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Sammanfattning 

Inledning: Toppskiktet av Sveriges restauranger kämpar årligen för att vinna utmärkelser och 

uppmärksamhet av recensenter. Ett av dessa stora namn är White Guide som i mars varje år 

håller i en gala där ”Årets bästa restaurang” koras.   

 

Syfte: Syftet är att undersöka restauratörers förståelse för White Guide och deras förtroende 

för bedömningssystemet samt deras erfarenhet av organisationen. 

 

Metod/material: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med restauratörer från White 

Guides kategori Internationell mästerklass. Sex stycken restauratörer valdes ut genom 

lottning, där två stycken intervjuades genom direktintervjuer och resterande intervjuades över 

telefon.  

 

Resultat: White Guide påverkar restauratörernas restauranger, dock går åsikterna isär gällande 

omfattning. White Guide har stor vikt i branschen och för utvecklingen framåt. Dock påverkar 

inte White Guide kundflödet direkt till restaurangen. Restauranger belägna utanför Stockholm 

ansåg att White Guide inte ger dem samma förutsättningar.        

 

Slutsats: Restauratörerna har förtroende för bedömarna men anser att White Guide borde låta 

totalpoängen styra placeringen. Guiden påverkar inte kundflödet i någon stor utsträckning. 

 

Nyckelord: fine dining, recensioner, trovärdighet, bedömningssystem  
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1. Inledning  

Sverige ska bli det nya matlandet och ett självklart land att matturista i enligt 

lantbruksminister Eskil Erlandsson, som vill göra Sverige känt som ett gastronomiskt land av 

vikt (Erlandsson, 2008). Erlandsson (2008) poängterar hur svenska kockar går från klarhet till 

klarhet genom att vinna utmärkelser i internationella sammanhang. Sverige kan stoltsera med 

krogar som lyckats erövra stjärnor i Guide Michelin och regeringen ser potentialen och 

förutsättningarna för att bli det främsta matlandet i Europa (Erlandsson, 2008). Toppskiktet av 

Sveriges krogscen kämpar årligen för att vinna utmärkelser och uppmärksamhet av 

svårcharmade recensenter. Ett av dessa stora namn är White Guide, Sveriges mest omfattande 

recensionsguide, som i mars varje år håller en gala där ”Årets bästa restaurang” koras.  

 

En recension kan både hjälpa och stjälpa en restaurang, och krögare. Det sägs att fransmannen 

Bernard Loiseau, krögare på La côte d’Or, var en man med ekonomiska och psykiska problem 

som blev så påverkad av ångesten inför att förlora sin trestjärniga status att han tog sitt liv 

2003. Även om White Guide inte har lika stort inflytande har de stark inverkan på branschen, 

vilket också medför ansvar. I detta arbete undersöks vilken förståelse restauratörer på fine 

dining-restauranger har för White Guide och om de har förtroende för organisationen.  

 

 

2. Teoretisk bakgrund  

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning och information inom ämnesområdet för att 

ge läsaren förståelse för syftet och leda henne genom resultatet och diskussionen. Stycket 

kommer inledningsvis att presentera restaurangbranschen, recensioner, White Guide och 

övriga recensioner.   

 

2.1 Restaurangbranschen i Sverige 

Nedanför presenteras restaurangbranschen i Sverige som ligger till grund för denna studie. 

För att läsaren ska få en ingående förståelse i ämnet delas avsnittet upp i 

restaurangutveckling, fine dining och FAMM – Five aspect meal model. 

 

2.1.1 Restaurangutveckling    

Sverige har inte alltid varit ett land av gastronomisk betydelse (Jönsson, 2012). Jönsson 

(2012) förklarar dock att Sveriges restaurangbransch genomgått en otrolig utveckling och 
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enligt Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg (2006) växer restaurangbranschen i en 

snabb takt. Detta styrks av Jönsson (2012) som förklarar att utvecklingen berott på stora 

förändringar som skett i branschen. Den största förändringen har berott på den växande 

statusen (Ibid.). Statushöjningen beror bland annat på den mediala uppmärksamhet som 

kockar fått genom matlagningsprogram samt matlagningstävlingar som Årets kock (Ibid.). 

Detta gäller dock inte endast kockar utan även för sommelier, bagare och konditorer som fått 

stor uppmärksamhet i media (Jönsson, 2012). Gustafsson et al (2006) tillägger att detta även 

beror på att människor väljer att äta på restaurang oftare. Restaurangförsäljningen har ökat 

med 65 procent, från 28 miljarder till 46 miljarder, över perioden 1994-2004 samt att 

konsumenter ökade sin budjet för restaurangbesök med fem procent under samma period 

(Ibid.). 

 

Även bredden av matlagningen har bidragit till en stor förändring (Jönsson, 2012). Bland 

annat präglas dagens matlagning av molekylär gastronomi
1
, etnicitet och nynordisk mat 

(Ibid.). Även om det finns en del som håller fast vid traditionsenlig matlagning är 

ambitionsnivån och pressen hög för att hänga med i konkurrensen (Jönsson, 2012). Jönsson 

(2012) nämner också att en förändringsbenägenhet finns bland de redan etablerade krögarna, 

framförallt i storstäderna. Jönsson (2012) förklarar att det finns bra krogar även på mindre 

orter, dock är de mestadels begränsade till enklare mat, men på senare tid har det etablerats 

mer avancerade restauranger även på landsorten. Ytterligare en förändring beror på vad det 

finns att jobba med på restaurangerna, råvarorna har mångdubblats, importen har ökat och 

begreppet terroir genomsyrar många restauranger där de använder sig av växter från den 

svenska naturen i matlagningen (Jönsson, 2012). Molekylär gastronomi och vinkunskapen 

som äntrat restaurangköken har lett till större kunskap och bredare gastronomibransch (Ibid.). 

Antalet anställda i branschen har ökat förklarar Gustafsson et al (2006). Restaurangbranschen 

har blivit en attraktiv arbetsplats och allt fler människor utbildas inom restaurangyrket 

(Jönsson, 2012).  

 

 

 

                                                 
1
 Molekylär gastronomi är ”metoder inom den högre matlagningen där man genom utnyttjande av de kemiska 

processerna vid tillredningen får fram konsistenser, smaker och dofter avsedda att tjusa och förbluffa fler sinnen 

än smaken” (Nationalencyklopedin, 2012a). 
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2.1.2 Fine dining 

Traditionellt har begreppet fine dining närmast varit förknippat med det franska köket men 

detta har på senare tid förändrats (Harrington; Ottenbacher & Kendall, 2011). Numera, efter 

att den spanska matrevolutionen med sin vetenskapliga matlagning skapat stor 

uppmärksamhet, är fine dining mer associerad med molekylärgastronomi (Ibid.). Författarna 

förklarar vidare att många kockar får inspiration från sina rötter och den etniska matlagningen 

som blivit väldigt innovativ och spridit sig internationellt. Den stela formaliteten som 

präglade fine dining-restaurangerna är nästintill bortblåst, även inredningen är annorlunda 

med en mer modern design och restaurangerna besöks av en allt yngre publik (Harrington et 

al, 2011). Författarna beskriver hur en restaurangupplevelse är formad, den kan ses som ett 

paket, av materiella och immateriella produkter och tjänster som levereras till konsumenten 

(Ibid.). I detta paket finns många aspekter som påverkar gästens helhetsbild av 

restaurangbesöket, som exempelvis atmosfär, service och image (Harrington et al, 2011).   

 

I tidigare studier har undersökningar gjorts om sambandet mellan restaurangens attribut och 

gästens tillfredställelse har någon koppling, detta förhållande visade vara relaterat mellan 

gästens upplevelse och restaurangens framgång (Harrington et al, 2011). Olika attribut är av 

vikt för restaurangen där kategorierna sammanfattas som mat, kommunikation, service, miljö 

och värde (Ibid.). Forskarna förklarar att matens kvalitet, pris och god service är avgörande 

för återkommande gäster, medan att smak och presentation är de viktigaste attributen för 

kundens tillfredställelse. I en studie av Njite, Dunn, Hyunjung Kim (2008) undersöktes vilka 

attribut som avgör valet av fine dining-restaurang (Ibid.). Attributen som ingick i 

undersökningen var; pris, atmosfär, kundrelation, kompetens och bekvämlighet (Njite et al, 

2008). Forskarna valde att exkludera matrelaterade attribut och refererar till annan forskning 

som visar att maten är det viktigaste attributet (Ibid.). Informanterna i undersökningen var 

människor med omfattande erfarenhet av fine dining och svaren varierade på grund av 

personliga preferenser (Njite et al, 2008). Slutsatsen grundades därmed på de flest nämnda 

attributen som ansågs som de viktigaste (Ibid.). I undersökningen kom forskarna fram till att 

kundrelationen var det viktigaste attributet och priset det minst viktigaste. I fine dining sker 

samverkan mellan gäst och personal under en längre tid och att gästen förväntar sig hög 

expertis från personalen (Njite et al, 2008). Vidare förklarar de att gäster vill tillfredställa sina 

behov utöver de fysiologiska behoven, som hunger och törst och att gästerna förväntar sig god 

mat, välorganiserad service och effektivitet (Njite et al, 2008).  
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2.1.3 FAMM – Five aspect meal model 

För att planera, förbereda och servera en måltid krävs ett flertal viktiga steg som bör tas med 

för att måltiden ska kunnas avnjutas till fullo (Gustafsson et al, 2006). FAMM är en 

förkortning på Five aspect meal model vilket står för de fem aspekterna rummet, mötet, 

produkten, styrsystemet och stämningen (Ibid.). Modellen kommer ursprungligen från Guide 

Michelins utvecklingsplan för hotell och restauranger och sedan 1993 har även Restaurang- 

och hotellhögskolan på Örebro Universitet applicerat denna modell i deras 

utbildningsprogram (Gustafsson et al, 2006). Gustafsson et al (2006) beskriver modellen där 

första aspekten är rummet vilket syftar till när gästen inträder restaurangen, andra aspekten är 

mötet och syftar till mötet mellan gäst och personal och samverkan med andra gäster och 

personalen emellan. Tredje aspekten är produkten och refererar till maten och drycken och 

dess perception, styrsystemet är den fjärde aspekten där ekonomi, lagar och logistik 

inkluderas (Ibid.). Dessa fyra aspekter tillsammans bildar den femte aspekten stämningen. 

Enligt författarna är denna modell ett värdefullt verktyg för att skapa en övergripande 

måltidsupplevelse vilket kan hjälpa att tillfredställa gästerna (Gustafsson et al, 2006).  

 

Ytterligare forskning av Ute Walter (2011) visar att den fysiska miljön är en viktig 

förutsättning för att en gäst ska få en positiv erfarenhet av restaurangbesöket. Gästerna 

integrerar kontinuerligt med olika element i den fysiska miljön och summerar sedan dessa 

intryck till en enhetlig erfarenhet av restaurangbesöket (Walter, 2011). Ur detta skapas sedan 

känslor av tillfredsställelse eller missnöje. Gällande servicen är det inte enbart den faktiska 

uppassningen som påverkar gästens tillfredsställelse utan även i vilken grad personalen socialt 

kan integrera med gästen, vilken är en viktig del av kvalitativ service (Walter, 2011). Det har 

även visat sig att gäster är beredda att betala för att socialisera med personalen under 

måltiden, mer än i jämförelse med andra aspekter på restaurangen (Walter, 2011). Vilka dessa 

aspekter är framgår inte.       

 

2.2 Recensioner 

Recension definieras enligt Nationalencyklopedin (2012a) som en ”...traditionell form av 

presentation och bedömning i massmedier, framför allt i tidningar och tidskrifter”. 

Recensioner används idag i stor utsträckning och behandlade till en början ”...böcker, 

teaterföreställningar, konstutställningar och musikevenemang, senare även filmer, 

grammofonskivor samt radio- och TV-program” (Nationalencyklopedin, 2012b). I denna 
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undersökning väljer författarna att använda sig av recensioner skrivna om en 

måltidsupplevelse på restaurang. 

 

2.2.1 Vikten av en recension 

Även om det inte finns vetenskaplig forskning om huruvida restauranger påverkas av White 

Guide finns det studier som behandlar Guide Michelins påverkan på restauranger. I en 

kvantitativ undersökning från 1998 utreddes relationen mellan prissättning och stjärnor i 

Guide Michelin. Mellan åren 1970 och 1994 var prishöjningarna på stjärnkrogar betydligt 

högre än hos oklassificerade krogar (Snyder & Cotter, 1998). Restauranger som strävade efter 

en stjärna hade betydligt högre kostnader för att uppgradera och bibehålla god service och 

faciliteter på sin restaurang (Ibid.). Efter att ha blivit tilldelad en stjärna genomförde de flesta 

restaurangerna en medveten prisstrategi och ökade sina priser avsevärt (Snyder & Cotter, 

1998). Restaurangerna som lyckats bibehålla sina stjärnor över en period om 20 år höjde sina 

priser med 50 procent mer än oklassificerade restauranger (Ibid.). De restauranger som 

nedklassificerades eller blev av med sina stjärnor upplevde inte att prishöjningarna gynnade 

dem längre och sänkte sina priser (Snyder & Cotter, 1998).  

 

Cotter och Snyder (1998) studerade under 1990 till 1995, parallellt med studien som 

behandlade prissättning, hur restauranger i övrigt påverkas av recensionsguider. Av samtliga 

restauranger som tilldelades en stjärna under denna period visade det sig att dessa endast hade 

bokningar som motsvarade 50 procent av dess kapacitet. Detta gällde både före och sex 

månader efter utmärkelsen, likväl för trestjärniga restauranger som dem i lägre klasser (Cotter 

& Snyder, 1998). Trots det, ökade antalet serverade måltider med cirka 13 procent för 

restauranger som klassificerats i guiden och i genomsnitt ökade personalstyrkan med 15 

procent för att möta den växande efterfrågan och bibehålla god service (Ibid.). 

Sammanfattningsvis ökade försäljningen i alla stjärnklasser och för de trestjärniga krogarna 

var ökningen mellan 30-60 procent efter att blivit tilldelade en stjärna eller fler (Cotter & 

Snyder, 1998). Krögarna ville dock inte utöka sin verksamhet och enligt Cotter och Snyder 

(1998) ville de sannolikt istället investera i kunnig personal och nya menyer för att ytterligare 

öka försäljningen. Något som även diskuterades var att sätta billigare menypriser mitt i 

veckan för att fördela kundflödet i restaurangen (Cotter & Snyder, 1998).  
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2.2.2 Recensioners trovärdighet och tillit  

De senaste åren har avancerad forskning gjorts inom socialvetenskapen om huruvida 

guideböcker inger förtroende och vilka betingelser som krävs för att upprätthålla dem 

(Surlemont & Johnson, 2005). Enligt författarna är sanningsenlighet och rykte två viktiga 

aspekter i definitionen av trovärdighet (Ibid.). Om Guide Michelin ger en restaurang tre 

stjärnor indikerar de att restaurangen är värd en resa i sig (Surlemont, Chantrain, Nlemvo & 

Johnson, 2005). Det är därmed av högsta vikt att restaurangen upprätthåller en konstant hög 

standard på maten och servicen, till alla gäster vid alla tillfällen, för att Guide Michelin ska 

behålla sitt förtroende. Att bygga upp ett rykte minskar osäkerheten och genererar istället en 

känsla av tillit (Surlemont et al, 2005). För att organisationen bakom recensionen ska kunna 

bygga upp förtroende, tillit och trovärdighet är det av stor vikt att restaurangen lever upp till 

de uttalade meriterna, som förväntas av konsumenten (Surlemont et al, 2005).  

 

2.3  White Guide 

White Guide utgavs första gången 2005 och var en sammanslagning av de två 

restaurangguiderna Gourmet 199 Bord och Vägarnas Bästa (White Guide, 2012a). White 

Guide recenserar årligen den svenska restaurangnäringen, såväl i storstad som i småstad, och 

har blivit ett välkänt namn i branschen (White Guide, 2012a). Årligen i mars hålls White 

Guide-galan där media och svenska, erkänt framgångsrika, branschmänniskor sluts upp med 

förhoppningen om att få en bra placering eller utnämnas till ”Årets bästa restaurang” (Ibid.). 

Den skriftliga guiden ges ut en gång per år och antalet sålda exemplar under 2011 var 16 000, 

varav 8000–10 000 såldes i bokhandeln. Resterande såldes till samarbetspartners och 

restauranger (Mölstad, 2012, muntlig uppgift). Från starten 2005 har organisationen gått från 

att endast ge ut en guide till att ha en webbsida, en gala och en applikation
2
 (Ibid.). Deras egen 

tidning White Magazine, ges ut i samarbete med tidskriften Mat & Vänner och säljs i 

dagligvaruhandeln (Mölstad, 2012, muntlig uppgift). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Applikation är ett verktygsprogram som tillämpas för datahantering (Nationalencyklopedin, 2012c) 
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2.3.1 White Guides syfte  

Nedan följer White Guides manifest från utgåvan 2012. 

 White Guide ska hjälpa restauranggäster att hitta till goda restaurangupplevelser av 

olika slag i hela Sverige. 

 White Guide ska stödja de yrkesverksamma i branschen. De bedömningar vi gör ska 

utgå från tydliga kriterier, som både utövare och uteätare ska kunna acceptera och 

förstå. 

 White Guides bedömningar ska, så långt möjligt, vara objektiva och pålitliga. Vi är 

medvetna om att många kommer att ha avvikande uppfattningar – och att detta också 

är en del av verkligheten. 

 White Guide ska genom testningar, bedömningar, analyser och kommentarer påverka 

hur restaurangscenen utvecklas. Vi är medvetna om att detta är ett stort ansvar. 

 

2.3.2 Poängsystem 

Det poängsystem som ligger till grund för bedömningen utgörs av en hundragradig skala 

(White Guide, 2012b). Maten utgör den största delen och svarar för 40 poäng. Där bedöms 

bland annat råvaror, precision i tillagning, svårighetsgrad och presentation (Ibid.). Servicen 

utgör 25 poäng och där bedöms mottagande i entrén, toaletter, luftkvalitet, beställning och 

bemötande, matsalshantverk, effektivitet och kunskap (White Guide, 2012b). Drycken står för 

20 poäng och bedöms utifrån variationsrikedom, kvalitet, fokus, produktkännedom och 

kombinationer med flera (Ibid.). Resterande 15 poäng är miljö och stämning som innefattar 

design, bekvämlighet och funktionalitet, extra miljötillgångar som exempelvis utsikt, 

popularitet och stämning, se bilaga 1 (White Guide, 2012b). Restaurangerna är indelade i 

olika kategorier och delas upp i Internationell mästerklass, Mästerklass, Mycket god klass, 

God klass, Ett bra ställe och Ett tips (White Guide, 2012b). I detta arbete ligger fokus på den 

högsta divisionen, internationell mästerklass, där 14 restauranger ingår (2012) och som 

definieras ”Restauranger där köket presterar strålande egensinnig matlagning på en nivå där 

de kan mäta sig med de bästa restaurangerna i världen. Helhetsupplevelsen är på mycket hög 

nivå” (Ibid.). För att avancera till denna kategori krävs 80 poäng, varav minst 36 poäng på 

mat (Swartz, 2009). 

 

Varje poängkvalificerad restaurang erhåller en totalpoäng där mat, service, dryck och miljö 

och stämning har bedömts, men däremot visas poängen för maten och servicen separat (White 

Guide, 2012b). Resterande poäng upp till totalpoängen är dolt fördelade på de övriga 
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kategorierna (Ibid.). Enligt White Guide utelämnas fördelningen för att undvika 

”petimäterdiskussioner” (Swartz, 2009). Förutom den faktiska poängen ges en utförlig 

recension av upplevelsen, vars textutrymme går hand i hand med kategoridivisionen (White 

Guide, 2012b). Leif Chu, tidigare student vid Restaurang- och hotellhögskolan på Örebro 

Universitet, skrev 2008 ett uppmärksammat arbete om White Guides bedömningssystem 

(Swartz, 2009). Efter 2009 reviderades poängsättningen till följd av Chus arbete och det var 

först då servicepoängen blev synliga, för att ge krögarna en mer detaljerad återkoppling 

(Swartz, 2009).  

 

2.3.3 Recensenter 

Totalt har White Guide 45 recensenter spridda i landet, varav sju till åtta ingår i en elitstyrka 

som besöker de bästa krogarna i Sverige (Mölstad, 2012, muntlig uppgift). Könsfördelningen 

i elitgruppen är jämn mellan könen och åldrarna sträcker sig från 35 till 60 år (Ibid.). Det finns 

inga krav på utbildning för att bli recensent men Mikael Mölstad, vd på White Guide säger: 

 

Det är en svår kunskap att tillägna sig, finns ju ingen formell utbildning, förutom 

exempelvis restauranghögskolan i Grythyttan. Men här finns människor med stor kunskap 

om mat och råvaror. De är öppna och nyfikna, och jobbar ofta inom kulturyrken och 

media. 

 

Mölstad (2012, muntlig uppgift) tillägger att det inte skulle fungera med en kökschef som 

recenserar mat. Det behövs personer som förutom stor erfarenhet av restaurangbesök såväl 

nationellt som internationellt, är kulturellt insatta för att kunna bedöma omgivningen och 

känslan (Ibid.). ”Internationell erfarenhet är ett krav. Man måste ha varit i USA och Frankrike 

för att kunna bedöma restauranger i internationell mästerklass – referenser är viktigt” 

(Mölstad, 2012, muntlig uppgift). Alla recensenter är anonyma och byts ibland ut. Det kan 

bero på att en recensent avslöjat för mycket om sig själv och inte längre är anonym, att en 

recensent hoppat av uppdraget då denne undersökt flertalet restauranger i sitt område eller att 

en recensent inte uppfyller förväntningarna (Mölstad, 2012, muntlig uppgift). Mölstad (2012, 

muntlig uppgift) påpekar vikten av att bygga upp ett förtroende bland läsarna genom att vara 

fristående och rättvis. 
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2.4 Övriga recensionsguider  

Nedanför följer en beskrivning av ytterligare två recensionsstrukturer. Detta för att få en 

tydligare bild hur man kan jobba med olika recensionstekniker.    

 

Guide Michelin är en internationell restaurangguide som årligen får stor medial 

uppmärksamhet. Guiden består av tre stjärnor, varav en stjärna indikerar att restaurangen är 

exceptionellt bra i sin kategori, två stjärnor betyder att restaurangen är värd en omväg och tre 

stjärnor betyder att restaurangen är värd en resa i sig (Guide Michelin, 2012). Stjärnorna står 

enbart för maten och bedömarna utgår från kriterier som kvaliteten på råvarorna, smaker och 

tillverkningsmetoder, hantverket och personligheten i hur kocken lyckats hitta och förmedla 

sitt eget uttryck (Ibid.). Service, miljö och övriga intryck bedöms och belönas genom 

korslagda bestick, i ett rangordnat bedömningssystem mellan ett till fem bestick (Ibid.). I 

Europa har Guide Michelin ungefär 70 anställda inspektörer (Stenson i Chu, 2008). 

Inspektörerna är alltid anonyma och restaurangerna besöks alltid av olika inspektörer från år 

till år och samtliga restauranger får minst två inspektioner innan bedömningen sker (Stenson i 

Chu, 2008).  

 

Krogtoppen är en spalt i Dagens Industris helgmagasin DI Weekend där restauranger runt om 

i Sverige blir recenserade, och har cirka 375 000 läsare (Dagens Industri, 2012). 

Recensenterna besöker alltid restaurangerna två gånger innan en recension publiceras 

(Jonsson, 2012, muntlig uppgift). Återbesök sker alltid tre till fyra månader senare varav en 

kortare recension publiceras, syftet är att bedöma om restaurangen håller en genomgående 

kvalitet (Ibid.). Restaurangen bedöms utifrån fyra kriterier som tillsammans ger högst 

tjugofem poäng: mat tio poäng, service fem poäng, miljö fem poäng, prisvärdhet fem poäng 

(Jonsson, 2012, muntlig uppgift). Störst fokus ligger på maten men restaurangen bedöms 

alltid för sitt helhetsintryck. Recensenterna behöver ingen speciell kunskap men är noga 

utvalda utifrån intresse för mat och dryck (Ibid.). Recensenterna är alltid anonyma för att 

förhindra specialbehandling och de recensioner som publiceras undertecknas aldrig av någon 

författare (Jonsson, 2012, muntlig uppgift).  

 

2.5 Problematisering  

Restaurangrecensioner kan enligt vad som nämns ovan leda till att en restaurangs rykte och 

framgång antingen försämras eller förbättras. Det finns en bredd av recensionstekniker och 
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bedömningsmodeller där attributen i matsalen värderas olika högt. För att uppnå ett gott 

omdöme och få höga betyg krävs det att restaurangen med dess vision, kunskap, presentation 

och arbetssätt håller efterfrågad standard. Det är av högsta vikt att restaurangens prestation är 

kontinuerlig då recensenterna alltid är anonyma. Restauratörens attityd gentemot 

restaurangguider, dess recensioner och bedömningssystem blir därav relevant eftersom att 

recensioner ger en väsentlig bild av restaurangen mot branschen och konsumenten. Detta 

leder således till att White Guide har en stor makt i branschen. Tilldelas en restaurang dåliga 

poäng vilket resulterar i en låg placering kan detta leda till att restaurangens ekonomi blir 

lidande på grund av minskat kundflöde. Restauratörens syn på och åsikt om White Guide blir 

därför av hög relevans och studien avser därmed att undersöka restauratörernas attityd till 

White Guide och deras bedömningssätt. Genom att välja restauranger som ligger i Sveriges 

toppskikt kommer högst relevans till studien att ges, eftersom att dessa restauranger får störst 

uppmärksamhet i White Guide. Ovanstående bakgrund leder fram till studiens syfte och 

frågeställning.               

 

 

3. Syfte 

Syftet är att undersöka restauratörers förståelse för White Guide och deras förtroende för 

bedömningssystemet samt deras erfarenhet av organisationen. 

 

3.1 Avgränsning och frågeställning 

Studien avgränsas till att undersöka sex stycken restauranger inom White Guides kategori 

internationell mästerklass och en intervju utförs på varje restaurang. Endast restaurangens 

ägare, som fortsättningsvis benämns restauratör, intervjuas. 

 

Frågeställning: 

 Hur påverkar White Guide restaurangerna? 

 Har restauratörerna förtroende för White Guide?  

 Anser restauratörerna att White Guide är av vikt för restaurangbranschen? 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras och beskrivs metodval och tillvägagångssätt bakom studien, för att 

ge läsaren möjlighet att följa processen som givit studiens resultatavsnitt.  

 

4.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod innebär att forskaren befinner sig i den sociala verklighet som undersöks 

och själv kan analysera informanternas
3
 handlingar och dess innebörd (Bryman, 2011). I 

denna forskningsinriktning ligger störst fokus på kvalitativa intervjuer och tolkande analyser 

(Patel & Davidson, 2009). I kvalitativa undersökningar är syftet generellt sett att få fram en 

helhetsbild och lägga tyngd på informantens eget synsätt, funderingar och uppfattningar om 

ämnet (Bryman, 2011). Kvantitativ metod syftar till forskning där statistik ligger till grund för 

bearbetning och analys och frågor som var och hur kan besvaras (Patel & Davidson, 2009). I 

detta arbete vill författarna snarare tolka och förstå restauratörernas erfarenheter, därför 

lämpar sig den förstnämna metoden bäst då den ger utrymme för verbala analysmetoder 

(Ibid.). 

 

4.1.1 Semistrukturerad intervjuteknik  

Intervju som metod är sannolikt den mest använda metoden inom kvalitativ forskning 

(Bryman, 2011). En strukturerad intervju, även kallad standardiserad intervju, går ut på att 

samtliga informanter ska svara på ett fastställt frågeschema (Ibid.). Enligt Bryman (2011) ska 

frågorna alltså vara bestämda innan intervjuernas början och målet är att samtliga informanter 

ska utgå från samma kontext, för att skillnaderna mellan intervjuerna ska vara så små som 

möjligt. Genom att utgå från samma frågeschema kan svaren sammanställas på ett jämförbart 

sätt (Ibid.). Till skillnad från strukturerade intervjuer är semistrukturerade intervjuer mindre 

låsta i fastställda frågescheman och denna intervjutyp tillämpas i denna studie (Bryman, 

2011). Syftet med den valda intervjuformen är att fokusera på restauratörens eget synsätt och 

uppfattning och formuleringen av frågorna blir därför mer generella (Ibid.). Enligt Bryman 

(2011) har en semistrukturerad intervju, liksom en strukturerad, fastställda frågor men dessa 

kan snarare beskrivas som en intervjuguide istället för frågeschema. Även om den 

semistrukturerade metoden innebär att intervjuaren har förberett några förhållandevis 

                                                 
3
 Beteckning på person som ger forskare upplysningar om exempelvis levnadsförhållanden och andra tänkbara 

undersökningsområden (Nationalencyklopedin, 2012c).  

 



16 

 

specifika teman har restauratörerna själva rätten att formulera svaren på ett mer utsvävande 

sätt (Ibid.). I det stora hela bör intervjuguiden följas men frågorna behöver inte formuleras 

eller ställas i samma ordning som i en strukturerad intervju (Bryman, 2011). Det ger även 

möjligheten att knyta an till informanternas svar och ställa ytterligare frågor, utanför 

intervjuguiden (Bryman, 2011).  

 

4.2 Intervjudesign 

Efter att tagit del av Leif Chus tidigare forskning från 2008 som genomfördes på Restaurang- 

och hotellhögskolan på Örebro Universitet, kunde de frågor som då inte undersökts på djupet 

problematiseras på nytt vilket i sin tur ökar trovärdigheten i detta arbete. Författarna avser att 

följa upp den tidigare forskningen från 2008 med fokus på restauratörerna förståelse och 

förtroende. De kvalitativa frågorna ämnade ge svar på vidden av White Guides inflytande, 

restauratörernas förtroende och förståelse för organisationen och eventuell utveckling av 

restaurangguiden. Under dessa övergripande områden placerades huvudfrågor med syftet att 

öppna upp ämnet, för att sedan gå ner på djupet med mindre underfrågor. 

 

Att studera samma företeelse i olika miljöer ska, enligt Patel och Davidson (2009), ge ett 

rikare och djupare resultat. I detta fall handlar det om enskilda restauratörer från olika 

restauranger från spridda geografiska platser i Sverige (Ibid.). Samma intervjuschema 

användes till samtliga informanter, två intervjuer var av djupgående karaktär och dessa 

genomfördes under ett personligt möte. Fyra av informanterna intervjuades över telefon vilket 

lede till att de inte blev lika djupgående. Enligt Bryman (2011) är telefonintervju en effektiv 

intervjuform när informanten har svårt att avsätta tid för möte. Jämförelsevis med en direkt 

intervju förloras dock minspelet på informanten som kan ge en indikation på information som 

utelämnas. Men Bryman (2011) menar ändå att skillnaderna är marginella mellan 

telefonintervju och direktintervju. 

 

4.3 Urval 

Informanterna är restauratörer från restauranger som blir recenserade av White Guide, med 

fokus på internationell mästerklass eftersom de uppmärksammas mest av White Guide. 

Studien avgränsades till sex restauranger med geografisk spridning. Vid kvalitativ forskning, 

där undersökningen baseras på intervjuer, är målinriktat urval en förekommande 

rekommendation (Bryman, 2011). Denna typ av insamlingsteknik har en strategisk grund och 
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syftar till att skapa samklang mellan frågor och urval där informanterna har relevans för 

frågorna, även kallad samplingsteknik. En problematisk aspekt med kvalitativ forskning är att 

veta hur många intervjuer som bör genomföras för att uppnå en teoretisk mättnad (Ibid.). 

Enligt Bryman (2011) kan forskare välja ut sina informanter utifrån studiens fokus, men om 

informanterna ger oklara svar som inte tillför något till studien får avgränsningen breddas 

genom att ytterligare informanterna används. Bryman (2011) menar dock att när forskaren 

upptäcker att den teoretiska mättnaden är uppnådd behövs inga fler informanter. En 

grundregel är att antalet intervjuer ska stå i nära relation till studiens omfattning (Ibid.). 

Eftersom författarna undersöker vad restauratörer har för syn på White Guide är urvalet 

likartat och av begränsat slag. I vissa kvalitativa studier antyder en del forskning att det bör 

utföras mellan 20 till 30 intervjuer, dock menar Bryman (2011) att det finns undantag för 

detta om intervjuerna är långa och ingående. De sex restauratörerna lottades fram för att 

undvika personlig påverkan i valet av restaurang.   

 

4.4 Genomförande  

Innan författarna genomförde intervjuerna fastställdes urvalet och intervjudesignen. För att få 

ett relevant frågeschema och inspiration kontaktade författarna Leif Chu. Enligt Bryman 

(2011) är det en god idé att ta del av och använda tidigare undersökningar inom samma 

område eftersom frågorna redan blivit testade och därav är frågorna av god validitet
4
. 

Pilotstudier blir av mindra relevans när man använder sig av redan beprövade frågor (Bryman, 

2011). Författarna valde ändå att göra en pilotstudie för att kontrollera att intervjuschemat 

fungerade, detta för att tidigare frågor enbart använts som inspiration. Pilotstudien 

genomfördes för att kontrollera att alla frågorna var relevanta och att frågornas innebörd var 

korrekt formulerade för att informanterna skulle kunna ge djupa och utvecklade svar 

(Bryman, 2011). Intervjuschemat testades sedan mellan författarna för att kontrollera att 

frågorna kom i rätt följd och var relevanta för syfte och frågeställning (Bryman, 2011). En 

pilotstudie är bra att tillämpa innan själva intervjun för att göra intervjuaren mer självsäker på 

frågorna samt för att kontrollera att dessa är fullständiga för studien (Bryman, 2011). 

 

Restauratörerna valdes ut från samtliga restauranger, för att författarna ansåg att personen 

med den befattningen har störst insikt i företaget och vet hur restaurangen påverkas av White 

Guide. Restauratörerna kontaktades via telefon och varav fyra intervjuades direkt över telefon 

                                                 
4
 Validiteten är ett begrepp för att undersöka det man avser att undersöka (Nationalencyklopedin, 2012c).  
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under första samtalet. Resterande intervjuer genomfördes på respektive restaurang efter 

inbokat möte. Intervjuerna genomfördes mellan klockan 12.00 och 15.00, eftersom det under 

den här tiden är lugnast på dessa restauranger. Intervjuerna tog cirka 20 till 30 minuter och 

avgränsningen sattes i relation till studiens storlek. Vid första kontakten med informanterna 

förklarades undersökningens syfte och varför de valts ut och de blev även försäkrade om att 

de kommer att vara anonyma. Författarna var inte bara intresserade av vad informanterna 

kunde tillföra utan också hur de utryckte sig, vilket således landade i att författarna valde att 

spela in intervjuerna. Enligt Bryman (2011) ger det en djupare dimension till analysen om det 

även framgår hur informanterna uttrycker sig. Informanterna tillfrågades innan intervjuerna 

om godkännande för att spela in samtalen, där samtliga accepterade. Dock togs det i 

beaktning att vetskapen om att bli inspelad kan påverka intervjupersonen till det negativa 

(Bryman, 2011). Extra försiktighet kan göra att intervjupersonen inte utrycker sig i enlighet 

med sina riktiga känslor till ämnet (Bryman, 2011). Efter intervjun erbjöds informanterna att 

ta del av resultatet. Samtliga intervjuer transkriberades efter intervjutillfället för att underlätta 

genomförandet av en noggrann analys av svaren (Bryman, 2011).   

 

4.4.1 Presentation av informanter 

Under denna rubrik presenteras informanterna för att läsaren ska få större förståelse för 

resultatet. De olika attribut som redogörs är födelseår, befattning, utbildning och/eller antal år 

i branschen samt vart i Sverige de befinner sig: Stockholm, stad med över 300 000 invånare 

eller landsort. Samtliga informanter är män som driver fine dining-restaurang. 

 Informant 1 är född 1982 och varit i branschen i cirka 12 år. Har utbildning från 

restauranggymnasium. Restaurangen har funnits i tre år och är belägen på landsort.  

 

 Informant 2 är född 1967 och har varit i branschen i cirka 25 år och har varit krögare i 

15 år. Han arbetar främst i köket och restaurangen är belägen i en stad med över 

300 000 invånare.   

 

 Informant 3 är född 1966 och har varit i branschen i cirka 28 år och varit krögare i 12 

år. Han arbetar främst på kontoret och i matsalen. Restaurangen är belägen i en stad 

med över 300 000 invånare.  
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 Informant 4 är född 1978 och har varit i branschen i cirka 19 år och haft sin restaurang 

i sex månader. Han gör allt på restaurangen, från kontorsjobb till arbete i kök och 

matsal. Restaurangen är belägen i Stockholm. 

 

 Informant 5 är född 1969 och har varit krögare i 9 år. Hans befattning är kreativ ledare 

för restaurangen och restaurangen är belägen i Stockholm.  

 

 Informant 6 är född 1966 och har varit i branschen i cirka 31 år. Han har arbetat på 

restaurangen sedan 1990 och blev kökschef 1997. Restaurangen är belägen i 

Stockholm.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet   

Begreppet validitet innebär att undersöka det man avser att undersöka. Inom den kvalitativa 

forskningen innebär begreppet att man studerar rätt företeelser (Patel & Davidsson, 2009). 

Validitet och reliabilitet står inom den kvantitativa forskningen i förhållande till varandra, 

således kan inte fokus läggas på den ena utan att behandla den andra (Patel & Davidson, 

2009). Inom den kvalitativa forskningen är begreppen validitet och reliabilitet likvärdiga, 

vilket leder till att författarna fortsättningsvis enbart väljer att använda begreppet validitet 

inom den kvalitativa studien (Patel & Davidson, 2009). De utvalda restauratörerna har hög 

validitet genom lång erfarenhet och det krävs goda kunskaper inom yrket för att åstadkomma 

de prestationer som givit dem en hög rankning inom White Guides ramar. Validiteten anses 

även hög för att samtliga författare har erfarenhet av branschen och har goda kunskaper om 

huruvida recensioner påverkar restauranger. Författarna är utbildade vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Författarna var pålästa i ämnet genom Leif Chus studier och 

därför höjdes validiteten. Studiens kommunikativa validitet är hög genom att personer som 

ingått i undersökningen kan nyttja och ta del av resultatet och även andra personer i branschen 

och utbildningar inom ämnet kan gagna stor kunskap ur studien.  

 

4.6 Analys av kvalitativ data  

För att kunna sammanställa materialet från samtliga restauratörer delades resultatet in i 

underrubriker som behandlade de olika undersökningsfrågorna. De frågor som var nära 

relaterade med varandra slogs samman. Axial kodning är en metod som tillämpas inom 
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grounded theory
5
 och används för tyda samspelsmönster, orsaker och konsekvenser (Bryman, 

2011). Denna metod nyttjades för att analysera restauratörernas svar. Efter att ha erhållit svar 

på samtliga frågor från samtliga restauratörer var författarna överens om att det inte fanns ny 

information eller nya infallsvinklar att bygga vidare på (Bryman, 2011).   

 

 

5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras sammanställningen av samtliga semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet presenteras utifrån ett intervjuschema (se Bilaga 2) som nedan sammanställts i tre 

huvudämnen: White Guides påverkan på restauranger, restauratörens förståelse för White 

Guide och White Guides fördelar och nackdelar inom branschen. Resultatets struktur ska ge 

läsaren en tydlig överblick som lätt kan kopplas till frågeställningen. 

 

5.1 White Guides påverkan på restauranger 

Samtliga restauratörer medger att White Guide har betydelse för deras restauranger, även om 

vidden av betydelsen varierar. Informant 2 beskriver att ”Det är klart de har betydelse men vi 

står och faller inte med vad som skrivs i White Guide”. Informant 4 medger att på grund av 

bristande vetskap om White Guides organisation och arbetsätt kan han inte uttala sig om hur 

och i vilken utsträckning guiden påverkar restaurangen. Han förklarar dock att all 

uppmärksamhet medialt påverkar och skapar intresse kring restaurangen. Informant 1, 3 och 6 

anser att White Guide betyder väldigt mycket för deras restauranger, medan de övriga 

informanterna anger att de tycker att de har en viss betydelse. Merparten av informanterna 

förtydligar att även om White Guide har en påverkan, är den också ett internt fenomen bland 

restauratörerna och det interna, anser restauratörerna, blir viktigt för att se var man ligger i 

jämförelse med andra restauranger.  

 

5.1.1 Påverkan på kundflödet  

Informant 1 och 4 tycker att White Guide påverkar kundflödet till restaurangen. För informant 

1 beror det till stor del på att restaurangen ligger avsides från de större städerna och får därav 

aldrig några obokade gäster, vilket således betyder att White Guide bidrar till att gästerna 

upptäcker restaurangen. Informant 1 menar att White Guide på så sätt sköter en stor del av 

restaurangens marknadsföring i Sverige. Övriga informanter tycker inte att White Guide 

                                                 
5
 Strategi vid kvalitativ analys och en teoribildning på empirisk grund (Bryman, 2011) 
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påtagligt påverkar kundflödet. Enligt informant 6 ökar inte White Guide kundflödet, i och 

med att gästen generellt sett inte vet vad White Guide är eller har läst den. Detta får medhåll 

från informant 2, men som menar att även om inte gemene man vet om eller läser White 

Guide kan en utmärkelse i guiden leda till medial uppmärksamhet ”Det blir väldiga ringar på 

vattnet utav vad de skriver”, vilket således kan leda till ökat kundflöde. Informanterna 3 och 5 

menar att det är nöjda kunder som ökar kundflödet och inte White Guide. Informant 5 

förklarar att man måste väga in vikten av White Guides påverkan, han anser att det inte 

hänger på White Guide om det är mycket gäster eller inte. Fortsättningsvis förklarar han att 

verksamheten hänger på återkommande gäster, och gästerna återkommer enbart om de varit 

nöjda med besöket, vare sig man är med i guiden eller inte. Han anser dock att en bra 

recension och en bra placering i White Guide är ett ypperligt första möte mellan gästen och 

restaurangen. 

 

Merparten av informanterna är överens om att White Guide påverkar mer inom branschen än 

bland konsumenterna. De tycker att de genom White Guide håller sig uppdaterade inom 

branschen och håller sig ajour med vad andra inom restaurangbranschen tycker om dem. De 

samtycker att guiden fungerar som ett nätverk inom branschen samt genererar till 

komplimanger över det man gör. Informant 5 menar ”Lyckas man bra i guiden, så blir det ett 

kvitto att det vi gör är bra. Men det är inte så viktigt som vad man kanske tror, det är mest 

internt i den här branschen”, vilket får medhåll från de andra restauratörerna.  

 

5.1.2 Påverkan från övriga recensenter 

Samtliga informanter poängterar att alla typer av recensioner är viktiga, dock i olika 

utsträckningar, beroende på recensionens vedertagna betydelse. Beroende på vilken stad 

restaurangerna är belägna i varierar svaren över vilka andra recensioner som påverkar 

restaurangen mer eller likvärdigt med White Guide. Kontentan av informanternas svar är att 

Dagens Industri och dagstidningarna i respektive stad ger större inverkan på restaurangen än 

White Guide. Informant 2 menar att om man får bra recensioner i dagstidningen så avgör det 

hur den närmsta framtiden kommer se ut för restaurangen. Informant 4 menar att Dagens 

Industri påverkar restaurangen i högsta grad, i och med att det är det klientelet de eftersträvar i 

sin matsal. Det får medhåll från informant 1 och 3, som menar att de når en bredare publik 

genom Dagens Industri. Informant 3 förklarar att recensioner i dagstidningarna, om de är 

positiva, påverkar restaurangen ekonomiskt medans White Guide påverkar inom det 

professionella. Informant 5 ser större ökning i kundflödet genom att restaurangen har blivit 
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positivt recenserad i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens Industri än i White 

Guide ” Får du en bra recension kan du bli överkörd av alla gäster som vill komma in och äta. 

Men så är det inte om du får en bra placering i White Guide, du märker ingenting över huvud 

taget i princip”. Informant 6 förklarar att deras stora kundgrupp är de som läser Dagens 

Industri, vilket således leder till att Dagens Industri påverkar restaurangen mer än White 

Guide.  

 

5.2 Restauratörernas förståelse för White Guide  

Hälften av informanterna anser att de har god kunskap om White Guides bedömningssystem 

varav informant 3 menar att White Guide är tydligast av alla recensenter, medan informant 6 

anser att det är väldigt invecklat. Resterande är osäkra varav en informant känner till att 

bedömningssystemet består av olika kriterier men säger att han inte fördjupar sig mer än så. 

Detta beror delvis på bristande intresse och för den sistnämnda beror det på okunskap på 

grund av utlandsvistelse under en längre tid. Han tillägger att det viktigaste för sin restaurang 

är helheten och kritiserar Guide Michelin för att enbart bedöma maten (Informant 4). Efter att 

ha blivit informerad om White Guides bedömningssystem säger han att det är mycket möjligt 

att han är tillfreds med det (Informant 4).  

 

Majoriteten av informanterna tycker att bedömningssystemet är trovärdigt och anser att det är 

ett bra sätt att bedöma på. Två av krögarna är mycket positiva och anser att White Guide är 

trovärdiga och det mest seriösa alternativet i Sverige idag, varav informant 1 refererar till att 

han känner en del människor i organisationen och anser att de utför ett seriöst arbete. Två 

informanter vars restauranger är belägna utanför Stockholm anser att White Guide inte 

uppmärksammar deras primörperiod ”Det känns som att White Guides testare inte är i vår 

stad mer än en kväll per år och det sker i november. De är välkomna på andra tider också. 

Under vårprimörsperioden har vi aldrig haft besök, vad jag vet. Jag menar inte att 

trovärdigheten sänks, men de får ett väldigt begränsat underlag till skillnad till toppkrogarna 

som besöks mer” (Informant 2).  

 

Två informanter är något mer tveksamma till trovärdigheten vilket delvis beror på att 

bedömarna är för få vilket hotar en objektiv bedömning och att maten väger tyngre än 

totalpoängen. Informant 5 utrycker sig om elitgruppen ”Det är ju välkända ansikten och det är 

ingen som inte vet vilka de är”. Två av dem som har förtroende för White Guide poängterar 
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även de att det är synd att de inte är riktigt anonyma ” Man skulle bli mer alert om de kom 

över hela året och bryta det mönstret att man vet när de kommer. Vet man i förväg har man 

möjlighet att påverka den recensionen och det har man sett när det sker i verkligheten” 

(Informant 2). En av de tveksamma informanterna ifrågasätter att man kan ha högst 

totalpoäng utan att vinna pris för årets bästa restaurang. Det kan man endast vinna om man 

erhållit högst poäng på maten, vilket leder till att en restaurang med hög totalpoäng kan 

hamna längre ner i listan eftersom andra restauranger har högre matpoäng. Han ifrågasätter 

detta eftersom han anser att en restaurang är en helhetsupplevelse där servicen och miljön är 

minst lika viktig som maten.  

 

White Guide kritiseras för att vara väldigt trendkänsliga ” När en ny trend kommer, som när 

molekylär matlagning kom, så låg alla restauranger med den inriktningen alltid i topp – för 

det var ju det som var populärt då” (Informant 6). Restauranger ska inte jämföras med 

varandra då alla gör en unik produkt och uppfattningen bland två respondenter är att White 

Guide ger höga poäng på det som anses vara kreativt och modernt (Ibid.). 

 

5.2.1 Förståelse för den egna placeringen 

Flertalet informanter har förståelse för förändringen av sin placering och tycker överlag att 

White Guide har förstått deras ambitioner. Det är förståeligt att poängen förändras eftersom 

menyn ändras, vilket innebär att nya saker poängsätts. En informant medger dock att han inte 

är helt objektiv i sin åsikt eftersom hans restaurang hittills inte blivit nedgraderad och 

uppmanar till att fråga restauratörer som tappat placeringar. Två informanter har svårt att 

förstå sina placeringar eftersom en bedömning lätt blir missvisande ” Ett restaurangbesök kan 

skilja sig beroende på vilken sinnesstämning du är i – exempelvis vilket sällskap du är i, hur 

många personer är det i lokalen. Går du in i den här lokalen när det är tomt kanske du inte får 

rätt känsla för restaurangen, men är det fullsatt tycker du miljön är fantastisk” (Informant 5). 

Informant 6 saknar förståelse för sin placering ” Jag kan inte förstå hur vi från ett år till ett 

annat kan gå från toppen till en medelplacering. Det skulle vara ett jätteras.” Han poängterar 

att nyöppnade krogar snabbt hamnar på de översta placeringarna, och menar att det bekräftar 

trendkänsligheten.  

 

Samtliga informanter säger att de inte har anpassat sitt arbetssätt för att nå högre poäng i 

White Guide. Att restaurangerna utvecklas har inte någon koppling till att de har försökt att 

passa in i White Guide ” Om vi lagar en anrättning som inte är gjord på torkat grisblod och 
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snö av något slag och inte får hög poäng på maten så skiter jag i det, för jag kommer inte laga 

sådan mat. Vi lagar den mat vi gillar, och de gästerna vill ha” (Informant 2). Flera informanter 

menar att de jobbar för restaurangen och gästerna och en poängterar att det blir svårt att jobba 

efter guider eftersom man inte kan förutspå vad de är ute efter.  

 

5.2.2 Åsikter om bedömningssystemet efter revideringen 2009 

Två informanter har inte reflekterat över att servicepoängen plockats ut och poängterar igen 

att de inte anpassar sitt arbetssätt efter White Guide. Den som är mest positiv till detta är 

informant 3, som även till synes har uppmärksammat revideringen mest ” Jättebra med 

servicepoäng. Det har gjorts forskning på att maten inte är det viktigaste, service står högt så 

det är bra om servicepoängen tas på allvar också”. Han säger även att det skulle vara bra att få 

se alla poäng för att öka trovärdigheten men tillägger att det är relativt lätt att räkna ut vilka 

poäng som hamnar på exempelvis miljö och stämning. Drycken bör däremot redovisas 

eftersom intresset ökat och han uppmuntrar att det finns pris för kaffe och dryckeshantering. 

Informant 5 tycker att servicen är mycket viktigare än drycken och borde få ta större plats.  

”Maten och servicen är någonting som du själv påverkar och gör i lokalen. Sen kan du läsa in 

dig på drycker, och köpa flaskor, men jag tycker inte drycken ska ha så stor betydelse”. 

Informant 6 anser att det självklart är bra att servicen syns och önskar att bedömningen skulle 

vara helt öppen för att restauratörerna ska kunna se vad som behöver utvecklas. 

 

5.3 White Guides vikt i restaurangbranschen 

Samtliga informanter medger att White Guide är mycket positivt för branschen. Informant 4 

förklarar att White Guide uppmanar till intresse för restaurangbranschen och fungerar som en 

informationskanal till människor som ska gå ut på restaurang. Informant 6 tycker att White 

Guide gör ett fantastiskt jobb, speciellt om man jämför med Guide Michelin. White Guide 

förklarar i sina recensioner vad de ätit, vad de tycker är bra och vad de tycker är mindre bra 

samt om man har utvecklats eller inte, innovativ eller klassiskt, vilket inte framkommer i 

Guide Michelin. Han fortsätter att förklara att han tycker att de som skriver verkar vara 

mycket matkunniga och recensionerna stämmer ofta bra överens med det som finns på 

restaurangen. Dock anser informant 6 att även om White Guide är bra bedömare inom 

branschen så är smaken alltid individuellt, vilket kan bli problematiskt om man ska se till i 

vilken mån bedömningen blir rättvis. 
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Informant 5 anser att White Guide bidrar till att driva utvecklingen inom restaurangbranschen 

framåt i Sverige. Fortsättningsvis förklarar han att White Guide gör att restauranger strävar 

efter att bli bättre och jobba efter högre och större mål. Informant 5 menar att White Guide 

besitter ett öppet sinne vilket gör att restaurangerna som vågar utveckla sig och gå utanför 

ramarna ofta belönas med höga poäng i jämförelsevis med Guide Michelin som enligt han är 

för enkelspåriga. Vilket dels får medhåll från informant 1 och 6 som anser att White Guide 

gör ett skickligare jobb än Guide Michelin. Informant 1 och 3 tycker White Guide är viktig 

för branschen och är de mest seriösa inom sin kategori bland recensenter i Sverige. Informant 

4 anser att nationella guider är mer pålitliga än internationella guider för att de gör ofta mer 

besök vilket leder till att de har en mer kontinuerlig insikt i restaurangbranschen. 

 

5.3.1 White Guide-galan 

Informanterna tycker överlag att White Guide-galan är positiv för branschen och medparten 

deltar under galan varje år. Informant 6 var inte närvarande på årets gala (2012), men går 

alltid om han tillfrågas, han förklarar att White Guide är mycket mån om att man deltar när 

man vinner något av deras priser. Informant 1 anser att White Guide galan betyder mycket för 

branschen då det blir ett tillfälle där alla samlas. Fortsättningsvis förklarar han att White 

Guide galan är det enda i sitt slag i Sverige för restaurangbranschen, vilket han hyllar White 

Guide för ” Det är en viktig gala i och med att alla inom branschen samlas, man får tillfälle att 

byta erfarenheter, kontakter som kan leda till att man får gästspela, men även att man får 

träffa människor som brinner lika mycket för det man själv gör”. Informant 4 gick på årets 

gala och kommer att fortsätta att deltaga de kommande åren. 

 

5.3.2 Restauratörernas förslag till förbättring 

Två informanter utanför Stockholm tycker att deras restauranger besöks för sällan och borde 

få en chans att få sin primörperiod poängsatt. I dagsläget anser de att de endast besöks en 

gång per år, vilket sker i november och detta ger en orättvis konkurrens mot 

stockholmskrogarna som besöks både vår och senhöst. Detta är viktiga aspekter som dessa 

informanter värderar högt. Informant 3 förklarar:  

 

Jag vill ha ett bättre perspektiv på min stad då stockholmskrogarna testas under andra 

delar av året när man har färska primörer och dylikt vilket inte testas här. Inget fel i det, 

man ska laga fantastisk mat året runt, men det vore kul om de kom till oss också. Alla odlar 
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och få beröm för sina egna odlingar och det gör vi också men det märks ju inte när de 

kommer till oss under vintermånaderna.  

 

Informant 5 önskar att bedömningssystemet vore helt öppet vilket skulle förenkla arbetet för 

restauratörer och anställda ”Om du vill höja ditt mål, komma upp några poäng, och redan 

ligger högt på servicen och maten, hur ska jag nu nå högre?”. Han får delvis medhåll från 

informant 6 som dock tycker att White Guide är duktiga på att förklara och motivera sin 

poängsättning, men kritiserar den slutgiltiga bedömningen där högst poäng inte behöver leda 

till en förstaplats om restaurangen inte erhållit högst poäng på mat. Han föreslår att den 

restaurang som får högst totalpoäng ska vinna pris för ”Årets bästa restaurang”.  

 

Flera informanter tycker även att White Guide inte är tillräckligt anonyma eftersom flera 

känner till både namn och ansikten på bedömarna i ”elitgruppen” som besöker restaurangerna 

i internationell mästerklass. Det blir även ännu lättare att genomskåda då besöken sker under 

samma tidpunkt på året. Som nämnt tidigare skulle sporadiska besök öka restauratörers press 

och de skulle bli mer alerta under hela året. Flertalet anser att White Guide är en branschguide 

snarare än konsumentguide och menar att de inte direkt får fler bokningar genom guiden ”Det 

beror på att man inte köper en guide i bokhandeln för 200 spänn eller 250 - jag vet inte vad 

den kostar” (Informant 1). Däremot tycker de att White Guide marknadsför deras restauranger 

och omfattningen av marknadsföringen varierar relativt mycket mellan informanterna.  

 

 

6. Diskussion 

Avsnittet behandlar resultatdiskussion och metoddiskussion. Under rubriken 

resultatdiskussion diskuteras den teoretiska bakgrunden i förhållande till resultatet. I 

metoddiskussion diskuteras metodavsnittet och hur författarna ansåg att metoden var anpassad 

för att undersöka studiens syfte. 

 

6.1 Resultatdiskussion  

För att få en tydlig koppling till resultatet delas detta avsnitt in i underrubrikerna, White 

Guides påverkan på restauranger, Restauratörernas förståelse och förtroende för White 

Guide och White Guides vikt i restaurangbranschen.   
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6.1.1 White Guides påverkan på restauranger 

Informanterna anser att White Guide inte påverkar konsumenten i lika stor utsträckning som 

den påverkar branschen. En punkt i White Guides målsättning är att de ska hjälpa 

restauranggäster att hitta till goda restaurangupplevelser av olika slag i hela Sverige (White 

Guide, 2012b). Men enligt informanterna ökar inte kundflödet på grund av White Guide, 

vilket tyder på att White Guide har misslyckats i detta avseende. White Guide har under de 

senaste åren utökat markant och satsningen på den nya tidningen White Magazine, 

applikationen och internetsidan borde betyda att restaurangerna påverkas mer av 

konsumenterna än vad restauratörerna påstår. Det framgår dock inte i resultatet i vilken 

omfattning gästerna har tagit del av White Guides publiceringar som nämns ovan. Även om 

de inte uttryckt något negativt med detta kan ändå en uppmaning riktas till White Guide att 

göra sin guide mer attraktiv för privatkonsumenter. Att ta i beaktning är att samtliga av White 

Guides publiceringar kostar, förutom hemsidan där det dock finns betydligt mindre 

information att tillgå, vilket kan leda till att konsumenten undviker denna typ av 

recensionsmaterial. White Guide-galan är till för restaurangbranschen och media och den får 

stor uppmärksamhet inom branschen, och eftersom inga privatpersoner är inbjudna 

uppmärksammar de inte galan i samma utsträckning. Detta resulterar i att konsumenten inte 

nödvändigtvis blir upplyst om exempelvis ”Årets bästa restaurang” från White Guide. Detta 

sker dock genom annan media då de restauranger som vinner en utmärkelse får betydligt 

större medial uppmärksamhet än övriga. På så sätt blir konsumenten upplyst och det kan då 

antas att White Guide indirekt trots allt påverkar kundflödet. White Guides satsning i nya 

sociala medier är relativt ny, vilket kan betyda att informationen inte nått fram till 

konsumenten än och således inte heller restauratörerna. Därav kan en slutsats dras att White 

Guides påverkan är en pågående process, vars omfattning borde visa sig inom en snar framtid.  

 

Enligt Snyder & Cotters (1998) forskning påverkas restaurangerna efter att blivit tilldelad en 

stjärna av Guide Michelin, detta i form av ökad försäljning men inte på grund av ökat 

kundflödet utan genom en medveten prishöjning, vilket även deras forskning om prissättning 

visade (Cotter & Snyder, 1998). Detta styrker informanternas uppfattning om att kundflödet 

inte ökar efter att blivit tilldelad en placering inom den högsta kategorin i White Guide. 

Informanterna som har erfarenhet av att recensioner i Dagens Industri anser att de påverkar 

kundflödet betydligt mer än White Guide. Detta visar på att olika recensioner påverkar i 

varierande grad. Således bekräftas informanternas erfarenhet av att White Guide påverkar mer 

inom restaurangbranschen än mot konsumenter, och att Dagens Industri når fler läsare som är 
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potentiella restauranggäster. Detta kan förklaras med att Dagens Industris helgmagasin, DI 

weekend, har en betydligt mer omfattande publicering med cirka 370 000 läsare (Dagens 

Industri, 2012). White Guide säljer i jämförelse med Dagens Industri 8000-10 000 exemplar i 

bokhandel om året och når cirka 75 000 läsare per år (White Guide, 2012a). Detta visar på en 

betydande skillnad som leder till att recensioner påverka kundflödet i olika utsträckningar. 

 

6.1.2 Restauratörernas förståelse och förtroende för White Guide 

Som Surlemont och Johnson (2005) poängterar är sanningsenlighet och rykte två viktiga 

aspekter av trovärdighet. Vilket styrks av Surlemont et al (2005) och vars forskning visar på 

att om recensenten ska inge trovärdighet är det av stor vikt att restaurangen lever upp till de 

uttalade meriterna, som förväntas av konsumenten. Det framgår av flertalet informanter att de 

har en positiv attityd till White Guide vars rykte tycks vara erkänt som seriöst. I den positiva 

kritiken som samtliga informanter uttryckt i resultatdelen framgår att White Guides 

recensenter i elitgruppen har en gedigen kunskap om mat och måltider och flera informanter 

känner att de är kunniga och relevanta i sina beskrivande recensioner av restaurangen. Genom 

att applicera Surlemont och Johnsons (2005) och Surlemont et al (2005) teorier på White 

Guide leder det till att organisationen kan bygga upp förtroende och trovärdighet hos dem 

som läser guiden då restaurangerna i verkligheten ligger i linje med recensionen. Dock 

förklarar informanterna att restauranger kan bli ”överkörda” av publiktrycket efter en 

recension i dagspressen, vilket kan leda till att vissa rätter tar slut, servicen och maten inte 

håller måttet eller att maten tar för lång tid. Gästens uppfattning stämmer då inte överens med 

recensionen vars sanningsenlighet skadas och trovärdigheten och tilliten till recensenten 

försämras.  

 

Mikael Mölstad (2012, muntlig uppgift) argumenterar för vikten av att White Guides 

recensenter är kulturellt begåvade för att kunna bedöma andra attribut än maten. Trots att 

Mölstad (2012) inte är bekant med FAMM (Gustafsson et al, 2006) talar han indirekt om 

vilken betydelse de tre begreppen rummet, mötet och stämningen har för 

restaurangupplevelsen. Informanternas åsikter går även att sammankoppla med FAMM och 

samtliga anser att produkten inte är avgörande för totalupplevelsen. Att bedömarna har 

arbeten kopplade till kultur kan således vara en förutsättning för att kunna bedöma 

helhetsupplevelsen av en måltid. Detta styrks även av att informanterna har förtroende för 

bedömarnas kunskap om mat och måltid, även om några ifrågasätter bedömningssystemet. 
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En iakttagelse som uppmärksammades under intervjuerna var att de restauratörer som har 

störst kunskap om bedömningssystemet även är mest kritiska. Genom efterforskningar på 

listan internationell mästerklass 2012 (White Guide, 2012b) kan man utläsa att det finns 

belägg för kritiken som framgår i resultatet. Matpoängen väger tyngst, vilket gör att flera 

restauranger med hög totalpoäng får ge vika på listan för restauranger med exempelvis endast 

en poäng mer på maten. Informanterna som tycker att bedömningssystemet är trovärdigt och 

att White Guide tar hänsyn till helheten kritiserar Guide Michelin för att endast fokusera på 

maten. Dock verkar två av dem inte vara medveta om att det trots allt är maten som styr 

listplaceringen även hos White Guide – dessa två är även de som är mest positiva till 

bedömningssystemet vilket bekräftar att de har minst kunskap om dess uppbyggnad. Det ska 

även poängteras att de restauratörer som kritiserat bedömningssystemet har drivit sina 

restauranger en längre tid och har fått erfara stor variation i sina listplaceringar. Några av de 

övriga är stjärnskott som snabbt blivit tilldelad en hög placering. Detta faktum ska tas med i 

beaktning när man analyserar restauratörernas förtroende och förståelse för White Guide, 

eftersom samtliga har ett subjektivt förhållningssätt till begreppen. 

 

Eftersom begreppet förståelse till stor del behandlar bedömningssystemet i denna studie vill 

författarna lyfta fram forskning som framhäver vikten av restaurangens olika delar, detta kan 

ge en förklaring till att en del av informanterna inte har förtroende för bedömningssystemet. 

Harrington et al (2011) uppmärksammar vikten av totalupplevelsen och Njite et al (2008) 

visar att kundrelationen är det viktigaste attributet för en gäst som äter på en fine dining-

restaurang. Dock kan studiens avgränsning ifrågasättas då Njite et al (2008) medvetet valt att 

exkludera matens betydelse för gästen, eftersom de anser att maten är ett viktigt attribut. 

Walter (2011) menar att maten inte är mest betydelsefull och pekar istället på att personalens 

förmåga att integrera med gästen har stor betydelse för helhetsupplevelsen. Applicerar man 

denna forskning på White Guides bedömningssystem borde maten inte väga tyngst, vilket 

rättfärdigar kritiken som nämnts i resultatet. Dock refererar Njite et al (2008) till forskning 

som förespråkar matens betydelse, vilket talar emot Harrington et al (2011) och Walter (2011) 

vars forskningsresultat uppmärksammar servicen. I den recensionskultur som finns idag får 

maten mest utrymme trots att forskning pekar på att vikten till stor del ligger i andra attribut. 

Den traditionella recensionen bör kanske omrevideras eller utvecklas för att gå mer i linje 

med forskningsresultaten. Eftersom forskningen visar på detta kan trovärdigheten ifrågasättas.  
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White Guide uttrycker i sin målsättning att deras bedömningar ska utgå från tydliga kriterier 

som både krögare och gäster ska kunna förstå och acceptera (White Guide, 2012b). Som 

nämnts tidigare har två informanter svårt att förlika sig med bedömningssystemet som, enligt 

dem, har flera brister och därav har inte White Guide lyckats helt i detta avseende. Detta med 

tanke på att de två informanterna trots allt har stor kunskap om bedömningssystemet. White 

Guide (2012b) skriver även att deras bedömningar ska, i största möjliga mån, vara pålitliga 

och objektiva. Pålitligheten ifrågasätts inte av informanterna men däremot objektiviteten som 

White Guide tycks ha misslyckats med. Majoriteten av informanterna anser att White Guides 

bedömare inte är anonyma och tillräckligt objektiva. Informant 2 konkretiserar att vetskapen 

om bedömarnas närvaro på restaurangen gör att det finns risk att de särbehandlas och inte får 

uppleva restaurangen på riktigt. Mölstad (2012, muntlig uppgift) säger dock att bedömarna 

byts ut ibland och att orsaken kan vara förlorad anonymitet. Detta känns inte förankrat i 

respondenternas verklighet. Dock är det oklart om Mölstad (2012, muntlig uppgift) syftar till 

den stora gruppen om 45 bedömare, eller elitgruppen som berörs i denna studie. Mölstad 

(2012, muntlig uppgift) poängterar vikten av att vara fristående och rättvis, vilket de 

eventuellt också uppfattas vara, men de tappar tyngd i sina bedömningar då restauratörerna 

genomskådar anonymiteten och har möjlighet att påverka recensioner. Det faktum att sju till 

åtta personer styr mediabilden av Sveriges bästa restauranger kan ifrågasättas i andra 

avseenden än objektivitet. Bedömningen blir troligtvis konsekvent eftersom den endast 

influeras av dessa bedömares personliga åsikter och således får vi en stabil bedömningsgrupp. 

Nackdelen med detta är att samma preferenser rangordnar restaurangerna. Om elitgruppen 

kontinuerligt omstruktureras skulle det bidra med ständigt nytänkande och ge nya 

infallsvinklar till restaurangbranschens utveckling. Det finns dock en risk i att ständigt byta ut 

bedömarna i elitgruppen eftersom det kan leda till ojämna bedömningar som sänker 

förtroendet för White Guide. 

 

6.1.3 White Guides vikt i restaurangbranschen 

Resultatet visar att White Guide påverkar branschen vilket bidrar till att restaurangbranschen 

utvecklas och detta stämmer överens med White Guides manifest - White Guide ska genom 

testningar, bedömningar, analyser och kommentarer påverka hur restaurangscenen utvecklas. 

Vi är medvetna om att detta är ett stort ansvar (White Guide, 2012b). I vilken omfattning 

White Guide påverkar de enskilda restaurangerna skiljer sig dock mellan informanterna. 

Informanterna arbetar inte efter White Guides målsättning men eftersom de får positiv 

uppmärksamhet från guiden resulterar det i att andra restauratörer följer upp och därmed 
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utvecklas matlagningstekniker och idéer. Detta leder till att trender skapas och Sveriges 

restaurangbransch utvecklas. Informanterna anser att White Guides bedömare håller en hög 

kunskapsnivå, vilket i sin tur ökar kunskapsnivån hos läsarna. Genom att restaurangbesökare 

har ökat markant (Gustafsson et al, 2006), är det av stor vikt att branschen fortsätter att 

utvecklas för att tillgodose konsumentens behov. Restauratörerna anser även att White Guide 

är betydelsefullt för restaurangen och att placeringen är viktig på grund av den mediala 

uppmärksamheten som medkommer från årets gala. Den uppmärksamhet som restaurangerna 

får i media marknadsför inte bara restaurangerna utan hela branschen. Den mediala 

uppmärksamheten, som White Guide ligger bakom, kan ligga till grund för den växande 

statusen som Jönsson (2012) nämner, vilket kan kopplas ihop med att fler utbildar sig inom 

yrket som Gustafsson et al (2006) bekräftar. Förutom denna utveckling i sig bidrar det också 

till att nya restauranger öppnas. White Guide vill stödja de yrkesverksamma i branschen 

(White Guide, 2012b), och detta tycks de ha lyckats med eftersom de har påverkar 

utvecklingen av branschen.   

 

Restaurangerna i internationell mästerklass är likartade i form av ambitionsnivå och 

kvalitetsnivå. Om man applicerar Jönssons (2012) teori om att restauranger i dagsläget har 

höga ambitionsnivåer och pressas hårt för att hänga med i konkurrensen kan man anta att detta 

sker inom den kategorin restaurangerna befinner sig i. Detta styrks av informanterna som 

anser att deras restauranger utvecklar varandra och även om restaurangerna konkurrerar mot 

varandra triggar de varandra att utvecklas. Även om restaurangerna är befintliga är det trots 

allt White Guide som skapat detta forum där de kan utmana varandra. Även om 

restaurangerna ligger på en hög nivå med eller utan White Guide kan man fundera på 

medvetenheten om varandras framgångar hade varit lika uppenbar.     

 

6.1.4 Förslag till förbättring  

Merparten av restauratörerna anser att White Guide behöver förbättra sitt arbetssätt. De bör ha 

kontinuitet i restaurangbesöken och dessa bör vara lika många i Stockholm som i övriga 

Sverige samt att besöken ska ske både vår som höst. Merparten av informanterna anser också 

att bedömarna borde vara anonyma och att White Guide behöver bryta sitt mönster genom att 

sprida ut besöken under hela året. Flera besök ger en mer rättvis bedömning då ett 

restaurangbesök kan uppfattas på olika sätt beroende på förutsättningarna i restaurangen. På 

samma sätt kan ett besök under våren skilja sig från ett besök under hösten eftersom menyn 

ofta präglas av säsongens råvaror. Restaurangerna bör bedömas med samma förutsättningar 
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oberoende på plats, både gällande antalet besök likaväl som tidpunkt under året. Även 

restaurangerna i mästerklasslistan bör ha liknande förutsättningar då de potentiellt kan få 

tillräckligt höga poäng för att avancera till internationella mästerklasslistan. Om White Guide 

inför detta i sitt arbetssätt skulle detta eventuellt undvika viss särbehandling, medföra att 

restauratörerna är mer alerta året om samt att de inger ett förtroende och därmed bli mer 

trovärdiga. Att implementera detta är förstås en ekonomisk fråga.  

 

Det finns ömsesidiga åsikter från merparten av informanterna att bedömningssystemet bör 

vara öppet och mer konkret. Alla olika kategorier ska bedömas var och en för sig, samt att 

totalupplevelsen bör avgöra vem som vinner årets restaurang istället för matpoängen. En del 

av informanterna hade uppskattat att få ta del av mer specifik och detaljerad kritik från White 

Guide efter att en bedömning utförts, eftersom de tycker att det är otydligt vad som orsakat en 

eventuell poängminskning. Det finns även önskemål på att servicepoängen ska vara högre, 

förslagsvis i nivå med matpoängen. Om man utgår från Walters (2011) tidigare forskning så 

har servicen en betydande del av en restaurangupplevelse. Walter (2011) nämner att gästernas 

integration med den fysiska miljön skapar en enlighet med besöket. Detta visar på att White 

Guides dolda del, som står för stämning, miljö och dryck, bör vara individuellt bedömt och 

uppmärksammas mer och visas separat.    

 

6.2 Metoddiskussion 

Författarna hade svårigheter att få kontakt med informanterna i den utvalda målgruppen 

internationell mästerklass. Detta resulterade i att studiens avgränsning fick breddas. 

Målgruppen internationell mästerklass behölls men avgränsningen breddades till att intervjua 

restauratörer i Sverige, istället för enbart i Stockholm. Eftersom avgränsningen ändrades efter 

att studien påbörjats resulterade det i olika intervjuformer, två av informanterna intervjuades 

vid direktintervju på respektive restaurang och resterande intervjuades över telefon. Vilket 

medförde att de två första informanterna var mer förberedda inför sina intervjuer, än de 

övriga. Detta resulterade i att direktintervjuerna blev mer omfattande än telefonintervjuerna. 

Problematiken i att använda två olika intervjuformer bestod i att telefonintervjuerna inte blev 

lika djupgående som direktintervjuerna. Däremot ska inte telefonintervjuernas tillförlitlighet 

ifrågasättas då Bryman (2011) menar på att informationen man utvinner är snarlik. Det är 

snarare tiden till att finna nya infallsvinklar som försummas och därmed utvecklas inte 

samtalet på samma sätt som vid direktintervju. Författarna anser att studien uppnådde 
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teoretisk mättnad eftersom informanternas svar, efter analys, liknade varandras. Sex 

restauratörer ur kategorin internationell mästerklass intervjuades och detta motsvarar 43 

procent av restauratörerna. Dock fick varje informants åsikt en stor roll, eftersom de endast är 

sex personer, vilket vid generalisering kan missleda läsaren. 

 

Att samtliga informanter var män ingick inte i författarnas urval och beror säkerligen inte på 

att White Guide väljer att framhäva män framför kvinnor. Samtliga restauranger inom 

kategorin internationell mästerklass drivs av män och detta är troligtvis en direkt avspegling 

av den mansdominerade restaurangvärlden.  

 

Undersökningen av Chus studier resulterade i att författarna blev insatta och fick djupgående 

förståelse för ämnet och därav kunde icke undersökta områden inom ämneskategorin 

undersökas, vilket breddar forskningen.  

 

Semistrukturerade intervjuer valdes som metod, vilket visade sig vara en väl anpassad metod 

till studiens syfte och problemområde. Genom att författarna utgick från en semistrukturerad 

intervjuform när de skrev frågeschemat valdes färre men öppnare frågor, vilket resulterade i 

att respondenterna fick stort utrymme att svara även om de höll sig inom ramarna för ämnet. 

Semistrukturerad intervju ger även möjligheten att knyta an till informanternas svar och ställa 

ytterligare frågor, utanför intervjuguiden (Bryman, 2011). Tidigare funnen forskning inom 

huvudämnet som författarna använde i den teoretiska bakgrunden var studier utförda utanför 

Sverige, varav ingen forskning var tillämpad på White Guide. Detta blev således 

problematiskt i och med att validiteten sänktes när man applicerade utländska studier i detta 

sammanhang. För att styrka den använda forskningen och höja bakgrundens trovärdighet 

kompletterade författarna med muntliga källor samt med svensk forskning om 

restaurangbranschen. 

 

 

7. Slutsats 

White Guide utför ett seriöst arbete och restauratörerna i denna studie har förtroende för deras 

bedömare som de anser besitter stor kunskap om mat och måltid. Majoriteten av 

restauratörerna har även förtroende och förståelse för bedömningssystemet men dock ska det 

tas i beaktning att flera är okunniga om dess uppbyggnad och detta blir tydligt när de 
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berömmer White Guide för att fokusera på helhetsupplevelsen - när det i själva verket är 

maten som styr vilken placering de får på listan över de bästa restaurangerna. White Guide 

bör låta totalpoängen styra listplaceringen och även synliggöra samtliga poängsättningar. 

White guide bör även arbeta för att återuppta anonymiteten bland bedömarna i elitgruppen, 

samt ge samma förutsättningar till samtliga restauranger inom internationell mästerklass. 

White Guide uppfattas som en branschguide bland restauratörerna men tack vare att övrig 

media refererar till White Guide informeras konsumenterna om vilka restauranger som får 

utmärkelser. Dock har White Guide inte någon direkt påverkan på kundflödet då potentiella 

gäster inte läser guiden i någon större utsträckning.  

White Guide påverkar restaurangbranschen positivt genom att uppmärksamma 

restaurangyrket och bidra till att restaurangbranschen utvecklas. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning inom ämnet är nödvändig, speciellt forskning tillämpad på Sveriges 

restaurangbransch, vilket författarna har saknat under denna studie. Vad påverkar valet när en 

gäst besöker en restaurang första gången? Denna frågeställning kan besvaras genom 

kvantitativ forskning i enkätformat där det finns utrymme till en omfattande studie. 

Förslagsvis bör även vikten av en restaurangrecension undersökas för att lyfta fram ett ämne 

som lätt blivit berört under denna studie – problematiseringen bakom okunniga recensenter 

som genom bristande kunskap om mat och måltid påverkar en restaurang negativt. Relaterat 

till detta föreslås forskning på huruvida krav på erfarenhet och utbildning varierar mellan 

recensenter i olika segment, exempelvis mellan idrott, mat och kultur. En förhoppning är att 

ökad förståelse för restaurangrecensioner ska ge läsaren ett mer objektivt förhållningsätt till 

dessa. Restaurangerna i internationell mästerklass ägs av män och orsaken bakom detta vore 

intressant att undersöka. En annan intressant aspekt är att White Guide-galan sponsras av 

diverse företag inom livsmedelsbranschen och författarna ifrågasätter om detta påverkar 

prisutdelningarna.  
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Bilaga 1 

White Guides system för bedömning av restauranger 

Ett lyckat restaurangbesök består av många komponenter. I White Guide bedöms kvaliteten på 

restaurangens mat, dryck, service samt miljö och stämning. Betygsskalan är 100-gradig. Största vikten 

läggs vid maten som redovisas separat. Vi lyfter också fram och betonar servicens betydelse för 

helhetsupplevelsen av restaurangbesöket, även den poängen redovisas separat. 
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Klassificeringar 

Samtliga kort visar antal totalpoäng av 100 möjliga. 
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Bilaga 2 

Intervjuschema 

1. Vilket år är du född? 

2. Hur länge har du varit i restaurangbranschen?   

3. Vad har du för utbildning inom restaurangområdet?  

4. Hur länge har du varit ägare/krögare? 

5. Vad arbetar du med på restaurangen? 

6. Hur är dina ambitioner i ditt yrke? 

 

Huvud frågor 

1. Har White Guide betydelse för din restaurang? 

a. På vilket sätt, konkret? 

b. Fyller fenomenet recensioner någon funktion, vilken?  

 

2. Vet ni hur White Guides bedömningssystem går till? 

a. Tycker ni att det är rätt sätt att bedöma på? 

b. Vad tycker ni är bra/dåligt? 

c. Tycker ni att White Guides bedömningssystem är trovärdigt? 

 

3. Er placering förändras från år till, förstår ni varför? Om ni har fått längre poäng, 

förstår ni varför? Har ni medvetet jobbat med att förbättra White Guide poäng 

 

4. Sedan 2009 har servicepoängen valts att redovisas. Har ni lagt märkte till det, 

bättre/sämre? Har ni jobbat mer med servicen sen dess? Vad tycker ni om att inte 

dryckespoängen syns? Stämningen? Miljön?  

 

5. Finns det något inom White Guide som skulle kunna förbättras/ändrats? 

 

6. Finns det någon annan recension/recensent som betyder mer för dig än White Guide? 

Varför? Utveckla?  

 

7. Vad tycker du är bra med White Guide? Har White Guide några styrkor? Är White 

Guide till mer för branschen? 
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Bilaga 3 
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