomnande, generositet, gästfrihet, omsorg och öppenhet) som 

Hanefors (2010) använder för att beskriva den ideala servicepersonligheten tycks vara 

avspeglande i informanternas uppfattningar om de egenskaper servicepersonalen ska 

behärska. Exempelvis att servicepersonalen med engagemang, förståelse, känsla och handling 

ska kunna ta hand om en gäst, vilket kan sammanfatta det som vissa av informanterna menar 

med att känna sig sedda på restaurang. En annan av dimensionerna är gästfrihet, vilket kan 

kopplas till det som informanterna menar är betydande med att känna sig bekväm och 

välkommen till restaurangen, att det finns en gästfrihet och genuinitet.  

 

Majoriteten av informanterna överensstämmer med Mossberg (2015), att den icke-verbala 

kommunikationen kan vara minst lika viktig som den verbala. De anser att det kan påverka 
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både positivt och negativt. I9 menar att kroppsspråket har större betydelse än det verbala 

språket, att kroppsspråket väger mer än ord, vilket stärker Mossberg (2015) ytterligare. 

Kroppshållning och mimik kan ge ett intryck eller sända signaler utan att ord har utbytts, 

liknande det I1 menar med att ett dåligt kroppsspråk kan ge en känsla av att gästerna endast 

är till besvär. Även I8 styrker det Mossberg (2015) menar, I8 uttrycker att ett dåligt 

kroppsspråk kan göra att det inte känns trevligt att vara där, vilket i sin tur kan leda till att 

restaurangen inte skulle rekommenderas vidare till någon annan samt att restaurangen inte 

skulle besökas igen. Detta kan likaså kopplas till det Kang m.fl. (2012) menar med att det är 

betydande att servicepersonalen arbetar på ett genuint sätt för att skapa lojalitet och 

förtroende hos gästerna, likaså med det icke-verbala som det verbala (Mossberg, 2015). 

Informanterna menar att gäster kan känna sig mer välkomna och restaurangens stämning kan 

kännas trevligare med ett öppet kroppsspråk. I7 lyfter att vad servicepersonalen än skulle 

säga, så skulle det tas emot bättre ifall kroppsspråket var öppet, mjukare och gladare än om 

det skulle vara att servicepersonalen ser sur ut. Därför är det betydande att 

restaurangverksamheters ledare arbetar med att vägleda servicepersonalen i arbetet med 

kroppsspråket, som Moreo m.fl. (2015) antyder.  

 

I6 anser att kroppsspråket visar mycket av servicepersonalens intresse. Mossberg (2015) 

antyder att intresset är betydande, en blick från en servicepersonal kan visa att det inte finns 

något faktiskt intresse, likaså att stå med armarna i kors. Att servicepersonalen står med 

armarna i kors har några av informanterna tagit upp som exempel på negativt kroppsspråk, 

precis som Mossberg (2015). 

 

9.4 Service och värdskap kopplat till lönsamhet 
Samtliga informanter uttrycker att service och värdskap är viktiga delar för att bli 

återkommande gäster. Moreo m.fl. (2018) lyfter att värdskapet spelar stor roll för lojaliteten 

hos gästerna, då lojalitet handlar om att skapa långvariga relationer mellan gäst och företag. 

Informanterna lyfter speciellt att servicepersonalen bör vara trevliga, uppmärksamma samt att 

en trevlig atmosfär skapas. Kang m.fl. (2012) menar att restaurangverksamheters ekonomiska 

situation förbättras då lojaliteten hos gästerna ökar, vilket görs genom att servicepersonalen 

har ett genuint intresse för gästerna. Vilket bland annat, enligt I3, handlar om att 
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servicepersonalen ska se och uppmärksamma gästen. I1 och I5 lyfter specifikt att 

servicepersonalen bör arbeta på ett genuint sätt för att de ska bli återkommande gäster. Sedan 

behöver matkvaliteten vara bra, något som flera av flera informanterna uttrycker. I1 menar att 

det är maten samt service och värdskap som är de avgörande faktorerna för att bli en 

återkommande gäst. 

 

Något som också påverkar restaurangverksamheters lönsamhet är gästers betalningsvilja, som 

kan påverkas av just service och värdskap (Moreo m.fl., 2018). Enligt de flesta informanter 

finns det tre huvudfaktorer som ökar betalningsviljan, dessa är: matkvaliteten, 

servicepersonalens bemötande samt atmosfären. Precis som informanterna menar Lin m.fl. 

(2010) att restaurangers atmosfär, matkvalitén och servicepersonalens bemötande påverkar 

gästers nöjdhet och tillfredsställelse. Zhang m.fl. (2019) menar att servicekvaliteten har blivit 

minst lika betydelse som matkvaliteten och atmosfären för att gäster ska känna att de får 

valuta för pengarna. Medan Andersson m.fl. (2009) menar att den kulinariska upplevelsen 

och restaurangers atmosfär står för den dominerande delen av en måltidsupplevelse, trots det 

har service och värdskap en betydande roll. Här uppfattar författarna att informanterna inte 

håller med utan att de anser att service och värdskap har en lika betydande del som 

atmosfären och matkvalitén.  

 

I6 menar att ett gott bemötande ökar betalningsviljan, likväl som ett sämre bemötande kan 

sänka betalningsviljan. Enligt Moreo m.fl. (2018) ökar gästers betalningsvilja genom ett gott 

värdskap, vilket överensstämmer med vad informanterna har uttryckt. Dock krävs en balans 

ifrån restaurangverksamheten då det får inte bli för mycket service och värdskap, då det 

sänker betalningsviljan (Lin m.fl., 2018). I2 menar att det försämrar hela måltidsupplevelsen, 

vilket även gör att gästen inte blir återkommande. Här kopplas, återigen, samma faktorer ihop 

med att bli återkommande gäst. Denna gång handlar det däremot om vad som inte ökar 

betalningsviljan och vad som gör att gästen inte blir återkommande. Således kan samma 

faktorer förbättra men även försämra en restaurangverksamhets lönsamhet. 

 

Enligt Kang m.fl. (2012) slutsatser har 60 procent av alla nya gäster hos en serviceorienterad 

verksamhet kommit dit på grund av att ett gott rykte har spridits. Enligt I8 är det första 

bemötandet på en restaurang och servicepersonalens kroppsspråk betydande faktorer för att 
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det ska kännas trevligt att vara där. Om det inte levereras bra service och värdskap skulle 

restaurangen inte rekommenderas till någon annan, och den skulle heller inte besökas igen. 

Enligt Kang m.fl. (2012) är service och värdskap således kritiska faktorer för att få en 

framgångsrik restaurangverksamhet, vilket kopplas samman med vad I8 uttryckte. 

 

Positiv verbal uppmärksamhet från servicepersonal till gäst ökar beställningsbeteendet och 

viljan att dricksa (Ivkov m.fl., 2019). Enligt informanterna är det samma faktorer som 

påverkar återkommande gäster och betalningsviljan som påverkar viljan att dricksa. Däremot 

lyfts några övriga faktorer, bland annat handlar det om småsaker för fyra av informanterna. 

Småsaker som, enligt I3, kanske inte märks men som påverkar helhetsupplevelsen. I6 anser 

att det endast är service och värdskap som påverkar viljan att dricksa, då övriga faktorer (som 

matkvaliteten) ska vara en självklarhet. I7 lyfter att olika förväntningar skapas enligt den 

prissättning som restaurangen har. Om det är höga priser blir det högre förväntningar, är det 

lägre priser och värdskapet är bra så överträffas förväntningarna, vilket ökar viljan att dricksa. 

Detta kan handla om wow-faktorn som Tsaur m.fl. (2018) lyfter, att det skapas extra nöjdhet 

hos gäster när förväntningarna överträffas.  

 

Återkommande gäster, gott rykte, ökad betalningsvilja och dricks är några faktorer som 

påverkar restaurangverksamheters lönsamhet, och dessa påverkas samtliga av service och 

värdskap (Moreo m.fl., 2018; Lin m.fl., 2018; Kang m.fl., 2012; Ivkov m.fl., 2019). 

 

9.5 Gästens förväntan kopplat till mätmetod 

SERVQUAL är den metod som Parasuraman m.fl. (1988) framställt för att kunna mäta service 

och värdskap. Är det av betydelse att kunna mäta de fem stegen som metoden innefattar – 

utifrån gästens perspektiv?  

 

 1. Tangibles (behandlar vikten av både stället och personalens utstyrsel). 

Stället och servicepersonalens utstyrsel är faktorer som informanterna lyfter. Det kan vara en 

konkurrensfördel för restauranger att arbeta med atmosfären, då det enligt flera av 

informanterna är en betydande faktor för trivseln (som även ökar betalningsviljan vilket leder 

till, som tidigare nämnt, bättre lönsamhet). Klädsel, att servicepersonalen ser hel och ren ut, 
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är viktigt enligt I3. Men även enligt Parasuraman m.fl. (1988), då det är en faktor värd att 

mätas. 

 

2. Reliability (behandlar kompetensen hos personalen att kunna leverera det utlovade 

värdskapet/servicen). 

Både I8 och I10 menar att det är viktigt att servicepersonalen har kunskap om vad 

restaurangen har att erbjuda. Däremot menar Moreo m.fl. (2018) att det bör fokuseras mer på 

personlighet och attityd vid anställningar, än på kompetens. Dock handlar det, enligt 

Parasuraman m.fl. (1988), om den sociala kompetensen för att kunna leverera den förväntade 

servicen och värdskapet. Något som personlighet och attityd skulle kunna betyda, att det 

skulle fokuseras på den sociala kompetensen och inte kunskapen i sig. Enligt samtliga 

informanter förväntas servicepersonalen kunna leverera det utlovade värdskapet/servicen. 

 

3. Responsiveness (behandlar både personalens vilja och kompetens att ge service effektivt). 

Den ena hälften av informanterna önskar samma service och värdskap oberoende av vilken 

situation det handlar om. Den andra hälften önskar att det ska vara högre tempo och mer 

effektiv service vid lunchsammanhang än vid middagssammanhang. Eftersom I6 uttrycker 

vikten av att servicepersonalen ska vara tillgängliga och snabba när hjälp behövs, så kan även 

detta steg vara värt att mäta. Detta kan återigen kopplas till den vilja och engagemang som 

Lainpelto och Lainpelto (2012) lyfter. För om servicepersonalen har vilja och engagemang 

kan kompetens skapas kring att ge service effektivt. 

 

4. Assurance (behandlar vikten av att vara förtroendeingivande). 

Att vara förtroendeingivande som restaurang kan vara till fördel för att skapa de lojala 

relationerna till gästerna som enligt Moreo m.fl. (2018) påverkar lönsamheten och är på så 

sätt värd att mätas. Flera informanter lyfter vikten av att servicepersonalen ska kunna se, 

bemöta och tillmötesgå gästen för att skapa en lojal relation, vilket skulle kunna vara ett sätt 

även för att skapa förtroende. 

 

5. Empathy (behandlar vikten av att personalen ger ett personligt och omsorgsfullt 

värdskap/service). 
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Detta är något som skulle kunna kopplas ihop med det genuina värdskapet, dock anser Moreo 

m.fl. (2018) att det bör finnas ett sjätte steg i denna metod. På grund av den skillnad som kan 

uppstå mellan att kunna leverera ett känslomässigt arbete på ett genuint eller mindre 

engagerat sätt bör det genuina vara ett steg för sig. Flera informanter lyfter vikten av genuint 

service och värdskap, vilket stärker Moreo m.fl. (2018) efterfrågan om ett sjätte steg. 

Samtliga informanter lyfter vikten av att servicepersonalen ska bemöta och uppmärksamma 

en gäst på ett bra sätt. I7 anser däremot att servicepersonal bör hålla en professionell nivå och 

inte bli för personlig, då det upplevs negativt. På så sätt vore det bra att mäta detta steg, både 

för att se att personalen kan ge ett personligt och omsorgsfullt bemötande, men kanske även 

för att servicemötet inte ska bli för personligt.  

 

 

10. Metod- och materialdiskussion 
10.1 Litteratur- och databassökning  
I denna uppsats används ett flertal vetenskapliga artiklar, som noggrant har valts ut för att 

passa studiens syfte och skapa en relevant bakgrund. Vid sökningen av vetenskapliga artiklar, 

som skedde elektroniskt via databaser, användes engelska sökord för att underlätta 

sökningen. Detta är något som Bryman (2011) anser fördelaktigt och underlättande, engelska 

sökord gör sökningen mer omfattande. Dock finns risk att författarna missar relevanta sökord. 

Författarna anser att relevanta artiklar hittades och har tänkt på risken som finns kring 

missandet av relevanta sökord. Artiklar hittades likaså med enbart ett sökord och med sökord 

i kombination. Utmaningen med artikelsökandet var att hitta artiklar som var relevanta för 

svensk restaurangkultur. Detta har författarna aktivt tänkt på och vissa artiklar har uteslutits 

på grund av eventuell orelevans i sveriges uppfattning på service och värdskap på restaurang. 

Patel & Davidson (2011) menar att författare bör bedöma värdet och vara källkritisk för att 

säkerställa att trovärdiga källor tillhandahålls, detta är något författarna aktivt arbetat med 

under arbetets gång. Vissa artiklar hittades manuellt, vilket förde arbetets gång framåt. 

Författarnas handledare gav bland annat tips om en relevant artikel som användes, sedan 

användes även artiklar från tidigare kurser. Artiklar som inte kunde öppnas i fulltext 

sorterades bort, detta kan ha lett till att relevanta artiklar har sorterats bort. 
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10.2 Pilotstudie 
Pilotintervjuerna upplevdes betydelsefulla för studien, då ändringar av intervjuguiden skedde 

innan intervjuundersökningen påbörjades. Det blev en bättre relevans och flöde, vilket är 

meningen med en pilotstudie enligt Patel och Davidson (2011). Studenterna som deltog i 

pilotstudien gav givande svar och förslasg på förbättringar, vilket författarna tog i beaktning. 

Författarna upplevde att pilotstudien skapade en trygghet när intervjuundersökningen 

startade.  

 

10.3 Urval 
Författarna har aktivt tänkt på de krav som sattes för att kunna delta som informant. Detta är 

något som Bryman (2011) menar underlättar undersökningens forskningsfrågor, vilket 

författarna upplevde som positivt. Att blanda åldrar mellan 20-81 år anser författarna gav en 

bredare syn av hur gäster ser på service och värdskap. Att det var fem män och fem kvinnor 

upplevdes inte ha någon speciell inverkan. För att behålla alla informanters anonymitet har 

anonyma beteckningarna använts, vilket anses ha förenklat resultatet och gjort det tydligare 

om vem som är vem. Valet att intervjua tio informanter var medvetet för att anpassa till 

studiens omfattning. Det bör dock finnas en tanke kring resultatet att tio informanter endast är 

en liten del av alla restauranggäster. Däremot upplever författarna att resultatet är relevant för 

att få en överblick i vikten av service och värdskap, utifrån gästens perspektiv. 

 

10.4 Insamling av data 
Samtliga intervjuer upplevdes avslappnande, förmodligen eftersom författarna känner 

informanterna personligt men även att intervjuerna valdes att genomföras i varje informants 

hem, vilket Bryman (2011) menar kan skapa ett lugn hos informanterna. Informanterna kan 

ha missat att säga något som de anser att författarna redan vet om dem. Författarna upplevde 

dock att informanterna svarade fullt ut på frågorna ändå, men det kan vara bra att ha i åtanke. 

Kvalitativa intervjuer med semistrukturerade intervjufrågor skapar enligt Bryman (2011) hög 

svarsfrekvens och personlig kontakt med informanten, vilket författarna håller med om. 

Intervjuguiden upplevs likaså i efterhand som relevant till studiens syfte. Som avslutande 

fråga var om informanterna ville tillägga något mer, vissa svarade ja och vissa svarade nej. 

De som svarade ja kunde då utveckla, vilket fördjupade intervjuerna ytterligare om 

35 



informanterna missat något ämne/fråga som informanterna ansåg viktig i sammanhanget. 

Författarna upplever att syftet och frågeställningarna besvarades, genomförandet av 

intervjuerna gav intressanta svar och resultat. Före genomförandet ansågs kvalitativ intervju 

som passande metod för studiens syfte. Detta tyckande kvarstod likaså efter genomförandet 

av intervjuerna då författarna anser att intressanta svar gavs som uppfyller studiens syfte.  

 

10.5 Analys av data 
Transkriberingen av intervjuerna underlättades med hjälp av ljudinspelningarna, vilket 

Bryman (2011) rekommenderar just för att det underlättar transkriberingen och 

resultatdokumentationen. Dataanalysen underlättades med användandet av metoden och 

tabeller från Graneheim och Lundman (2004) (Bilaga 4). Författarna bestämde metod för 

dataanalysen i tidigt skede vilket underlättade arbetets gång genom att veta hur metoden och 

bearbetningen skulle gå till. Författarna anser att analysmetoden har varit praktisk och 

betydelsefull till den del att sökandet efter teman har underlättats samt skapat en 

underliggande struktur av resultatet. Däremot anser författarna att steget “underkategori” 

känns något överflödig och tillförde inget. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

skapandet av underkategorier är för att göra nästa steg, kategorier, tydligare och enklare. 

Författarna upplevde inte att steget underkategori underlättade steget kategori utan snarare 

försvårade det eftersom det lätt blev samma innebörd fast med olika formuleringar.  

 

10.6 Studiens validitet, reliabilitet och transparens 
Validitet handlar om att observerar, identifierar eller “mäter” det som sägs mäta (Bryman, 

2011), vilket författarna anser sig ha gjort. Datainsamlingen och dataanalysen har gjorts på ett 

analyserande och identifierande sätt, samt aktivt arbetat med tolkningen av informanternas 

svar för att minimera feltolkning. Författarna har förhållit sig likaså till god kommunikativ 

validitet genom att låta informanterna ta del av resultatet till studien om så önskas (Bilaga 2). 

På detta sätt kan informanterna bekräfta om författarna har tolkat deras svar på ett korrekt sätt 

eller ej (Patel & Davidson, 2011). Denna studies transparens anser författarna som god, detta 

eftersom författarna beskriver i metod- och materialdelen hur studien har gått till, hur urvalet 

av informanter har gjorts och hur dataanalysen har genomförts (Bilaga 5). Vissa krav har satts 

för att informanterna ska kunna delta, detta för att höja tillförlitligheten (Bryman, 2011).  
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11. Forskningsetisk uppföljning 
Författarna har förhållit sig till de fyra etiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Detta genom 

att informera informanterna om studiens genomförande, att författarna enbart ska använda 

informationen till studiens syfte, att det kommer vara anonymt och att de måste ge sitt 

samtycke att delta genom att skriva på informationsbladet (Bilaga 2). Författarna upplevde att 

informanterna kände sig lugna och avslappnade under intervjuerna, vilket kan tolkas som ett 

tecken på att informanterna anser att det har gått etiskt till. Den personliga information som 

samlades in var ålder och kön, vilket inte har skadat informanternas integritet (Bryman, 

2011). Informanterna fick likaså information om att de kan hoppa av studien när som innan 

slutinlämningen (Bilaga 2).  

 

Författarna har likaså följt GDPR-lagen genom att följa Örebro universitets checklista för 

GDPR inom examensarbete och personuppgiftsbehandling. Ett formulär (GDPR Formulär 

studentarbete) om eventuella personuppgifter som samlas in och hur denna studie ska gå till 

fylldes i och skickades sedan digitalt in till Örebro universitets Dataskyddsombud innan 

genomförandet av intervjuerna. Författarna anser att studien har gått etiskt till eftersom de 

etiska principerna som Bryman (2011) nämner har följts och GDPR-lagen har likaså följts 

genom att följa Örebro universitets checklista för GDPR.  

 

 

12. Slutsatser 
Service och värdskap har en betydande roll för restaurangverksamheters framgång. Ifall en 

gäst får bra service och värdskap ökar både lojaliteten, betalningsvilja och stor chans för att 

gott rykte sprids – vilket i sin tur leder till fler gäster. Detta är faktorer som kan öka 

lönsamheten i restaurangverksamheter, så att vara medveten om vikten av service och 

värdskap är en framgångsfråga. Huvudfaktorerna som påverkar en måltidsupplevelse, enligt 

resultatet, är: matkvaliteten, atmosfären och servicepersonalens levererade service och 

värdskap. Det är viktigt att förstå vad gäster har för perspektiv och vad de förväntar sig vid en 
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måltidsupplevelse – för att servicepersonalen ska kunna bemöta dem på bästa sätt. Resultatet 

visar att det är betydande att servicepersonalen har ett trevligt bemötande, där de ler och är 

välkomnande. Gäster vill känna sig omhändertagna och sedda, dock inte på ett överflödigt 

sätt som kan kännas påträngande. Resultatet visar att önskade egenskaper hos servicepersonal 

är bland annat att de visar engagemang, intresse, är glada och genuina. Ifall gäster inte får 

något bemötande eller ett dåligt bemötande i dörren kan det leda till att gästerna går och 

möjligtvis inte besöker restaurangen igen, vilket påverkar lönsamheten negativt.  

 

Det kan vara svårt att hålla samma kvalitet på service och värdskap då det bland annat 

handlar om sinnesstämningar hos servicepersonalen. Det leder till vikten av att anställa 

servicepersonal som har personligheten för att axla den arbetsroll som det faktiskt innebär. 

Det gäller att kunna ha balans mellan service och värdskap. Det kan värderas med 

mätmetoder, exempelvis med metoden SERVQUAL, för att kunna se det faktiska värdet. Det 

finns även två forskningsinriktningar, perceptionspsykologisk och socialkonstruktivistisk, 

som är relevanta för att kunna ta på det som inte går att ta på: service och värdskap. På så sätt 

bör det gå att mäta och jämföra, likväl som det går att mäta och jämföra intäkter och 

kostnader. 

 

 

13. Praktisk användning och vidare forskning 
Denna studie är intressant för restaurangverksamheter som vill veta vad service och värdskap 

har för betydelse för gästernas måltidsupplevelse och hur det kan öka verksamhetens 

lönsamhet. Detta genom att i studien finna praktiska exempel på vilka egenskaper och 

beteenden gäster vill att servicepersonal ska uppvisa, vilket i sin tur kan öka gästernas 

betalningsvilja. Studien kan användas på liknande sätt i utbildningssyfte. Undersökningen 

kan ligga till grund för vidare forskning inom ämnet service och värdskap på restaurang, dess 

betydelse vid skapandet av relationer till gäster och eventuell ökad lönsamhet.  

 

Vidare forskning inom ämnet kan vara fördelaktigt. Gästers synsätt och förväntningar 

förändras med tiden. Detta behöver restaurangverksamheter möta på ett bra sätt för att 

upprätthålla god gästnöjdhet och behålla lojala gäster, vilket i sin tur kan leda till ökad 
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lönsamhet. Ett framtida forskningsprojekt kan vara att göra studien bredare, det vill säga att 

på ett mer ingående sätt ta fram hur service och värdskap kan mätas med SERVQUAL 

(Parasuraman m.fl., 1988), vilket tydligare kan stärka vad gäster på restaurang verkligen 

värdesätter och mer konkret hur det kan mätas och eventuellt öka lönsamheten hos 

restaurangverksamheter.   
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Bilaga 1 – Sökmatris 
 
Sökord:  
1. Hospitality  
2. Restaurant 
3. Service restaurant 
4. Guests value in restaurant 
 

Datum Databas Sökord Antal 

referenser 

Kombin-  

ation  

sökord 

Antal 

referenser 

i kombin- 

ation  

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

 

Antal artiklar 

använda i 

studien 

2019-04-03 Web of 
Science 

1.  7840 1. & 2.  684 36 8 1 

2019-04-03 Web of 
Science 

3.  2973 - - 15 7 3 

2019-04-03 Web of 
Science 

4. 41 - - 5 2 1 

2019-04-12 Primo -  -  1. & 2.  21 416 12 3 1 

2019-04-14 Primo 3. 211 339 - - 14 5 1 
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Bilaga 2 – Informationsblad 
Vi heter Klara Andersson och Elin Jern och går tredje året på programmen Hotell och 
värdskap samt Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Restaurang- och Hotellhögskolan, 
Örebro universitet. I vårt examensarbete gör vi en studie om hur värdet av service och 
värdskap kan mätas. Syftet med denna studie är att skapa en inblick i huruvida service och 
värdskap påverkar relationer till gäster utifrån gästens perspektiv. Målet är att se hur gäster 
värdesätter det omätbara, service och värdskap, vid måltidsupplevelser. Studiens metod är 
kvalitativ intervju. Vi vill genomföra en intervju med Er och ta reda på vad ni tycker och 
tänker kring ämnet. Intervjun tar cirka 10-15 minuter.  
 
Din identitet kommer att skyddas genom att vi ger alla deltagare kodade namn. Intervjun 
kommer att spelas in digitalt och transkriberas. Inspelningen kommer lagras på våra mobiler 
och transkriberingen kommer att lagras på två lösenskyddade datorer. Utöver oss kommer vår 
handledare och examinator ta del av materialet. Dina svar kommer att behandlas så att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Efter att examensarbetet examinerats och godkänts kommer 
filerna att raderas. Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet. 
 
Deltagande är frivilligt och du kan när som helst utan förklaring dra dig ur innan den slutliga 
inlämningen. Studien kommer att publiceras online i forskningsarkivet DiVA. Vid intresse 
skickar vi gärna resultatet till dig som deltar i studien. 
Tack för att du deltar i vår undersökning! 
 
Kontaktuppgifter: 
Klara Andersson Elin Jern 
andersson.a.klara@gmail.com Elin.jern@outlook.com  
076-0068289 072-2121335 
 
Handledare: 
Mats Carlbäck, universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet 
mats.carlback@oru.se  
019 302023 
  
Jag har tagit del av ovanstående information och haft möjlighet att ställa frågor. Jag 
samtycker till att delta i studien. Jag ger mitt medgivande till att intervjun spelas in digitalt 
och förvaras enligt ovanstående. 
 
Namn 
 
 
Ort och datum  
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Bilaga 3 – Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor:  
Ålder? 
Kön? 
Hur ofta äter du på restaurang i månaden?  
 

Värdskapets betydelse 
* Vilka egenskaper och beteenden tycker du en bra servicepersonal ska ha? 

- Hur påverkas du som gäst om värdskapet är genuint från servicepersonalen sida? 

 
* Hur påverkar det första bemötandet på en restaurang din måltidsupplevelse? 
 
* Hur påverkar servicepersonalens kroppsspråk dig som gäst? 
 
* Önskar du annorlunda service och värdskap beroende på situation? Exempelvis om du är 
affärsgäst som ska äta lunch eller ute och äter middag en fredagskväll med vänner? 
 
* Vad krävs för att du ska bli en återkommande gäst? 
 

Påverkan av värdskap och service i överflöd 
* Vad anser du vara för mycket service och värdskap på restaurang? 

- Hur påverkas du av för mycket service och värdskap? 
 
Betalningsvilja 
* Finns det några faktorer kring service och värdskap på restaurang som får dig att vilja 
betala mer eller mindre?  

Om ja: Vilka faktorer och varför får du känslan av att vilja betala mer/mindre?  
Om nej: Varför påverkar inte detta dig?  

 
* Vad krävs av en restaurang för att du ska dricksa när du betalar?  

- Spelar service och värdskap någon roll för att du ska dricksa?  
 

Övrigt 
* Är det något du vill tillägga innan intervjun slutar? 
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Bilaga 4 – Kodning och skapande av teman 
 
Intervju 1  
Man 25 år 
 
Tabell 1. Analys intervju 1, meningsenheter formas till koder.  

Meningsskapande enheter Kondenserade 
meningsenheter 

Koder 

“Att dem vill servera, visar 
ett genuint intresse till att 
vilja servera mig som gäst. 
Att det inte krävs något av 
mig som gäst att engagera 
dem utan att det är dem, 
personalen, som engagerar. 
För jag betalar ju för service, 
det ingår ju i priset, så det 
ska ju också ingå i själva 
måltidsupplevelsen och det 
dem levererar. Så jag tycker 
att dem ska vara 
intresserade, engagerade, 
glada och servicemindade.” 

Viljan och genuint visar att 
dem vill servera mig. Att det 
inte krävs något av mig att 
engagera utan det är 
personalen som ska göra det. 
Jag betalar för service så det 
ska ingå i 
måltidsupplevelsen. Dem 
ska vara intresserade, 
engagerade, glada och 
serviemindade.  
 

Personalens egenskaper 

“Det påverkar mig som gäst 
jättemycket om service och 
värdskapet är genuint eller 
inte från personalen sida. 
Känns det att personalen har 
ett genuint service och 
värdskap känner jag mig 
som gäst mycket mer 
bekväm och välkommen. 
Får känsla av att dem vill ha 
oss där som gäster på ett helt 
annat sätt liksom.” 

Det påverkar mycket om 
service och värdskapet är 
genuint eller inte. Är det 
genuint känner jag mig mer 
bekväm och välkommen. Att 
dem vill ha mig där på ett 
annat sätt.  

Genuint service och 
värdskap 

“Absolut, det gör det, 
jättemycket. Det sätter ju 
hela tonen till stämningen i 

Första bemötandet på 
restaurang sätter tonen till 
stämningen. Ett dåligt första 

Första bemötandet 
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restaurangen för mig som 
gäst. Ett dåligt första 
bemötande från personalen 
kan sabba ett helt förtroende 
och göra att jag inte kommer 
tillbaka till denna 
restaurang. För min del kan 
förtroendet sabbas om 
serveringspersonalen inte ser 
mig som gäst, de möter mig 
inte vid dörren eller hälsar 
mig välkommen. Det värsta 
jag vet på restaurang är att 
inte känna mig sedd. Dem 
behöver liksom inte fråga 
mig saker hela tiden eller så, 
utan att jag blir sedd på ett 
balanserat och 
tillfredsställande sätt 
räcker.” 

bemötande kan sabba 
förtroendet. Att inte bli sedd, 
inte bli välkomnad. Det 
värsta är att inte känna sig 
sedd på restaurang. Jag vill 
bli sedd på ett balanserat 
sätt, det får inte bli 
överdrivet heller. 

“...det kan påverka både 
positivt och negativt 
beroende på hur personalen 
använder sitt kroppsspråk, 
om det är ett öppet och 
inkluderande kroppsspråk så 
blir det ju mer inbjudande 
och trevlig stämning. Men 
om personalen står med 
“låsta armar” så blir det ju 
inte inbjudande för mig som 
gäst, det kan nästan få mig 
att känna att jag inte är 
välkommen, utan att jag 
bara är till besvär istället 
liksom.” 

Kroppsspråk kan påverka 
både positivt och negativt 
beroende på hur de använder 
det. Ett öppet och 
inkluderande kroppsspråk 
blir inbjudande, men står 
personalen med låsta armar 
så blir det inte inbjudande.  

Kroppsspråk 

“Nja jag har nog samma 
förväntningar för det mesta, 
men här handlar det väl 
främst om att 

Servicepersonalen ska kunna 
känna av mig som gäst och 
se mitt behov. Vill jag ha en 
snabb lunch eller inte. Sitter 

Förväntan 
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servicepersonalen ska kunna 
känna av mig som gäst om 
jag vill ha en snabb lunch 
eller inte liksom. Ser dem att 
jag sitter och vrider på mig 
och ser ut som jag vill något 
ska personalen komma fram 
tycker jag, jag ska som gäst 
inte behöva ställa mig upp 
och gå runt och leta efter 
personalen för att jag vill 
något. Men överlag så har 
jag väll samma 
förväntningar just kring hur 
trevliga dem ska vara och så, 
men att mina förväntningar 
på snabbhet och så kan 
skilja sig beroende på 
situation. Liksom sitter jag 
och arbetar samtidigt som 
jag äter vill jag kanske inte 
bli störd hela tiden men om 
jag sitter ute och äter med 
vänner kanske vi vill få 
frågan då och då under 
kvällen om någon önskar 
något mer och dricka eller 
så.” 

jag och vrider mig och vill 
något ska dem komma fram. 
Förväntningarna hur trevliga 
dem ska vara är detsamma 
vare sig situation.  

“Att det är god mat och att 
personalen ger bra service 
och värdskap, och att det 
känns genuint från 
personalens sida. Sen så 
spelar restaurangens 
atmosfär in också, men 
maten och service och 
värdskap påverkar mig mest 
om jag blir återkommande 
eller inte.” 

God mat, bra service och 
värdskap, genuint värdskap, 
restaurangens atmosfär är 
viktigt för att jag ska bli 
återkommande. Maten samt 
service och värdskap 
påverkar mest. 

Återkommande 
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“När personalen frågar för 
mycket om maten smakar 
bra eller om allt är bra för 
mycket och för många 
gånger, blir påfrestande, 
irriterande och tjatigt till slut 
kan jag känna. Och även om 
värdskapet är påklistrat och 
inte genuint kan jag lättare 
tycka att det blir “för mycket 
service” eftersom jag inte 
känner att det är äkta ändå, 
medans om värdskapet hade 
känt genuint kanske samma 
“mängd” service och 
värdskap inte hade känts för 
mycket.” 

När personalen frågar för 
mycket om maten smakar 
bra eller om allt är bra för 
mycket och för många 
gånger, blir påfrestande, 
irriterande och tjatigt till 
slut. Om värdskapet är 
påklistrat och inte genuint 
kan jag lättare tycka att det 
blir “för mycket service” 
eftersom jag inte känner att 
det är äkta ändå. 

Överflödigt 

“Betalningsviljan ökar hos 
mig om det är riktigt bra 
service och värdskap, något 
över det vanliga. Men att 
personalen får mig att känna 
mig välkommen, få mig att 
vilja stanna kvar på deras 
restaurang liksom. För mig 
handlar det mycket om det 
här glada, personalen ska 
vara glada och trevliga på ett 
genuint sätt för att jag ska 
känna att detta är utöver det 
vanliga. Sen ska maten vara 
god förstås.” 

Betalningsviljan ökar hos 
mig om det är riktigt bra 
service och värdskap. Att 
personalen får mig att känna 
mig välkommen, vilja stanna 
kvar. Handlar mycket om 
det här glada, personalen ska 
vara glada och trevliga på ett 
genuint sätt. Sen ska maten 
vara god förstås.  

Betalningsvilja 

“Maten ska vara bra och sen 
ska service och värdskapet 
vara utöver det vanliga för 
att jag ska vilja dricksa till 
restaurangen.”  

Bra mat samt service och 
värdskap utöver det vanliga 
får mig att vilja dricksa. 

Betalningsvilja 

 
Tabell 2. Fortsättning av analys, koder formas till teman. 
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Koder  Underkategorier Kategorier  Teman 

Personalens 
egenskaper 

Personalens 
egenskaper och 
beteenden 

Egenskaper, 
beteenden och det 
genuina 

Servicepersonalens 

genuinitet  

Genuint service och 
värdskap 

Vikten av genuint 
service och värdskap 

Service och 
värdskap 

Servicepersonalens 

genuinitet  

Första bemötandet Vikten av ett gott 
värdskap 

Första mötet Första bemötandets 

betydelse 

Kroppsspråk Personalens 
kroppsspråk och 
beteende 

Kroppsspråk Kroppsspråkets 
betydelse 

Förväntan Gästens förväntan 
på service och 
värdskapet 

Gästens förväntan Gästens förväntan 

Återkommande Kriterier för att bli 
en återkommande 
gäst 

Återkommande gäst Gästens förväntan 

Överflödigt  Negativt med 
överflödigt service 
och värdskap 

Överflödigt service 
och värdskap 

Service och 
värdskap i överflöd 

Betalningsvilja  Faktorer som 
påverkar 
betalningsviljan 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 

betalningsvilja 

Betalningsvilja  Faktorer som 
påverkar 
betalningsviljan 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 

betalningsvilja 
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Intervju 2 
Kvinna 23 år 
 
Tabell 3. Analys intervju 2, meningsenheter formas till koder.   
Meningsskapande enheter Kondenserade 

meningsenheter 
Koder 

“Tillmötesgående, social, 
trevlig, jag tycker att det ska 
märkas att dem tycker om 
sitt jobb, så blir det mycket 
lättare för mig som gäst att 
trivas på restaurangen. Det 
blir mer avslappnad.” 

Tillmötesgående, social, 
trevlig, jag tycker att det ska 
märkas att dem tycker om 
sitt jobb, blir lättare som 
gäst att trivas.  
 

Servicepersonalens 
egenskaper 

“Man blir mer avslappnad 
om värdskapet är genuint, 
blir mer hemtrevligt på 
restaurangen. Är värdskapet 
genuint kan maten smaka 
bättre, jag blir villig att 
dricksa och så, det kan höja 
de andra aspekterna också 
om värdskapet är just 
genuint och äkta. 
Helhetsupplevelsen blir 
mycket bättre.” 

Mer avslappnad om 
värdskapet är genuint, blir 
mer hemtrevligt. Är 
värdskapet genuint kan 
maten smaka bättre, jag blir 
villig att dricksa. 
Helhetsupplevelsen blir 
bättre. 

Genuint service och 
värdskap 

“Allt tror jag, när man 
kommer dit och personalen 
är jättearg eller irriterad då 
blir jag liksom “Jaha, varför 
är du arg för? Du ska ju 
liksom ge mig bra service 
och värdskap”. Är 
personalen arg så påverkas 
man ju som gäst, antingen 
medvetet eller omedvetet. 
Men påverkas det gör man. 
Likaså om det första 
bemötandet är bra, då blir 

När man kommer dit och 
personalen är jättearg eller 
irriterad då blir jag liksom 
“Jaha, varför är du arg för? 
Du ska ju liksom ge mig bra 
service och värdskap”. 
Likaså om det första 
bemötandet är bra, då blir 
det en bra start på 
måltidsupplevelsen. 

Första bemötandet 
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det en bra start på 
måltidsupplevelsen och kan 
lyfta allt det andra.” 

“Ja men de påverkar mig 
mycket, står personalen med 
händerna i fickan och inte 
riktigt bry sig när de ska ta 
exempelvis 
matbeställningen, då blir jag 
mer skeptisk till om dem 
verkligen vill vara här, det 
drar ner hela min 
måltidsupplevelse. Samma 
sak om dem står med låsta 
armar, det ser heller inte så 
trevligt ut. Som gäst vill jag 
bli sedd och då är det viktigt 
att personalen visar det även 
med sitt kroppsspråk. Har 
personalen ett mer öppet och 
välkomnande kroppsspråk 
kan jag känna mig mer 
välkommen iallafall.” 

Står personalen med 
händerna i fickan, då blir jag 
mer skeptisk till om dem 
verkligen vill vara här. 
Samma sak om dem står 
med låsta armar. Som gäst 
vill jag bli sedd och då är det 
viktigt att personalen visar 
det även med sitt 
kroppsspråk. Har personalen 
ett mer öppet och 
välkomnande kroppsspråk 
kan jag känna mig mer 
välkommen.  

Servicepersonalens 
kroppsspråk 

“Ja men förväntan skiljer sig 
ja, har man en viktigt 
affärslunch med en viktigt 
kund kanske man vill som 
gäst vara ifred, att 
servicepersonalen inte 
kommer och stör så ofta. 
Men om man äter med 
vänner en fredagskväll kan 
det vara trevligt om 
personalen kommer och 
frågar då och då om någon 
mer dryck önskas eller så, 
men det får inte bli tjatigt 
det heller utan det är viktigt 
att personalen försöker 
känna av gästernas behov.” 

En viktigt affärslunch med 
en kund kanske man vill 
vara ifred. Om man äter med 
vänner en fredagskväll kan 
det vara trevligt om 
personalen kommer och 
frågar om någon mer dryck 
önskas, det får inte bli tjatigt 
utan det är viktigt att 
personalen försöker känna 
av gästernas behov. 

Gästens förväntan 
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“En blandning av god mat, 
trevlig personal, trevlig 
atmosfär, det behöver inte 
vara jättefint men är maten 
god och trevlig personal 
brukar jag bli en 
återkommande gäst.” 

God mat, trevlig personal, 
trevlig atmosfär. Är maten 
god och trevlig personal 
brukar jag bli en 
återkommande gäst. 

Återkommande gäst 

“När personalen är där hela 
tiden och tjatar, frågar om 
maten är god och så, liksom 
är maten inte god så säger 
jag till, sluta tjata. Liksom 
om dem kommer direkt när 
man satt sig ner och frågar 
vad man önskar äta eller så, 
liksom ta det lugnt vi har 
precis satt oss och inte ens 
öppnat menyn. I såna 
situationer har inte 
personalen tolkat situationen 
rätt eller inte känt av 
rummet eller gästen alls. Att 
dem är där för mycket är 
irriterad.” 

När personalen är där och 
tjatar, frågar om maten är 
god. Liksom om dem 
kommer direkt när man satt 
sig ner och frågar vad man 
önskar äta, liksom ta det 
lugnt vi har precis satt oss 
och inte ens öppnat menyn. I 
såna situationer har inte 
personalen tolkat situationen 
rätt. Att dem är där för 
mycket är irriterad. 

Överflödigt  

“ Jag blir nog främst 
obekväm om det är för 
mycket eller överdriven 
värdskap, blir även irriterad 
då dem förstör 
måltidsupplevelsen. Det är 
inte roligt att betala för sig 
om värdskapet har varit 
överdrivet och försämrat 
måltidsupplevelsen, man vill 
ju inte komma tillbaka om 
personalen gör så.” 

Jag blir obekväm om det är 
för mycket eller överdriven 
värdskap, även irriterad då 
dem förstör 
måltidsupplevelsen. Inte 
roligt att betala för sig om 
värdskapet har varit 
överdrivet.  

Överflödigt  

“Jo men det är väl att 
restaurangen har en bra 
balans mellan gott värdskap, 

Bra balans mellan gott 
värdskap, god mat och 
trevlig miljö. Bra balans på 

Helhetsupplevelse 
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god mat och trevlig miljö. 
Och bra balans på 
värdskapet, så att service 
och värdskapet inte blir 
överdrivet. Jag vill bli sedd 
som gäst men kanske inte 
för sedd så det blir 
överdrivet.” 

värdskapet. Jag vill bli sedd 
som gäst men kanske inte 
för sedd så det blir 
överdrivet. 

“Ja men god mat, gott 
bemötande… ja men en bra 
helhetsupplevelse överlag 
får mig att vilja dricksa, blir 
liksom mitt sätt att visa 
restaurangen att ni har gjort 
bra ifrån er och jag vill 
betala mer än ni begär. Det 
kan vara små saker som får 
helhetsupplevelsen att bli 
bättre och gör mig villig att 
dricksa, bara som de att de 
ska fylla på vatten hela tiden 
om det är tomt i 
vattenglaset, det tycker jag 
är viktigt.” 

God mat, gott bemötande, en 
bra helhetsupplevelse 
överlag får mig att vilja 
dricksa. Blir ett sätt att visa 
restaurangen att jag vill 
betala mer än ni begär. Det 
kan vara små saker som får 
helhetsupplevelsen att bli 
bättre.  

Betalningsvilja 

 
Tabell 4. Fortsättning av analys, koder formas till teman. 

Koder  Underkategorier Kategorier  Teman 

Servicepersonalens 
egensksper 

Gästens förväntan 
på service och 
värdskapet 

Förväntan Gästens förväntan 

Genuint service och 
värdskap 

Vikten av genuint 
värdskap 

Värdskap Servicepersonalens 

genuinitet  

Första bemötandet Vikten av ett gott 
bemötande 

Första mötet Första bemötandets 

betydelse 

Servicepersonalens 
kroppsspråk 

Personalens 
kroppsspråk och 

Kroppsspråk Kroppsspråkets 
betydelse 
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beteende 

Gästens förväntan Gästens förväntan 
på service och 
värdskapet 

Förväntan Gästens förväntan 

Återkommande gäst För att bli en 
återkommande gäst 

Återkommande gäst Gästens förväntan 

Överflödigt  Negativt med 
överflödigt service 
och värdskap 

Överflödigt service 
och värdskap 

Service och 
värdskap i överflöd 

Överflödigt  Negativt med 
överflödigt service 
och värdskap 

Överflödigt service 
och värdskap 

Service och 
värdskap i överflöd 

Helhetsupplevelse Servicepersonalens 
påverkan på 
helhetsupplevelsen 

Att bli sedd Servicepersonalens 

genuinitet  

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar 
betalningsviljan 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 

betalningsvilja 
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Intervju 3  
Kvinna 43 år 
  
Tabell 5. Analys intervju 3, meningsenheter formas till koder.  

Meningsskapande enheter Kondenserade 
meningsenheter 

Koder 

“Hälsa i dörren, och 
naturligtvis le, vara trevliga, 
men inte liksom passa upp 
hela tiden. Utan på en lagom 
nivå.” 

Hälsa i dörren, le och trevlig 
på en lagom nivå.  
 

Välkomnande 

“Det är jättestor skillnad om 
värdskapet känns äkta eller 
inte, oftast är det ju att du 
har lite erfarenhet. Du 
(servicpersonal) behöver 
jobba upp dig lite för att 
kunna känna av personer 
(gäster) på ett bra sätt.”  

Stor skillnad om värdskapet 
känns äkta eller inte, krävs 
erfarenhet för att kunna 
känna av gäster.  

Genuint värdskap 

“...faktiskt så kan det ju 
ändra sig, men är maten 
jättebra fast det har varit 
otrevlig personal då kan man 
ju glömma bort att dem har 
varit otrevligt. Men annars 
så sitter ju gärna första 
intrycket kvar. Är dem glada 
i börjar så har man ju det 
med sig även om maten 
kanske är vanlig, inte över 
det vanliga.” 

Är maten bra fast första 
bemötandet har varit sådär 
kan man glömma bort att 
dem varit otrevliga. Första 
intrycket sitter annars kvar. 
Är personalen glad från 
början kan det höja den 
totala upplevelsen även om 
maten inte är över det 
vanliga.  

Första bemötandet 

“Aaa men då får dom ju 
verkligen liksom göra alla 
andra uppgifter rätt, att dem 
ser en när man vill beställa, 
dom kollar av på ett trevligt 
sätt om maten är god och ser 
om man kanske saknar salt 

Personalen ska göra alla 
uppgifter rätt och se små 
detaljer för att kunna 
kompensera upp ett dåligt 
första bemötande.  

Första bemötandet 
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eller servetten har åkt ner på 
golvet, men aa du vet såna 
där små grejer gör mycket. 
Det behövs för att snäppa 
upp sig från ett första dåligt 
bemötande.” 

“Ganska mycket faktiskt, 
tuggummi går direkt bort, 
telefon i bakfickan tycker 
jag inte heller passar sig, 
uhmm, och om dom, ja uhm, 
ja säger vi klädsel kanske 
inte hör till kroppsspråket 
men tycker det är viktigt det 
dem ser hela och rena ut. 
Och att det ser mig som 
gäst, inte att dem står och 
flackar med blicken. Om 
dem gör det då blir jag 
direkt skeptisk, liksom vad 
gör dem?” 

Personalens kroppsspråk, 
beteende och utseende 
spelar roll. Dem ska se hela 
och rena ut, inte ha 
tuggummi, ha mobilen i 
bakfickan eller flacka med 
blicken. Görs detta blir jag 
skeptisk.  

Kroppsspråk och beteenden 

“En lunch betalar du i regel 
mindre pengar för, så då 
kanske man inte har, om 
man inte går på en 
restaurang där du får lika 
mycket, men är du på en 
lunchkrog så kan du väntar 
dig din tallrik och sedan inte 
att dom kollar upp dig så 
mycket, men går du och 
betalar mer på kvällen så vill 
du kanske ha det där lilla 
extra.” 

En lunch betalas mindre för 
och förväntas inte samma 
service och värdskap som att 
äta på kvällen. En lunchkrog 
kan du vänta dig din tallrik 
och att dem sedan inte kollar 
upp dig så mycket, på 
kvällen vill du har det där 
lilla extra.  

Gästens förväntan 

“För det första maten då, 
men även att dem är, ähh om 
man får säga det så lätt som 
att jag blir sedd som gäst. 
Att det ser och 

Att personalen ser och 
uppmärksammar gäster är 
viktigt.  

Att bli sedd 
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uppmärksammar mig som 
gäst känns viktigt för mig.” 

“Just det där att dem tittar 
upp, även om dem står och 
har fullt upp med andra 
gäster eller med något annat, 
dem kanske inte kan hjälpa 
mig med en gång men att 
dem tittar upp och “Hejhej 
vi hjälper dig snart” gör 
mycket, du vet jag att jag 
har blivit sedd. Alltså, 
ganska små grejer gör 
mycket, och även när dem 
står och blickar ut över 
många bord och ändå ser 
alla gästers behov.” 

Att de tittar upp, även när 
dem har fullt upp och säger 
“Hejhej vi hjälper dig snart” 
gör mycket, då vet jag att 
jag blivit sedd. Små grejer 
gör mycket.  

Att bli sedd 

“ Ja men du vet när dem är i 
och nästan frågar hela tiden, 
eller när dem tar tallriken 
innan man ätit upp eller om 
inte alla i sällskapet har ätit 
upp, det kan riktigt irritera 
mig. Dem kan vänta till alla 
har ätit upp. Att det blir, 
öhh, vad ska man säga. Ja 
men att det springer för 
mycket, nästan tjatar på oss 
som gäster eller gör att vi 
känner oss stressade för att 
dem vill plocka tallrikarna. 
Men jag blir typ såhär “Men 
ge er…”. Man tröttnar och 
det drar ner hela 
måltidsupplevelsen. Man 
vill va ifred samtidigt som 
jag vill bli sedd, viktigt att 
finna en balans där om man 
arbetar som servitris.”” 

När dem frågar hela tiden, 
tar bort tallriken innan man 
ätit upp, det kan irritera. Att 
dem springer för mycket, 
nästan tjatar eller stressar för 
att dem vill plocka 
tallrikarna. “Men ge er…“ 
Man tröttnar och drar ner 
hela måltidsupplevelsen. 
Man vill vara ifred samtidigt 
som jag vill bli sedd.  

Överflödigt 
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“Ja, men det är lättare att 
betala mer till någon som är 
trevlig såklart, och kanske 
lite lugn och sansad, skojar 
lite än att du betalar för 
någon som är superstressad 
och kanske jobbar ensam 
där. Ibland blir ju värdskapet 
sämre eftersom det är för lite 
personal inne. Då känner jag 
att “Nä idag kanske det inte 
var värt dem pengarna”.” 

Lättare att betala mer till 
trevlig, lugn och sansad 
personal som skojar lite än 
någon som är superstressad.  

Betalningsvilja 

“jag var på restaurang förra 
veckan och där var dem 
precis perfekta på den 
restaurangen, och då vill jag 
dricksa på just för att dem 
stod där och hade koll, på 
allt, du som gäst behövde 
inte göra någonting, dem såg 
ändå. Dem såg småsaker 
som är viktigt som andra 
kanske inte ser. Småsaker 
som nästan är obefintliga, du 
märker dem knappt men är 
så viktiga för 
helhetsupplevelsen. 
exempelvis att dem fyller på 
med vatten i mitt vattenglas 
fast jag inte bett om det eller 
knappt märker när dem 
fyller på det. Och då dricksa 
jag för jag tyckte det var så 
bra.” 

Personalen var precis 
perfekt, då vill jag dricksa 
för dom hade koll. Småsaker 
höjde hela 
måltidsupplevelsen, som att 
dem fyllde på vatten fast jag 
inte bett om det.  

Genuint service och 
värdskap 

 
Tabell 6. Fortsättning av analys, koder formas till teman. 

Koder  Underkategorier Kategorier  Teman 
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Välkomnande Förväntan på 
värdskap 

Värdskap Servicepersonalens 

genuinitet 

Genuint värdskap Vikten av genuint 
värdskap 

Värdskap Servicepersonalens 

genuinitet 

Första bemötandet Vikten av ett gott 
värdskap 

Första mötet Första bemötandets 

betydelse 

Första bemötandet Kompensation för 
dåligt bemötande 

Första mötet Första bemötandets 

betydelse 

Kroppsspråk och 
beteenden 

Personalens 
kroppsspråk och 
beteende 

Kroppsspråk Kroppsspråkets 
betydelse 

Gästens förväntan Gästens förväntan 
på service och 
värdskapet 

Förväntan Gästens förväntan 

Att bli sedd Att bli sedd som 
gäst 

Att bli sedd Gästens förväntan 

Att bli sedd Att bli sedd som 
gäst 

Att bli sedd  Gästens förväntan  

Överflödigt  Negativt med 
överflödigt service 
och värdskap 

Överflödigt service 
och värdskap 

Service och 
värdskap i överflöd 

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar 
betalningsviljan 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 

betalningsvilja 

Genuint service och 
värdskap 

Småsaker som höjer 
hela 
måltidsupplevelsen 

Personal som ser 
gästers behov 

Servicepersonalens 

genuinitet 
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Intervju 4  
Man 44 år 
 
Tabell 7. Analys intervju 4, meningsenheter formas till koder.  

Meningsskapande enheter Kondenserade 
meningsenheter 

Koder 

“Man ska, tycker jag, få 
bekräftelse och 
uppmärksamhet från 
personalen snabbt när man 
kommer dit, och så att man 
får i drycken väldigt fort, för 
då känns det inte som man 
behöver få maten lika fort 
bara man fått drycken. Det 
är väldigt viktigt för mig att 
man inte sitter och väntar på 
drycken speciellt, och att 
dem tar order på drycken 
fort då såklart. Sen att 
personalen är glada och 
trevliga är viktigt såklart.” 

Man ska få bekräftelse av 
personalen snabbt, få dryck 
fort. Det är viktigt för mig 
att inte behöva sitta och 
vänta speciellt på drycken. 
Det är viktigt att personalen 
är glada och trevliga också.  
 

Personalens effektivitet 

“Jo men det påverkar rätt 
mycket, vi var på brunch 
och där kom hon i 
receptionen till och med ut 
och gav ett gott värdskap till 
oss och visa oss till 
restaurangen. Det kändes 
genuint eftersom hon inte 
bara berätta vart det låg utan 
på ett trevligt, positivt sätt 
till och med gick med oss 
och visa vart restaurangen 
låg. Det gav en bra positiv 
start på hela upplevelsen. 
Det skapar en annan 
stämning om personalens 
värdskap känns äkta, en mer 

Receptionspersonalen kom 
ut och visa vägen till 
restaurangen på ett trevligt, 
positivt sätt. Det gav en 
positiv start på hela 
måltidsupplevelsen. Det 
skapa en annan stämning om 
personalens värdskap känns 
äkta.  

Genuint värdskap 

61 



positiv stämning. Jag tycker 
all personal ska vara 
trevliga.” 

“Men det skapar ju en sort 
stämning direkt beroende på 
vilket bemötande jag som 
gäst fått vid dörren. Blir vi 
inte sedda så känns det ju 
inte bra, tar det för lång tid 
innan vi blir sedda så kan 
det ju bli att man till och 
med går till en annan 
restaurang. Men personalen 
ska ju inte vara övertrevliga 
heller direkt när man 
kommer, det får ju inte bli 
för mycket. Det räcker med 
att dem är trevliga.”  

Det skapar en stämning 
direkt beroende på vilket 
bemötande jag fått vid 
dörren. Blir vi sedda känns 
det bra, tar det för lång tid 
innan vi blir sedda kan det 
hända att man går till en 
annan restaurang. 
Personalen får inte vara 
övertrevliga heller, det 
räcker med att dem är 
trevliga.  

Första bemötandet 

“Personalens kroppsspråk är 
nog inget som påverkar mig 
så mycket, tänker inte på 
mycket på det. Jag läser nog 
inte av det så mycket, alla är 
vi olika.” 

Kroppsspråk påverkar inte 
mig så mycket, tänker inte 
så mycket på det.  

Kroppsspråk 

“Ja men är det lunch så vill 
jag väl oftast att det ska vara 
lite mer tempo, både 
betalning, beställning, tills 
maten kommer och så, då 
vill jag att det går fort. Det 
är nog det, om man äter 
middag så vill jag inte ha 
samma sorts tempo.” 

Förväntan på service och 
värdskap skiljer sig mellan 
lunch och middag, mer 
tempo vid lunch och lugnare 
på middagar.  

Förväntan 

“Bra mat och bra ölutbud, 
sen är det viktigt att dem är 
trevliga och så också såklart, 
och att jag blir sedd som 
gäst. Ja men det är väl det 

Bra mat, ölutbud och trevlig 
personal och att jag blir sedd 
krävs för att jag ska bli en 
återkommande gäst.  

Utbud och beteende 
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som krävs för att jag ska bli 
en återkommande gäst.”  

“För mycket service..? 
Hmm… Ja du… Kanske när 
dem går och frågar för 
mycket liksom, om dem 
tjatar och frågar flera gånger 
om maten smakar bra och 
så. Det kanske räcker det 
med att fråga en gång om 
allt känns bra. Det kan bli 
väldigt tjatigt om de frågar 
flera gånger.” 

När dem går och frågar för 
mycket, om dem tjatar och 
frågar flera gånger om 
maten smaka bra. Det kan 
bli väldigt tjatigt om de 
frågar flera gånger.  

Överflödigt 

“...frågar de för ofta om det 
är bra och så kan jag bli lite 
irriterad.” 

Frågar personalen för ofta 
skapas irritation.  

Överflödigt 

“...Betala mer… hmm… 
Men det kanske är dem där 
extra popcornen som kan 
spontant serveras, snacks, 
nötter eller så, som dem 
kanske bjuder på. Blir det 
såna överraskningar kan jag 
bli benägen att betalar mer. 
Sen även om det är jättebra 
mat och jättebra service och 
värdskap så blir jag ju som 
gäst mer benägen att betala 
restaurangen för det dem 
gör. Tyvärr är det sällan man 
får både jättebra mat, service 
och värdskap.”  

Betalningsviljan ökar när 
man får det där lilla extra, 
som popcorn, nötter, snacks 
som spontant kan serveras 
som dem kanske bjuder på. 
Jättebra mat samt service 
och värdskap ökar 
betalningsviljan.  

Det lilla extra 

“Ja men då ska det vara 
riktigt bra mat, och bra 
service på det. Det är väl det 
som krävs för att jag ska 
dricksa.” 

Riktigt bra man och service 
krävs för att jag ska dricksa.  

Betalningsvilja 

“Jo men det är ju som en “Helheten är viktigt på Helhetsupplevelsen 
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helhetsgrej när man går på 
restaurang, det är viktigt att 
inte tappa på något område 
för då kan det dra ner det 
andra som faktiskt är bra. 
Som exempelvis om maten 
inte smakar bra och 
personalen är supertrevliga, 
då tappar ju det där 
trevligheten sin betydelse 
lite grann för jag kommer 
kanske inte tillbaka för att 
maten inte var bra. Eller om 
maten och atmosfären är 
jättebra men det ges dålig 
service och värdskap, då dra 
ju det dåliga bemötandet ner 
stämningen trots att maten 
och atmosfären är bra. Allt 
spelar roll, personal, 
stämningen, musiken, 
maten, atmosfären, ja hela 
konceptet.” 

restaurang, den ena faktorn 
kan dra ner den andra. 
Smakar maten inte bra och 
personalen är supertrevliga, 
då tappar den där 
trevligheten sin betydelse 
lite. Eller ett dåligt värdskap 
som drar ner den goda 
maten. Allt spelar roll, 
personalen, stämningen, 
musiken, maten, atmosfären, 
ja hela konceptet.  

 
Tabell 8. Fortsättning av analys, koder formas till teman. 

Koder  Underkategorier Kategorier  Teman 

Personalens 
effektivitet 

Personalens 
effektivitet och 
beteende 

Personalens 
egenskaper 

Gästens förväntan 

Genuint värdskap  Vikten av genuint 
värdskap 

Värdskap Servicepersonalens 

genuinitet 

Första bemötandet Vikten av ett gott 
värdskap 

Första mötet Första bemötandets 

betydelse 

Kroppsspråk  Personalens 
kroppsspråk och 
beteende 

Kroppsspråk Kroppsspråkets 
betydelse 
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Förväntan Gästens förväntan 
kring service och 
värdskap 

Det förväntade 
service och 
värdskapet 

Gästens förväntan 

Utbud och beteende Restaurangens utbud 
och personalens 
beteende 

Utbud och beteende Gästens förväntan 

Överflödigt  Negativt med 
överflödigt service 
och värdskap 

Överflödigt service 
och värdskap 

Service och 
värdskap i överflöd 

Överflödigt  Negativt med 
överflödigt service 
och värdskap 

Överflödigt service 
och värdskap 

Service och 
värdskap i överflöd 

Det lilla extra Faktorer som 
påverkar 
betalningsviljan 

Gästers 
betalningsvilja 

Gästens 

betalningsvilja 

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar 
betalningsviljan 

Gästers 
betalningsvilja 

Gästens 

betalningsvilja 

Helhetsupplevelsen Varje faktors 
betydelse för 
helhetsupplevelsen 

Helhetsupplevelsens 
betydelse 

Gästens förväntan 
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Intervju 5  
Man 23 år 
 
Tabell 9. Analys intervju 5, meningsenheter formas till koder.  

Meningsskapande enheter Kondenserade 
meningsenheter 

Koder 

“Personalen ska vara trevlig, 
utåtriktad, serviceminded. 
Man får ju en positivare 
upplevelse om man blir väl 
bemött och omhändertagen 
på ett bra sätt. Att jag som 
gäst ska slippa bry mig om 
att leta upp personal eller så 
när jag vill något, utan 
personalen ska se mig ändå 
tycker jag. ” 

Personalen ska vara trevlig, 
utåtriktad, serviceminded. 
Blir positivare upplevelse 
om man blir bra bemött och 
omhändertagen.  
 

Personalens egenskaper 

“Jag uppskattar det mer om 
värdskapet är genuint, känns 
mer äkta “haha” antagligen 
för att det är mer äkta. Jag 
känner mig mer bekväm och 
avslappnad när värdskapet 
känns äkta mot om det 
skulle kännas falskt, få 
känsla av att personalen inte 
vill vara där egentligen. Då 
känner jag mig inte så 
välkommen. Det känns som 
man kan mer njuta av 
restaurangbesöket om 
service och värdskapet är 
genuint.” 

Jag uppskattar det mer om 
värdskapet är äkta, känner 
mig mer bekväm och 
avslappnad. Känns som man 
kan njuta mer av 
restaurangbesöket om 
service och värdskapet är 
genuint.  

Genuint 

“Jag skulle inte vilja sitta på 
en restaurang där det första 
som har hänt är att jag blivit 
dåligt bemött.” 

Vill inte sitta på en 
restaurang där det första är 
att man blivit dåligt bemött. 

Första bemötandet 
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“Det första dåliga 
bemötandet tycker jag sitter 
kvar, det är svårt att 
kompensera upp under 
måltidens gång. Det kan 
nästa bli om de försöker 
kompensera upp det efteråt 
att jag tycker det känns fejk, 
liksom “Jaså, nu passar det 
att vara trevliga men inte när 
vi först kom?”.“ 

Det första dåliga bemötandet 
tycker jag sitter kvar, det är 
svårt att kompensera upp. 
Det kan nästa bli om de 
försöker kompensera upp 
det efteråt att jag tycker det 
känns fejk.  

Första bemötandet 

“Nej, kroppsspråk är inget 
jag tänker på. Jag uppfattar 
eller tänker inte på sånt. Jag 
vet att andra burkar tänka på 
det men det är verkligen 
inget som påverkar mig.” 

Kroppsspråk är inget jag 
tänker på eller uppfattar.  

Servicepersonalens 
kroppsspråk 

“Ne jag förväntar mig 
ungefär samma service och 
värdskap även om det är 
olika situationer, jag vill 
gärna ha det trevliga och 
genuina värdskapet även om 
jag äter en snabb lunch eller 
om jag äter middag en 
längre tid på kvällen. Sen 
kan ju förväntan på servicen 
skilja sig lite, om man vill 
att det ska gå fort eller inte, 
man har ju oftast inte så lång 
lunchrast.” 

Jag förväntar mig ungefär 
samma service och värdskap 
även om det är olika 
situationer, vill gärna ha det 
trevliga och genuina 
värdskapet även om jag äter 
en snabb lunch eller om jag 
äter middag. Förväntan på 
servicen skilja sig lite, om 
det ska gå fort eller inte.  

Gästens förväntan 

“Bra mat, bra service, trevlig 
personal som har ett genuint 
sätt att arbeta på, det kan 
göra mig till en 
återkommande gäst.” 

Bra mat, bra service, trevlig 
personal som har ett genuint 
arbetssätt göra mig till en 
återkommande gäst. 

Återkommande gäst 

“När man inte får äta i fred 
kan vara mycket irriterande, 

När man inte får äta i fred 
kan vara mycket irriterande, 

Överflödigt värdskap 
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om personalen frågar hela 
tiden om allt smaka bra och 
tjatar helt enkelt. Eller när 
personalen börjar duka av 
och alla i sällskapet inte har 
ätit upp, det kan jag reta mig 
mycket på. Det tycker jag 
ser dåligt ut i mina ögon. 
Beroende på situation så kan 
jag bli irriterad om 
värdskapet blir överdrivet, 
eller dåligt på något sätt.” 

om personalen frågar hela 
tiden om allt smaka bra och 
tjatar. Eller när personalen 
börjar duka av och alla i 
sällskapet inte har ätit upp, 
det kan jag reta mig mycket 
på. Det tycker jag ser dåligt 
ut i mina ögon.  

“Ja, miljön, exklusivitet om 
restaurangen har något som 
ingen annan har, bra mat, 
bra service och värdskap. 
Alltså bra måltidsupplevelse 
överlag får mig att vilja 
betala mer.” 

Miljön, exklusivitet om 
restaurangen har något som 
ingen annan har, bra mat, 
bra service och värdskap. 
Bra måltidsupplevelse ökar 
betalningsviljan. 

Betalningsvilja 

“...riktigt bra service, så att 
jag verkligen känner mig 
supernöjd och nästan inte 
vill åka därifrån. Det är 
viktigt att personalen tänker 
på smådetaljer, jag som gäst 
ska inte behöva tänka så 
mycket utan det ska liksom 
flyta på. Då kan jag tänka 
mig dricksa” 

Riktigt bra service, 
verkligen känner mig 
supernöjd och nästan inte 
vill åka därifrån. Viktigt att 
personalen tänker på 
smådetaljer. Då kan jag 
tänka mig dricksa.  

Betalningsvilja 

 
Tabell 10. Fortsättning av analys, koder formas till teman. 

Koder  Underkategorier Kategorier  Teman 

Personalens 
egenskaper 

Gästens förväntan 
på service och 
värdskap 

Gästens förväntan Gästens förväntan 

Genuint Vikten av genuint 
service och värdskap 

Genuint service och 
värdskap 

Servicepersonalens 

genuinitet  
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Första bemötandet Vikten av ett gott 
värdskap 

Första mötet Första bemötandets 

betydelse 

Första bemötandet Försök till 
kompensation  

Första mötet Första bemötandets 

betydelse 

Personalens 
kroppsspråk 

Personalens 
kroppsspråk och 
beteende 

Kroppsspråk Kroppsspråkets 
betydelse 

Gästens förväntan Gästens förväntan 
på service och 
värdskapet 

Förväntan Gästens förväntan 

Återkommande gäst Faktorer som 
påverkar om gästen 
blir återkommande 

Återkommande gäst Servicepersonalens 

genuinitet  

Överflödigt 
värdskap 

Negativt med 
överflödigt service 
och värdskap 

Överflödigt service 
och värdskap 

Service och 
värdskap i överflöd 

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar 
betalningsviljan 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 

betalningsvilja 

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar 
betalningsviljan 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 

betalningsvilja 
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Intervju 6  
Man 29 år 
 
Tabell 11. Analys intervju 6, meningsenheter formas till koder.  

Meningsskapande enheter Kondenserade 
meningsenheter 

Koder 

“... om dem kommer in lite 
då och då och frågar om 
maten smakar bra, om jag 
vill ha något mer eller om 
jag är nöjd. Det räcker med 
en gång men sedan om man 
vinkar eller kallar på dem så 
ska de vara tillgängliga och 
snabba om man behöver 
hjälp, det tycker jag är bra 
service.” 

Personalen ska fråga om allt 
är bra, samt vara alert när 
något behövs.  
 

Servicepersonalens 
egenskaper 

“... det är klart att det 
påverkar mycket. Men det är 
ju svårt att veta om det är 
genuint eller inte. Det 
viktigaste för mig är att de 
ska bemöta med ett leende.” 

Det är svårt att veta om 
servicen och värdskapet är 
genuint, men ett leende kan 
räcka långt.  

Genuint service och 
värdskap 

“Mycket. Om jag kommer in 
någonstans och de är glada 
och bemöter mig med ett 
leende så är det klart att 
upplevelsen blir mycket 
mycket bättre. Det har ju 
hänt att jag faktiskt har vänt 
och gått för att de haft ett 
dåligt första bemötande …” 

Det första bemötandet 
påverkar mycket. 
Upplevelsen kan bli bättre 
eller så dålig att jag går 
därifrån. 

Första bemötandet 

“... ja det påverkar ju mycket 
det här med kroppsspråket. 
Det visar ju hur mycket 
intresse de har för jobbet 
och hur mycket intresse de 
har för mig som gäst.” 

Kroppsspråket påverkar 
mycket på så sätt att det 
visar personalens intresse 
för jobbet och gästerna.  

Servicepersonalens 
kroppsspråk 
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“Om jag är ute och äter själv 
kanske, då oftast om jag 
bara ska sitta där och käka 
en lunch snabbt, då bryr jag 
mig kanske inte så mycket 
om de till exempel går fram 
och frågar hur det smakar. 
Men ska jag äta en fin 
middag med min tjej till 
exempel vill jag att det ska 
vara bra ... “ 

Service och värdskap 
betyder inte lika mycket om 
jag ska äta själv som om jag 
exempelvis ska äta en 
romantisk middag med min 
partner. 

Förväntan på service och 
värdskap 

“Det krävs att personalen 
gör det där lilla extra. Att 
man går och frågar ifall allt 
är bra och är hjälpsamma. 
Att de ler och har en bra 
attityd, Att man liksom 
märker att jag som gäst är 
viktig för dem.” 

Personalen ska göra det där 
lilla extra och visa att jag 
som gäst är viktig för dem, 
med ett leende.  

Återkommande gäst 

“Typ, det här jobbiga att 
man inte ens hinner föra en 
konversation tillsammans 
med den man sitter vid 
bordet med, att det kommer 
folk hela tiden som frågar. 
Det blir för mycket.” 

Det blir för mycket service 
och värdskap om man inte 
ens hinner föra en 
konversation med sitt 
sällskap. 

Överflödigt service och 
värdskap 

“Negativt. Alltså jag 
kommer ju känna mig kvävd 
i sådana fall. Att jag inte ens 
kan hålla en konversation 
utan att någon lyssnar eller 
avbryter.” 

Jag påverkas negativt och 
känner mig kvävd vid 
överflödigt service och 
värdskap.  

Överflödigt service och 
värdskap 

“Leendet, det här trevliga, 
om jag får ett gott 
bemötande. Det kan göra att 
jag betalar mer, absolut.” 

Ett gott bemötande kan öka 
min betalningsvilja. 

Betalningsvilja 

“Service och värdskap är det 
enda som spelar någon roll 

Service och värdskap är de 
betydande faktorerna för att 

Betalningsvilja 
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för att jag ska dricksa. För 
jag dricksar aldrig för att 
maten är god till exempel, 
för jag kommer ju dit för att 
maten ska vara god. Jag 
dricksar inte heller för att de 
kommer ut med maten i tid, 
för det är deras jobb. Jag 
dricksar för det här ”lilla 
extra”...” 

jag ska dricksa. Att maten 
smakar bra eller kommer ut i 
tid är deras jobb, dricks får 
de för det där “lilla extra”.  

“Ja, det värsta jag vet som 
kan sänka upplevelsen! Det 
är när man kan sitta och 
vänta för länge på maten.” 

Att vänta på maten för länge 
är det som påverkar 
upplevelsen mest negativt.  

Negativ påverkan 

 
Tabell 12. Fortsättning av analys, koder formas till teman. 

Koder  Underkategorier Kategorier  Teman 

Servicepersonalens 
egenskaper 

Gästens förväntan 
på 
servicepersonalens 
egenskaper 

Gästens förväntan Gästens förväntan 

Genuint service och 
värdskap 

Vikten av genuint 
service och värdskap 

Genuint service och 
värdskap 

Servicepersonalens 
genuinitet  

Första bemötandet Vikten av ett gott 
bemötande 

Första mötet Första bemötandets 
betydelse 

Servicepersonalens 
kroppsspråk 

Vikten av 
servicepersonalens 
kroppsspråk 

Kroppsspråk Kroppsspråkets 
betydelse 

Förväntan på service 
och värdskap 

Gästens förväntan 
på service och 
värdskap 

Gästens förväntan Gästens förväntan 

Återkommande gäst Faktorer som 
påverkar om gästen 
blir återkommande 

Återkommande gäst Servicepersonalens 
genuinitet 

Överflödigt service Definition av Överflödigt service Service och 
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och värdskap överflödigt service 
och värdskap 

och värdskap värdskap i överflöd 

Negativ påverkan Negativ påverkan av 
överflödigt service 
och värdskap 

Negativt med 
service och värdskap 
i överflöd 

Service och 
värdskap i överflöd 

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar 
betalningsviljan 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 
betalningsvilja 

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar viljan att 
dricksa 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 
betalningsvilja 

Negativ påverkan Faktorer som har 
negativ påverkan 

Gästen påverkas 
negativt 

Gästens förväntan 
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Intervju 7  
Kvinna, 28 år 
 
Tabell 13. Analys intervju 7, meningsenheter formas till koder.  

Meningsskapande enheter Kondenserade 
meningsenheter 

Koder 

“De ska liksom vara 
inbjudande. Eh… men, 
tillmötesgående är ett bra 
ord tänker jag.” 

Servicepersonalen ska vara 
inbjudande och 
tillmötesgående.  
 

Servicepersonalens 
egenskaper 

“Jättemycket. Jag tror att det 
blir en undermedveten 
känsla av trivsel på något 
vis.” 

Genuint service och 
värdskap påverkar mycket 
och skapar en känsla av 
trivsel. 

Genuint service och 
värdskap 

“Så jag tror att det skulle 
kunna förstöra hela 
måltiden. Om man inte sen 
får en väldigt bra, genuin 
servering senare. Då kan 
man ändra uppfattning 
senare, men det krävs mer 
då.” 

Det första bemötandet skulle 
kunna första 
måltidsupplevelsen. Kan 
kompletteras senare men då 
krävs det mer. 

Första bemötandet  

“För att oavsett vad 
personen säger, har den ett 
öppet, mjukt, gladare ansikte 
så tar man nog emot det på 
ett annat sätt. Om någon ser 
typ sur ut, då, nej det 
påverkar mig jättemycket.” 

Positivt kroppsspråk tas 
emot på ett annat sätt i 
jämförelse med negativt, det 
påverkar jättemycket.  

Servicepersonalens 
kroppsspråk 

“Nej. Jag vill ha samma.” Jag vill ha samma service 
och värdskap. 

Förväntan på service och 
värdskap 

“... bra mat. Och men såhär, 
glatt bemötande. Och gärna, 
alltså kunniga.” 

Bra mat, gott bemötande och 
kunskap gör mig 
återkommande. 

Återkommande gäst 

“... om en person liksom inte 
känner av. Att den blir för 

Personalen måste kunna 
känna av läget och inte bli 

Överflödigt service och 
värdskap 
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personlig eller för pratsam 
och inte känner av 
stämningen.” 

för personlig eller pratsam. 

“Negativt. Ehm… man blir 
ju inte lika sugen på att gå 
dit igen.” 

Påverkas negativt, blir inte 
en återkommande gäst. 

Negativ påverkan 

“Har de höga priser har man 
höga förväntningar. Har de 
billiga priser och värdskapet 
är jättebra så blir man 
liksom ”Shit!” och tänker att 
”här dricksar man”.” 

Höga priser ger höga 
förväntning, låga priser ger 
lägre förväntningar men då 
kan förväntningarna lättare 
överträffas och viljan att 
dricksa. 

Betalningsvilja 

“Det är den enskilda 
personen som serverar. 
Även fast man vet att 
dricksen går till alla, så 
hänger det på för min del på 
den som har mitt bord.” 

Servitrisen är den som 
påverkar viljan att dricksa.  

Betalningsvilja 

 
Tabell 14. Fortsättning av analys, koder formas till teman. 

Koder  Underkategorier Kategorier  Teman 

Servicepersonalens 
egenskaper 

Gästens förväntan 
på 
servicepersonalens 
egenskaper 

Gästens förväntan Gästens förväntan 

Genuint service och 
värdskap 

Vikten av genuint 
service och värdskap 

Genuint service och 
värdskap 

Servicepersonalens 
genuinitet  

Första bemötandet  Vikten av ett gott 
bemötande 

Första mötet Första bemötandets 
betydelse 

Servicepersonalens 
kroppsspråk 

Vikten av 
servicepersonalens 
kroppsspråk 

Kroppsspråk Kroppsspråkets 
betydelse 

Förväntan på service 
och värdskap 

Gästens förväntan 
på service och 
värdskap 

Gästens förväntan Gästens förväntan 
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Återkommande gäst Faktorer som 
påverkar om gästen 
blir återkommande 

Återkommande gäst Gästens förväntan 

Överflödigt service 
och värdskap 

Definition av 
överflödigt service 
och värdskap 

Överflödigt service 
och värdskap 

Service och 
värdskap i överflöd 

Negativ påverkan Negativ påverkan av 
överflödigt service 
och värdskap 

Negativt med 
service och värdskap 
i överflöd 

Service och 
värdskap i överflöd 

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar 
betalningsviljan 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 
betalningsvilja 

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar viljan att 
dricksa 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 
betalningsvilja 
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Intervju 8  
Kvinna, 53 år 
 
Tabell 15. Analys intervju 8, meningsenheter formas till koder.  

Meningsskapande enheter Kondenserade 
meningsenheter 

Koder 

“Dem ska vara vänliga, veta 
vad de har att erbjuda på 
restaurangen och veta när 
man frågar. Serviceinriktad 
när man påkallar 
uppmärksamhet.” 

Servicepersonalen ska vara 
serviceinriktade samt 
kunniga om vad 
restaurangen har att erbjuda. 

Servicepersonalens 
egenskaper 

“Positivt. För då känns det 
som att dem bryr sig om att 
jag som gäst vill vara hos 
dem… “ 

Positiv påverkan för att det 
känns som att de bryr sig om 
mig som gäst. 

Genuint service och 
värdskap 

“Det är jätteviktigt. Blir man 
inte bra bemött så vill man 
ju inte vara kvar där… “ 

Viktigt att bli bra bemött, 
annars vill man inte vara 
kvar. 

Första bemötandet 

“Annars tycker man ju inte 
att det är trevligt att vara 
där, då skulle man inte gå 
tillbaka dit och inte 
rekommendera det till 
andra.” 

Kroppsspråket påverkar 
viljan att gå tillbaka, samt 
rekommendera den till 
andra. 

Servicepersonalens 
kroppsspråk 

“... jag förväntar mig samma 
bemötande vad det än är.” 

Förväntar samma service 
och värdskap. 

Förväntan på service och 
värdskap 

“... det är ju att de är trevliga 
och tar hand om en men inte 
är för påträngande heller.” 

Dem ska vara trevliga, 
omhändertagande men inte 
för påträngande. 

Återkommande gäst 

“För bara för att man frågar 
flera gånger betyder ju inte 
det att man är bra i sitt 
bemötande utan det är ju att 
känna av när det är läge.” 

Inte alltid bra att fråga för 
mycket, det handlar om att 
kunna känna av situationen. 

Överflödigt service och 
värdskap 
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“Negativt. Man vill ju kunna 
slappna av och få äta i lugn 
och ro.” 

Påverkas negativt då man 
vill kunna äta ifred. 

Negativ påverkan 

“Ja men är dem trevliga i sitt 
bemötande och har bra mat 
såklart och bra ställe 
förövrigt så betalar jag mer.” 

Trevligt bemötande, bra mat 
och bra ställe ökar min 
betalningsvilja. 

Betalningsvilja 

“... god mat och bra 
bemötande.” 

Mat och bemötande bör vara 
bra. 

Betalningsvilja 

 
Tabell 16. Fortsättning av analys, koder formas till teman. 

Koder  Underkategorier Kategorier  Teman 

Servicepersonalens 
egenskaper 

Gästens förväntan 
på 
servicepersonalens 
egenskaper 

Gästens förväntan Gästens förväntan 

Genuint service och 
värdskap 

Vikten av genuint 
service och värdskap 

Genuint service och 
värdskap 

Servicepersonalens 
genuinitet  

Första bemötandet  Vikten av ett gott 
bemötande 

Första mötet Första bemötandets 
betydelse 

Servicepersonalens 
kroppsspråk 

Vikten av 
servicepersonalens 
kroppsspråk 

Kroppsspråk Kroppsspråkets 
betydelse 

Förväntan på service 
och värdskap 

Gästens förväntan 
på service och 
värdskap 

Gästens förväntan Gästens förväntan 

Återkommande gäst Faktorer som 
påverkar om gästen 
blir återkommande 

Återkommande gäst Gästens förväntan 

Överflödigt service 
och värdskap 

Definition av 
överflödigt service 
och värdskap 

Överflödigt service 
och värdskap 

Service och 
värdskap i överflöd 

Negativ påverkan Negativ påverkan av 
överflödigt service 

Negativt med 
service och värdskap 

Service och 
värdskap i överflöd 
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och värdskap i överflöd 

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar 
betalningsviljan 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 
betalningsvilja 

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar viljan att 
dricksa 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 
betalningsvilja 
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Intervju 9  
Man, 20 år 
 
Tabell 17. Analys intervju 9, meningsenheter formas till koder.  

Meningsskapande enheter Kondenserade 
meningsenheter 

Koder 

“... dem ska bemöta en på ett 
bra sätt. Man ska känna sig 
välkommen, att de hälsar, 
hmm… att de inte är 
nonchalanta … “ 

De ska ha gott bemötande, 
välkomnande och inte vara 
nonchalanta.  

Servicepersonalens 
egenskaper 

“Bra. Om dem verkar vara 
glada på riktigt och verkar 
tycka om sitt jobb och mig 
som gäst… “ 

Bra påverkan om de är 
glada, tycker om sitt jobb 
och mig som gäst. 

Genuint service och 
värdskap 

“Det är ju viktigt. Om man 
känner att dem inte ser en 
eller bryr sig så är det väl 
inte så jättenajs, men sen 
alltså så, det är ju maten som 
är det viktigaste.” 

De bör se en och bry sig om 
att man är där, det är viktigt, 
dock är maten det viktigaste. 

Första bemötandet 

“Kroppsspråket väger mer 
än ord. Det tysta språket. 
Det tysta språket väger mer 
än ord.” 

Kroppsspråket betyder mer 
än ord. 

Servicepersonalens 
kroppsspråk 

“Jag vill ha samma 
bemötande.” 

Önskar samma bemötande.  Förväntan på service och 
värdskap 

“God mat och bra personal.” Bra mat och personal. Återkommande gäst 

“Jag tycker dem ska ge en 
tid. Alltså, dem ska komma 
och lämna menyn och sen så 
behöver dem inte stå där 
hela tiden.” 

Servicepersonalen ska ge en 
tid och inte vara för nära. 

Överflödig service och 
värdskap 

“Dåligt. Man känner att man 
vill ha lite space… “ 

Negativ påverkan om de är 
för nära.  

Negativ påverkan 
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“... hur bemötande 
personalen är och kvaliteten 
på maten. Det får mig att 
kunna betala mer.” 

Personalens bemötande och 
kvaliteten på möten får mig 
att kunna betala mer.  

Betalningsvilja 

“... jag kommer ju inte 
dricksa oavsett hur bra 
personalen är om maten är 
katastrof. Om maten är bra 
och personalen är bra då kan 
jag tänka mig att dricksa. 

Personalen kan inte 
kompensera ifall maten är 
dålig, båda bör vara bra för 
att jag ska dricksa. 

Betalningsvilja 

 
Tabell 18. Fortsättning av analys, koder formas till teman. 

Koder  Underkategorier Kategorier  Teman 

Servicepersonalens 
egenskaper 

Gästens förväntan 
på 
servicepersonalens 
egenskaper 

Gästens förväntan Gästens förväntan 

Genuint service och 
värdskap 

Vikten av genuint 
service och värdskap 

Genuint service och 
värdskap 

Servicepersonalens 
genuinitet  

Första bemötandet  Vikten av ett gott 
bemötande 

Första mötet Första bemötandets 
betydelse 

Servicepersonalens 
kroppsspråk 

Vikten av 
servicepersonalens 
kroppsspråk 

Kroppsspråk Kroppsspråkets 
betydelse 

Förväntan på service 
och värdskap 

Gästens förväntan 
på service och 
värdskap 

Gästens förväntan Gästens förväntan 

Återkommande gäst Faktorer som 
påverkar om gästen 
blir återkommande 

Återkommande gäst Gästens förväntan 

Överflödig service 
och värdskap 

Definition av 
överflödigt service 
och värdskap 

Överflödigt service 
och värdskap 

Service och 
värdskap i överflöd 

Negativ påverkan Negativ påverkan av Negativt med Service och 
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överflödigt service 
och värdskap 

service och värdskap 
i överflöd 

värdskap i överflöd 

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar 
betalningsviljan 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 
betalningsvilja 

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar viljan att 
dricksa 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 
betalningsvilja 
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Intervju 10 
Kvinna, 81 år 
 
Tabell 19. Analys intervju 10, meningsenheter formas till koder.   
Meningsskapande enheter Kondenserade 

meningsenheter 
Koder 

“... vara vänliga och så ska 
dem väl ha god service, vara 
trevliga och så 
tillmötesgående själva och 
hjälpa till …”  

Vänliga, trevliga med god 
service samt att de ska vara 
tillmötesgående och 
hjälpsamma 
 

Servicepersonalens 
egenskaper 

“... att man känner att dem 
verkligen vill hjälpa en. Det 
är ju skillnad om det känns 
påtvingat…” 

Skillnad på om de verkligen 
vill hjälpa, än om det är 
påtvingat. 

Genuint service och 
värdskap 

“Om det inte skulle vara där 
så vänder jag och går. Det 
kravet har jag, går jag på 
restaurang ska det vara 
ordentligt med bra service 
och trevligt…“ 

Om de inte är trevliga eller 
har bra service så vänder jag 
och går. 

Första bemötandet 

“Det har ju oerhört 
betydelse. Om de ser glada 
och trevliga ut än om de står 
sura och väntar…“ 

Oerhörd betydelse om de ser 
glada och trevliga ut, än sura 
och avvaktande.  

Servicepersonalens 
kroppsspråk 

“Det ska ju vara lika bra 
med maten ändå och 
bemötandet. Det tycker inte 
jag är någon skillnad på.” 

Maten och bemötandet ska 
vara lika oberoende av 
vilken situation det är. 

Förväntan på service och 
värdskap 

“Att de verkligen bemöter 
en så att man trivs. Att de 
ägnar sin tid åt gästen och 
inte bara låter en sitta där 
med maten.” 

Att de har bra bemötande 
och ägnar tid åt gästen, så att 
man trivs. 

Återkommande gäst 

“Det har aldrig hänt mig att Förr var det för lite, men jag Upplevd service och 
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jag känt att det blivit för 
mycket. Förr var det för lite, 
men det har aldrig blivit för 
mycket…“ 

har aldrig upplevt för 
mycket. 

värdskap 

“... det är också med det där 
om de är vänliga och 
trevliga då kan man betala 
mer.” 

Om de är vänliga och 
trevliga kan man betala mer. 

Betalningsvilja 

“... att det har varit en trevlig 
kväll, att maten smaka bra. 
Att dem har varit 
uppmärksamma och frågat 
om man behövt något mer 
… “ 

En trevlig kväll med bra mat 
och uppmärksam personal. 

Betalningsvilja 

“Det värsta jag var med om 
var när vi bara ville äta 
något lättare och han svara 
med ”Då får ni äta på 
McDonalds”. Aldrig mer! 
Det var den sämsta, vilket 
bemötande. Dit går vi aldrig 
mer. Det var en gång när vi 
fick jättebra service, där det 
var en kille som var 
jätteduktig med vinlistan 
och var bemötande och 
kollade ifall vi hade det bra. 
Särskilt när man är äldre vill 
man att de ska kolla så man 
har det bra.” 

Det värsta bemötandet var 
när personalen svara “Då får 
ni äta på McDonalds”, när vi 
ville äta något lättare. Dit 
går vi aldrig mer. Det var en 
gång en jätteduktig personal 
som var bemötande och 
kollade så allt var bra, vilket 
uppskattas särskilt när man 
är äldre. 

Återkommande gäst 

 
Tabell 20. Fortsättning av analys, koder formas till teman. 

Koder  Underkategorier Kategorier  Teman 

Servicepersonalens 
egenskaper 

Gästens förväntan 
på 
servicepersonalens 
egenskaper 

Gästens förväntan Gästens förväntan 
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Genuint service och 
värdskap 

Vikten av genuint 
service och värdskap 

Genuint service och 
värdskap 

Servicepersonalens 
genuinitet  

Första bemötandet  Vikten av ett gott 
bemötande 

Första mötet Första bemötandets 
betydelse 

Servicepersonalens 
kroppsspråk 

Vikten av 
servicepersonalens 
kroppsspråk 

Kroppsspråk Kroppsspråkets 
betydelse 

Förväntan på service 
och värdskap 

Gästens förväntan 
på service och 
värdskap 

Gästens förväntan Gästens förväntan 

Återkommande gäst Faktorer som 
påverkar om gästen 
blir återkommande 

Återkommande gäst Gästens förväntan 

Upplevd service och 
värdskap 

Definition av 
upplevd service och 
värdskap 

Upplevd service och 
värdskap 

Service och 
värdskap i överflöd 

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar 
betalningsviljan 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 
betalningsvilja 

Betalningsvilja Faktorer som 
påverkar viljan att 
dricksa 

Gästens 
betalningsvilja 

Gästens 
betalningsvilja 

Återkommande gäst Faktorer som 
påverkar 
betalningsviljan 

Vikten av 
bemötande 

Servicepersonalens 
genuinitet  
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