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Sammanfattning 

Inledning: Resursallokering spelar idag en större roll i restaurangbranschen och det kan vara 

av stor vikt att undersöka vilka möjligheter som finns för en restauratör att utnyttja sina 

resurser efter vad gästen vill betala för och inte vad restauratören tror att gästen vill betala för. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka och identifiera hur upplevelseredovisning fungerar 

som ett analysverktyg för en restaurangverksamhet. 

 

Metod/material: För att kunna besvara syftet i studien utfördes en kvantitativ 

surveyundersökning under en tvåmånadersperiod. En digital handdator placerades i en utvald 

restaurang med elva tillhörande frågor som grund till undersökningen. Syftet med att 

genomföra studien under en längre period var att få ett bredare resultat att analysera i studien. 

Surveystudien var helt anonym och respondenterna fick endast svara en gång under 

undersökningsperioden.  

 

Resultat: Resultatet visar att restauratören har en annan uppfattning om hur resurserna i 

budgeten skall allokeras gentemot vad respondenterna i studien ansåg. I resultatet var den 

största skillnaden att gästerna tyckte att mest fokus skulle vara på atmosfären medan 



 
 

restaurangägaren lade minst av sina resurser på den delen. Vidare visade det sig att 

restaurangägaren spenderade mest pengar på mat men att gästerna ansåg att det inte var den 

viktigaste aspekten.  

 

Slutsats: Slutsatsen av studien är att en restaurangägare som bedriver den typen av restaurang 

som studien genomfördes på är i behov av att veta vad som omgivning faktiskt vill ha och inte 

vad den tror sig de vill ha. Genom detta kan restauratören allokera om sina resurser och på det 

sättet möta sina gäster på den nivå de vill bli bemötta på. 

 

Nyckelord: upplevelseredovisning, resursallokering, famm, analysverktyg, restaurang, 

upplevelseekonomi 

  



 
 

 

Förord 

 

Vinstmarginalen för restauranger i Sverige är enligt Visitas nyckeltalsundersökning 3 % av 

omsättningen vilket jämförelsevis med andra branscher är mycket låg. Varför restauranger i 

allmänhet inte kan skapa lönsamma företag var utgångspunkten som gjorde oss nyfikna från 

allra första början. I dagens restaurangmiljö är det ofta personer i ledande positioner som har 

jobbat sig upp till den ställning de har. Deras förhållningssätt till att driva restauranger baserar 

sig enligt oss på erfarenhetsmässiga underlag, som har en låg akademisk tyngdpunkt. 

 

Det har varit ett nöje att stifta bekantskap med begreppet upplevelseredovisning, som är ett 

ämne som uppsatsförfattarna anses att det gjort alldeles för lite forskning i Vi ser med 

tillförsikt fram emot vad denna studie och framtida forskning i ämnet kan leda till. Vi tror att 

det behövs för att skapa hållbara och lönsamma restaurangföretag i dagens föränderliga 

samhällsutveckling. 

 

Vi vill också rikta en stor tacksamhet till vår handledare Mats Carlbäck, som har varit ett 

värdefullt stöd för oss under examensperioden. Utan hans värdefulla råd och stöttning hade 

examensarbetet inte sett ut som det gör idag. Tack Mats! Vi vill också tacka alla våra nära och 

kära som under vårterminen stått ut med oss under tiden vi drivit tre företag samtidigt som vi 

skrev det som ni nu läser. 

 

/ Andreas och Nicklas 
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1.1 Introduktion 

Ämnesrelevans i relation till måltidskunskap och värdskap 

Måltidskunskap och värdskap studerar måltiden och är ett flerdisciplinärt ämne där syftet är 

att utveckla förståelsen för måltidens roll i samhällsutvecklingen och koppla ihop de tre 

kunskapsformerna: vetenskap, hantverk och estetik (Gustafsson & Jonsson, 2004). Ämnet är 

förhållandevis nytt och tog upp som forskarutbildningsämne på Örebro Universitet år 2002 

(Ibid.). Gustavsson (2006) definierar måltiden som de tre dimensionerna: innehållet i en 

måltid, ätmönster och den sociala aspekten. Rent vetenskapligt är måltidskunskap såväl 

pedagogiskt sensoriskt, antropologiskt, medicinskt etnologiskt, sociologiskt, 

hushållsvetenskapligt såsom företagsekonomiskt, enligt Gustavsson (2006). Företagsekonomi 

är en parameter som uppsatsen baserar sig på. Den andra är Five Aspect Meal Model 

(FAMM), som är den vetenskapliga grund som ämnet Måltidskunskap och Värdskap vila på, 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Dock menar Fjellström (2004) att 

hantverksskicklighet och tysta kunskaper, såsom inlärda färdigheter, måste till då den 

teoretiska vetenskapliga forskningen inte räcker enkom för att förstå måltiden. De fem 

aspekterna inom FAMM är mötet, rummet, produkten, styrsystemet och stämningen 

(Gustafsson & Jonsson, 2004). Dessa aspekter är enligt Hedberg (2004) de viktigaste delarna i 

samband med en måltidsupplevelse och är grundkomponenterna och ramen för vad som krävs 

för att skapa och leverera en produkt av hög kvalité (Ibid.). Forskningen i denna uppsats har 

styrsystemet som fokusområde och enligt Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg (2006) 

handlar styrsystemet om de ekonomiska, administrativa- och ledarskap. Uppsatsen har som 

huvudfokus mot den ekonomiska delen i styrsystemet, då ämnet är i relevans till syftet. 
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2.1 Upplevelseekonomi 

Pine och Gilmore (2011) förklarar att en ny världsekonomi och konsumtionskultur växt fram 

och att fokus flyttats från storproduktion av varor och tjänster till en mer konsumtionsinriktad 

ekonomi med fokus på upplevelser. Numera anser forskare att den upplevelsekonomiska 

faktorn fått en viktigare roll i samhället och företag i dagens situation är tvungna och anpassa 

sina verksamheter efter just upplevelser (Ibid.). Den upplevelsekonomiska utvecklingen står 

inför nya utmaningar gällande att skapa konsumtionsupplevelser (Pine & Gilmore, 2011). 

Eftersom marknaden ständigt förändrar sig krävs det att företagen hittar andra sätt att hela 

tiden differentiera sig gentemot sina konkurrenter (Ibid.). Genom att kraven från 

konsumenterna är i ständig förändring så krävs det att företagen inom upplevelse- och 

turistindustrin också lär sig att förstå konsumenternas behov (Pine & Gilmore, 2011). 

Konsumentens krav har blivit högre och all form av upplevelseanpassad 

konsumtion/försäljning kräver mer individanpassade lösningar och specifika upplevelser 

(Ibid.). Pine och Gilmore (2011) menar att dilemmat i värdeskapandet ligger i fokus på att 

hela tiden skapa ett mervärde och en helhetsupplevelse för konsumenten. 

Berit Hultén, Nicklas Broweus och Marcus Van Dijk (2011) menar att om ett företag ska 

komma tillrätta med problemet så bör företagen använda sig av sinnesmarknadsföring, genom 

att skapa personifierade upplevelser. Syftet med detta är att nå ut till konsumenten via att 

vända sig mot dennes individualitet, identitet och livsstil (Ibid.). Hultén m.fl. (2011) förklarar 

att företagen är i behov av att använda sig av strategiska och medvetna sätt för att rikta sig 

mot individens fem sinnen i sitt skapande av upplevelser och marknadsföring. Av att göra 

detta kommer konsumenten att mottaga en fullständig sinnesupplevelse på ett mer ingående 

plan (Ibid.).  

Enligt Grönroos (2008) räcker det inte längre att endast erbjuda konsumenten varor och 

tjänster eftersom behovet efter upplevelser mer attraherar konsumenten än tidigare. Grönroos 

(2008) förklarar det med upplevelseekonomi, något som kan ligga till grund för den framtida 

ekonomiska tillväxten inom besöksnäringen. Samma författare förklarar vidare att 

upplevelseekonomin innebär att skapa ett värde mer än att leverera något av värde, det vill 

säga att understödja en värdeskapande utveckling istället för att leverera en färdigtillverkad 

produkt till gästen. Genom att flytta fokus från produktion av en fysisk produkt så skall 

inriktningen vara att producera en upplevelse av sin produkt för att nå konsumenten på ett mer 

djupt och känslomässigt plan (Ibid.). Att plocka, öppna och äta ostronen direkt från havet av 

konsumenten själv framkallar exempelvis en egen unik smakupplevelse, som skiljer sig från 
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att köpa samma ostron hemma i den lokala butiken. När en person betalar för en upplevelse är 

det för att spendera tid och uppleva ett flertal varierande aktiviteter på ett mer individuellt 

plan, enligt Pine och Gilmore (2011). Vidare menar Tom O’Dell (2002) att ansvaret för 

upplevelseekonomin ligger på dem som skapar upplevelserna samt de individerna som betalar 

och letar efter dem. 

Genom Pine och Gilmore (2011) strategimodell ”Upplevelsens Sfärer” förklarar de hur ett 

företag kan sticka ut ur mängden och redogöra en mer personanpassad upplevelse. 

 

 

Figur 1. Upplevelsens Sfärer, Pine & Gilmore (2011, sid. 30) 

2.2 Five Aspects Meal Model (FAMM) 

FAMM är ett verktyg för att bedöma upplevelsen av ett restaurangbesök (Gustafsson m.fl. 

2006). Modellen är byggd utifrån Guide Michelins förfarande att utvärdera restauranger på 

och utgår ifrån de fem aspekterna “rummet, mötet, produkten, styrsystemet och atmosfären” 

(Ibid.). Carlbäck (2011) menar att FAMM skapar ett ramverk för restauranger i hur det går att 

förstå och anpassa sig mot kunder. 

2.2.1 Rummet 

Rummet är definierad som den yta där själva förtäringen av maten sker, och behöver 

nödvändigtvis inte betyda en restaurangmiljö (Gustafsson m.fl. 2006). Andra typer av 
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exempel kan vara sjukhus, flygplan, tåg, skolan, jobbet, hemmavid eller utomhus (Ibid.). Det 

som Gustavsson m.fl. (2006) menar är betydelsen av rummet omfattar mer än bara väggarna i 

sig, att aspekten kräver kunskap och en medvetandehet angående rummets historik, stil, textil, 

arkitektur, design, konst och dekoration. Just dessa parametrar menar Gustavsson m.fl. (2006) 

har en stor betydelse för att kunna särskilja produktaspekten, i de fall som måltiden är snarlik 

från en restaurang till en annan. Samma författare menar att rummet också har en viktig 

betydelse för restauranger som serverar färdiglagad mat och upphöjer även deras upplevelse i 

en rumslig bemärkelse. Ahlgren m.fl. (2004) menar att vid konsumtion av måltiden påverkar 

rummet den självupplevda kvaliteten av maten under förutsättning att dekoration och övrig 

interiör påminner om en annan matupplevelse som förtärdes vid ett tidigare skede och då 

ansågs vara utav mycket hög kvalitet. Gustavsson m.fl. (2006) föreslår att man innan 

byggandet av en restaurang och planeringen av menyn noga ska gå igenom ett antal 

frågeställningar i syfte att undvika det som Bitner (2002) tar upp: 

Managers continually plan, build and change an organization’s physical surroundings 

in an attempt to control its influence on patrons, without really knowing the impact of 

a specific design or atmosphere change on its users’ (Bitner, 2002, s. 59). 

Frågeställningarna som Gustavsson (2006) föreslår är: Vilket koncept har restaurangen? 

Vilken typ av mat ska serveras? Vilken typ av gäster eftersöker man? Vilken säsong är de? 

Hur ser matsalen ut och kan något göras för att passa säsongen eller konceptet? Hur ska 

bordsdekorationen se ut? Vilka textiler skall användas? Vilka utensilier ska användas? Hur 

ska man jobba med ljus och musik? 

2.2.2 Mötet 

Gustavsson m.fl. (2006) menar att mötet inte enbart är en företeelse mellan servicepersonal 

och gäst, utan även dynamiken mellan personalen och interaktionen mellan gästerna. I det 

hänseendet behövs det enligt Gustavsson m.fl. (2006) en förståelse för hela spektret av mötet, 

i hur det går att kontrollera händelserna som sker i en restaurangmiljö, såsom kunskapen i 

social psykologi, känsloteorierna, former av social interaktion och etikettsregler.  

Andersson och Mossberg (2004) menar att samspelet mellan medarbetarna och kunden är helt 

avgörande för fullgod service. Att uppnå en önskvärd servicenivå utan denna lyckade 

interaktion är tämligen liten, varpå detta för gästernas del resulterar i en helhetsupplevelse 

som inte är tillfredställande (Ibid.). 

Detta menar Gustavsson m.fl. (2006) ställer höga krav på kompetens hos 
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serveringspersonalen. Som exempel tar samma författare upp att det råder en maktobalans i en 

restaurangmiljö, då servispersonal ofta har en högre kännedom om maten och drycken på 

menyn, vilket gör att mötet i en informativ kontext måste ske enligt ett förfarande där gästerna 

blir behandlade utifrån deras egna preferenser. Gustavsson m.fl. (2006) menar att det inte är 

en ovanlighet att gäster i restaurangmiljö kan iföra en sig en roll där de påskiner en annan 

samhällsstatus än vad de egentligen har och att servispersonalen då måste möta dem på ett 

motsvarande sätt. 

2.2.3 Produkten 

Gustavsson m.fl. (2006) menar att produkten antingen är mat och dryck enskilt var för sig, 

eller i en kombination med varandra. Gustavsson m.fl. (2006) har fastslagit att 

produktaspekten kan kategoriseras i fem olika kategorier, tillika våra fem sinnen och ska ligga 

i harmoni med varandra. Synen är utseendet av de olika komponenterna och hur färgvalen 

speglar rätten. Hur pass matt eller skinande det är, graden av genomskinlighet, storlek, form 

och ytskikt påverkar dessutom (Gustavsson m.fl. 2006). Warde och Martens (2000) tar upp i 

en studie att måltidens estetiska tilltal var av avgörande betydelse för hur gäster betraktar 

rätten som lyckad eller ej. Fine (1992) menar dock att synen i sig inte är tillräckligt, för om 

måltiden inte når upp till gästens smakförväntan kan inte det visuella väga upp till dess fördel. 

Hörseln är såväl ljudet som uppkommer när man tuggar maten, ljudet av att dryck hälls upp 

och ljudet av själva tillagningsförfarandet i köket eller en tranchering (Gustavsson m.fl. 

2006). Lukten är dels hur drycken doftar vid inmundigandet men framförallt aromen som 

utsöndras av maten. Även dofterna från köket när man sätter sig till bords (Ibid.) Smaken är 

vedertaget betraktad som den viktigaste komponenten, kombinationen av de olika 

ingredienserna och tillagningsmetod (Gustavsson m.fl. 2006). Känslan är texturen av 

råvarorna och samspelet där emellan, hur skicklig man är på att skapa en kontrast mellan de 

olika delarna av tallriken (Ibid.). 

2.2.4 Styrsystemet 

Gustavsson m.fl. (2006) skriver att styrsystemet utifrån gästernas perspektiv är något som är 

en bakomliggande faktor, som mestadels syns när driften inte går som förväntat. De menar 

dessutom att det även kan reflekteras i priset, tillgängligheten av rätterna på menyn samt 

betalningsrutinen. Gustavsson m.fl. (2006) hävdar att styrsystemet även är det som påverkar 

effektiviteten, lönsamheten och strategi. Edwards och Gustafsson (2008) menar att 
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styrsystemets plattform vilar på administrativa faktorer såsom, lagar, värderingar, ekonomi, 

normer och diverse operativa protokoll. Joseph Prokopenko (1992) definierar produktivitet 

som relationen mellan det faktiska resultatet genererat av styrsystemet och insatsen som måste 

till för att skapa resultatet. Han menar att högre produktivitet är när samma arbetsinsats krävs 

för att uppnå ett bättre resultat, oavsett om det kan klassas som bättre kvalité, lägre kostnad 

eller större volym. Vidare förklarar Gustavsson m.fl. (2006) att det finns skillnader inom 

styrsystemet, exempelvis för en lunchkantin där det är mycket gäster på kort tid och ett fåtal 

rätter att välja på, jämfört med en À la carte-restaurang där det krävs en helt annan logistik för 

att få verksamheten logistiskt effektiv. Iglesias och Guillén (2004) menar att både priset, 

kvalitén och servicen på en restaurang har stor betydelse för kundnöjdheten vilket återigen 

leder tillbaka till styrsystemet med frågeställningarna; hur bedrivs verksamheten och klarar 

chefen av att sätta rätt pris tillsammans med kocken (Ibid.). 

2.2.5 Atmosfären 

Alla de fyra aspekter i kombination utgör atmosfären, eller stämningen som den också kallas 

ibland (Gustavsson & Strömberg, 2004). Stämningen är upplevelsen som gästen tillägnar sig 

genom hela upplevelsen av sin måltid, så även sinnena i kombination, (Ibid.). Warde och 

Martens (2000) menar att syftet med en restaurang kan vara att utgöra en plats där gäster 

känner sig komfortabla och bekväma, och anser att den verbala kommunikationen i 

bordssällskapet emellan är viktigt för att uppnå det syftet. Den emotionella upplevelsen kan 

vara positiv, neutral eller negativ menar Gustavsson och Strömberg (2004), och samspelar 

inte de fyra olika aspekterna med varandra går atmosfären förlorad. De kan handla om att 

musiken ska överensstämma med rummet såväl som den produkten som förtärs, menar 

Gustavsson och Strömberg (2004). För att förstå atmosfärens betydelse i restaurangmiljö 

genomförde Conrad Lashley och Alison Morisson (2004) en undersökning där de bad 63 

studenter skriva en uppsats på 500 ord där de skulle beskriva deras mest ihågkomna 

restaurangerfarenheter i enlighet med ett analytiskt ramverk bestående av sex parametrar; 

tillfälle, sällskap, atmosfär, mat, servicenivå. Det som enligt Lashley m.fl. (2004) fick 

definiera atmosfären var “känslan av att vara hemma” tillsammans med ett servicemöte som 

gav en avslappnad och bekväm miljö. Atmosfären, eller snarare den upplevda 

helhetsupplevelsen av måltiden menar Lashley m.fl. (2004) är ett resultat av materiella och 

immateriella faktorer eller en balans utav de båda. 
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Figur 2. De fem aspekterna i FAMM. (Gustafsson m.fl., 2006) 

2.3 Upplevelseredovisning 

Forskning kring upplevelseekonomi har skapat nya koncept och nya perspektiv gällande 

ekonomiska analyser (Andersson & Carlbäck, 2009). Upplevelseindustrin är på många sätt en 

viktig ståndpunkt inom upplevelseekonomin, detta genom att erbjuda spänning och nya 

upplevelser för sina gäster och besökare (Pine & Gillmore, 2011). Forskning visar tydligt att 

behovet för upplevelser för varje dag växer och att nöjda kunder gärna återkommer och delar 

med sig av sina erfarenheter till anhöriga (Russell & Pratt,1980). Eftersom restauranger mer 

och mer blir en del av upplevelseindustrin betyder detta att restauratörerna blivit mer 

medvetna om att det inte endast är vad som serveras på tallriken som är det viktigaste utan att 

även andra faktorer påverkar upplevelsen (Andersson & Carlbäck, 2009).  

Forskning visar att parametrar som kvalité på mat, fysisk miljö och servicenivån är avgörande 

för hur en gäst påverkas av upplevelsen (Ibid.). När det kommer till beslut gällande 

investeringar har chefer inte sällan undermålig information från befintliga redovisningssystem 

vars syfte är att förbättra restaurangupplevelsen för sina kunder (Andersson & Carlbäck, 

2009). Johnson & Kaplan (1987) förklarar att inom tillverkningsindustrin har sättet att mäta 

produktionskostnader ändrats och att en ny metod tagits fram för att mäta detta. Den nya 

metoden kallas aktivitetsbaserade kostnader (activity based costing, ABC) som grundar sig i 

en analys av kostnadsdrivarna för företagets samlade kostnader. Genom att använda sig av 
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ABC-metoden är syftet för företaget att planera en mer systematisk fördelning av fasta 

kostnader i själva produktkalkyleringen (Ibid.). Vidare har en ny modell utvecklats från ABC-

metoden, som heter ABM-metoden (activity based management). Den innebär att budgetering 

och förvaltningskontroll skall tas i beaktning vid planering (Cooper & Kaplan, 1991). ABM 

och ABC-metodikerna är i princip snarlika och syftar till att identifiera aktiviteter som tillför 

värden och använder resurser i produktionsprocessen. 

Ytterligare en aspekt av hur upplevelseredovisning kan fungera som ett analysverktyg är den 

värdeskapande modellen (The value creation model - VCM) som är ett 

ekonomistyrningsverkyg mer inriktat på kundperspektivet snarare än kostnadsperspektivet 

(McNair, 2001). En kund är villig att betala för det levererade värdet och inte för priset och 

VCM handlar om att ta hänsyn till kundens vilja att betala (willingness to pay, WTP) för en 

tjänst som är basen för en kostnadskontroll (Ibid.). Vidare menar McNair (2001) att detta 

verktyg är nytt och tar upp frågan om att producera det som är rätt ur ett kundperspektiv. 

McNair (2001) har fortsatt att utveckla den värdeskapande modellen där marknadspriset varit 

utgångsläget för vad företag kan ta betalt för en viss tjänst eller produkt. Att förstå värdet av 

en produkt från kundens perspektiv är enligt McNair (2001) den heliga nyckeln till ett 

genomfört köp.  

Genom att använda sig av denna metod blir ett företag mer effektivt och kommer kunna skapa 

den högsta möjliga vinstmarginalen inom de gränser som fastställts av marknadspriset (Ibid.). 

Detta leder till att kunderna blir mer villiga att betala för en värdeskapande upplevelse som i 

sin tur leder till lägre bortfall och högre vinst, menar McNair (2001). Sammanfattningsvis 

handlar det om att genom en användning av den värdeskapande modellen generera en 

möjlighet att knyta samman kostnaderna till det aktuella marknadsvärdet och pris (Ibid.). 

2.4 Mätning av kundvärde 

Holbrook (1999) menar att det finns två dominanta sätt att mäta kundvärde på, utvecklande 

skala och kontingentvärdering. Holbrook (1999) fastslår att en experimentell värdeskala togs 

fram med ett sjuskaligt mätinstrument kopplat till ett flertal frågor. En liknande skala togs 

fram av Sweeny och Soutar (2001). Ett annat sätt att uppskatta kundvärdet är genom den 

kontingenten metoden som innebär att bedömningar görs i termer av monetära värden som 

kopplas samman med betalningsviljan vilket är den viktigaste parametern i dessa 

undersökningar (Ibid.). Vidare menar Holbrook (1999) att det finns många olika detaljer och 
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faktorer som skapar ett värde för kunden. Det kan vara allt ifrån omgivningen, vänners åsikter 

eller TV-nyheterna som skapar ett värde för kunden (Ibid.). Genom att använda Holbrooks 

(1999) värdetypologi som ett mätinstrument, går det att analysera vad ett kundvärde innebär 

för kunden. Mätinstrumentet innebär att teorin för samman dimensioner som annars är svåra 

att åtskilja menar Holbrooks (1999). Värdetypologimodellen är uppbyggd av olika 

dimensioner; extriniskt, intriniskt, självorienterad, andraorienterat och värde. Den sista 

dimensionen består av ett aktivt och reaktivt värde (Ibid.). Konkret handlar dimension 

extrinsikt om att finna ett värde för en produkt som används till ett specifikt syfte. Intrinsikt 

fokuserar mer på konsumtionsupplevelsen i sig själv, för egentillfredställelse och 

konsumerandets skull. Vidare förklarar Grönroos (2012) att vid de flesta situationer som 

uppstår är det endast värdet som ligger i fokus. Exempel kan vara att uppnå en känsla av frihet 

vid bilkörning och att då det inte finns något mål med situationen (Ibid.). Detta innebär att en 

konsumtionsupplevelse endast kan upplevas genom intrinsikt värden, menar (Holbrook, 

1999). Vidare i typologimodellen finns det självorienterade och andraorienterade värdet. Ett 

självorienterande värde är centrerat kring konsumentens eget bästa och dennes själviska 

ändamål? (Holbrook, 1991). Det andraorienterade värdet innebär att ens egna intressen 

förbises och tanken går till något annat, exempelvis att en bil köps för att göra andra 

avundsjuka och imponerade (Ibid.). 

3. Syfte  

Att undersöka och identifiera hur upplevelseredovisning fungerar som ett analysverktyg för en 

restaurangverksamhet. 

3.1 Frågeställningar 

Vilka möjligheter ger en analys med upplevelseredovisning restaurangledningen att förbättra 

verksamheten? 

Hur kan restaurangledningen fördela resurser för att öka produktiviteten med hjälp av 

upplevelseredovisning? 

4. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur uppsatsen är utformad samt vilka tillvägagångssätt som använts. 

Vi nämner validitet, reliabilitet samt andra aspekter som har för avsikt att inverka på det 

resultat vi nått genom vår undersökning.  
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4.1 Val av forskningsmetod 

Kvantitativ forskning har som grund i så kallade statistiska analyser (Patel, Davidson, 2011). 

För att kunna välja rätt forskningsmetod måste problemets utformning tas i beaktning (Ibid.). 

Vidare menar Patel & Davidson (2011) att om problemformuleringen är i frågor som är 

faktiska och bestämda så bör forskaren använda sig av statiska bearbetnings- och 

analysmetoder, något som kännetecknar en kvantitativ forskning och i detta fall hjälper till att 

besvara frågeställningen angående hur upplevelseredovisning kan fungera som ett 

analysverktyg. Patel och Davidson (2011) menar att en kvantitativ surveyundersökning ska 

genomföras på en större och avgränsad massa, antingen med frågeformulär eller intervju. 

Generellt använder sig forskaren av olika frågeinstrument, enkäter eller intervjuer (Ibid.). 

Gemensamt för tillvägagångssätten är att det ger forskaren en möjlighet att inhämta 

information om ett större antal variabler och information om varje variabel, vilket för 

uppsatsens syfte är en nödvändighet då insamlingen av data matas in via numeriska tal. Patel 

och Davidson (2011) menar att metoden används för att svara på frågor som rör vad, var, när 

och hur. Vidare beskrivs att skillnaden mellan en fallstudie och surveyundersökning gäller hur 

mycket information och från hur många som information skall inhämtas ifrån. 

4.2 Informationsinsamling - Kvantitativ metod 

Patel & Davidson (2011) menar att det finns ett stort urval av metoder för att samla 

information. Genom användning av databasen Summon har vetenskapliga artiklar insamlats 

genom litteratursökning som underlag till bakgrunden. En hög grad av noggrannhet vid val av 

sökord är av stor vikt vid sökningar i olika databaser, detta menar Ejvegård (2009) är viktigt 

för att få en så korrekt sökning som möjligt. Under informationsinsamlingens gång användes 

sökord med hög relevans till syftet och ämnet, detta i samband med ett antal olika 

kombinationer av ord. Se bilaga 1 för detaljerade sökord. 

Något som också betonas är att inget sätt är bättre än det andra, då de olika teknikerna 

används för olika tillfällen och beroende på vilken typ av forskning som bedrivs (Patel & 

Davidson, 2011). Författarna anser även att den teknik som används för att tillhandahålla 

information är utifrån vad som passar, detta i förhållande till vilken kunskap som vill erhållas 

samt till vilka förhållanden till den tänkta gruppen som undersöks. Denna uppsats använder 

sig av en kvantitativ forskningsmetod med inriktning på surveyundersökning då ämnet 

påverkas av antalet deltagande i studien och är av stor börd för resultatet. En handdator 
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användes med förprogrammerade frågor, skrivna av uppsatsförfattarna. Frågorna grundade sig 

i Upplevelseredovisning där respondenterna i är gäster i en restaurang. 21 frågor ställdes i 

undersökningen, varav de fem första är testfrågor för att respondenten skall förstå hur 

formuläret fungerar. Uppsatsförfattarna genomförde efter slutförd undersökningsperiod en 

transkribering av resultatet. Respondenterna fick först fylla i demografisk information om sig 

själva, och sedan besvara de vetenskapliga frågorna, detta något som Patel & Davidson (2011) 

är viktigt för att kunna se eventuella samband i resultatet.  

4.3 Validitet och reliabilitet 

En teori bygger på byggstenar. Vanligtvis är en forskares frågor utformade för kvantitativa 

undersökningar om syftet är att mäta något som är förankrat till det verkliga livet och sedan 

blir kopplade mellan begrepp och teori. För att kunna göra detta krävs att begreppet översätts 

för att mätningen skall utföras. Genom att implementera denna översättning kan begreppet bli 

ett mått. Måttet i sin tur består av en eller ett flertal indikatorer, det är sedan dessa som blir de 

konkreta variablerna/frågorna i en surveyundersökning (Patel & Davidson, 2011). Ejvegård 

(2003) förklarar också att för en studie skall inneha ett vetenskapligt värde är det av stor 

betydelse att undersökningsmetoden, mätinstrument och andra parametrar är reliabla och 

validerade. I denna undersökning är reliabiliteten viktig och genom att förklara hur 

undersökningen genomförts ökar detta trovärdigheten. 

4.4 Population, urval och material 

Då det är svårt att som forskare samla in data från en hel population så bör ett urval göras, 

enligt (Denscombe, 2009). Det går dock inte att ta för givet att urvalet ska representera den 

resterande delen av populationen (Ibid.). För att inge någon form av trovärdighet så bör man 

genomföra ett korrekt urval som speglar det som är avsett att forska i (Denscombe, 2009). 

Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval är två av de generella typer av urval som finns 

(Denscombe, 2009). 

 

Författarna till examensarbetet valde att begränsa sig mot den gruppen av människor som är 

gäster i den restaurang som avsetts för forskningen. Uppsatsförfattarna valde inte ett urval på 

x antal personer, utan att under en begränsad tid på 41 dagar samla in data. Eftersom antalet 

respondenter i undersökningen består av 37 svar så går det ej att säga att det är statistiskt 

representativt för populationen då antalet ätande gäster kontra antal svar inte är det samma. 
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Examensarbetet är avgränsat till att endast undersöka gäster som äter i den utvalda 

restaurangen. Författarna till examensarbetet har medvetet valt att avgränsa sig mot en 

restaurang och endast de ätande gästerna, då frågorna är anpassade för det ändamålet. 

Fördelningen mellan kvinnor och män är slumpvis då undersökningen är frivillig. 

 

Andersson & Carlbäck (2009) har definierat fyra upplevelseområden som används i resultatet, 

dessa är vanlig mat, kulinarisk finess, service och atmosfär och dessa länkar samman 

resultatrapporten med undersökningen. Syftet med att addera detta gästperspektiv är att 

restaurangägare ges möjlighet att ta reda på vad kunden är villig att betala för, vilket leder till 

att de kan anpassa verksamheten därefter och inte behöva lägga resurser på ett visst 

upplevelseområde om den tilltänkta målgruppen inte är villiga att betala för det, utan istället 

har en högre betalningsförmåga för ett annat upplevelseområde (Ibid.). 

4.5 Etiska överväganden för studiens genomförande 

Bryman (2002) menar att vid informationsinsamling är det av stor vikt att ta till hänsyn till de 

etiska aspekter som finns, med anledning av att skydda den individ som är direkt anslutna till 

studien. I detta kapitel avhandlas den forskningsetiska strukturen för undersökningen och i 

vilken utsträckning de etiska principerna har tagit hänsyn till. Till grund för detta ligger 

Vetenskapsrådets (2011) begrepp nyttjandekravet, informationskravet, samtyckekravet och 

konfidentialitetskravet. I samband med undersökningen satt ett informationsblad tillsammans 

med den stationära surveystationen i syfte att respondenten skulle förstå vad en medverkan i 

undersökningen skulle betyda (Bilaga 3).  

Patel och Davidsson (2011) menar att en forskningsetisk planering kontrollerar hur 

respondenter bearbetas i relation till studien. Användning av denna metodik grundar sig i att 

finna en balans i korrelation mellan forskningens trovärdighet och kvalitet, men även 

respondentens integritet (Ibid.). Vidare förklarar Patel och Davidsson (2011) att 

informationskravet är viktigt då det syftar till att ge information till de berörda respondenterna 

om syftet till studien. Någon verbal förklaring från författarna angående uppsatsen gavs inte 

till respondenterna, utan istället sattes det upp ett förskrivet dokument där respondenten gavs 

möjligheten att själva läsa. Dokumentet gav en förklaring om intervjuns design och om det 

berörda ämnesområdet som ämnet avhandlar.  
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För att skapa en trygghet för respondenterna menar Bryman (2002); Vetenskapsrådet (2011) 

att konfidentialitetskravet är viktig aspekt att ta hänsyn till. Konfidentialitetskravet syftar till 

att hålla de medverkande respondenterna anonyma och att deras uppgifter förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dessa (Ibid.). Den information som gavs ut till respondenterna var 

genom informationstexten som förklarade att undersökningen var anonym, enligt hänvisning 

till Patel och Davidsson (2011) och Vetenskapsrådet (2011). Bryman (2002) menar att 

nyttjandekravet är det som bestämmer vad den inhämtade informationen skall användas till 

och i undersökningen informerades respondenterna om vad syftet med studien var och på 

vilket sätt informationen skulle användas till; att besvara studiens syfte.  

4.6 Pilotstudie 

För att säkerställa frågornas relevans i studien så genomfördes en pilotstudie för att undvika 

frågor som var otydliga eller inte höll sig inom studiens syfte (Bryman, 2002). Vidare 

användes pilotstudien till att säkerställa hanteringen av den digitala undersökningsapparaturen 

som skulle stå som grund för datainsamlingen.  

4.7 Genomförande 

Surveyapparaturen placerades på utvald plats, vid utgången av den i studien undersökta 

restaurangen. Undersökningen var frivillig för samtliga gäster som åt i restaurangen och det 

fanns inget krav att delta. Om gästen valde att delta i undersökningen så informerades 

respondenten genom ett informationsblad som förklarade syftet med studien samt dess 

konfidentalitet gentemot respondenten och en liten presentation av forskarna. Undersökningen 

började med några standardfrågor för att respondenten skulle förstå hur apparaturen fungerar, 

för att sedan gå över till de forskningsinriktade frågorna.  

Varje dag så sammanställdes data som inkommit under den dagen, för att sedan transkribera 

och lägga in i Microsoft Excel för att sedan bearbetas vidare med senare i processen. 

5. Resultat 

5.1 Demografisk data av respondenterna 

Tabell 1 visar information om respondenterna som bidragit till resultatet. Totalt samlades det 

in 37 fullständiga svar över perioden 7 april – 18 maj, 2014. Då datainsamlingen skedde i en 

lunchrestaurang på Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan svarade 100 % att de var 
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lunchgäster. Medelåldern uppgick till 46 år, och den demografiska fördelningen var 36 % 

studenter, 14 % affärsresande, 17 % lärare och 33 % lokalbefolkning. Det var en mindre 

skillnad gällande könsuppdelningen, 51 % var män och 49 % var kvinnor. 

 

Tabell 1. Beskrivande statistik från ett urval av besökande gäster i restaurangen 

 

5.2 Upplevelseredovisning 

Genom att analysera restaurangens budget för 2014 har kostnaderna sedan allokerats av 

restaurangägarna själva. Tabell 2 är restaurangens resultatrapport på en mer detaljerad och 

isärplockad nivå som enligt standardredovissningssytemet visar hur resursallokeringen för 

restauranger rent konkret redovisar kostnadsfördelningen för företagets restaurangverksamhet. 

Ett annat perspektiv som finns är genom att bryta ner kostnaderna till en upplevelsebaserad 

kostnadskalkyl. Genom att ta kostnaderna från tabell 2 och bryta ner dem till olika 

upplevelseområden som kopplas till undersökningen fördelas kostnaderna i kategorierna; 

vanlig mat, kulinarisk finess, service och atmosfär. Utgiftsposterna är fördelade i direkta 

kostnader, externa kostnader och fasta kostnader. Sedan har den ackumulerade utgiften 

fördelats på de olika upplevelseområderna av ägarna själva på restaurangen. 

 

De direkta kostnaderna är en intressant ingång till tabellen. 55 % av kostnaderna har gått till 

den basala matproduktionen såsom ris, potatis, kyckling, sallad, etcetera. 45 % av 

matkostnaderna har hamnat på kulinarisk finess, och med det avses ingredienser som är av 

högre värde för gästen. Dryckesposten utgörs av “mat” som i sammanhanget består av 

måltidsdryck vilket ingår i lunchpriset, medan kulinarisk finess avser dryck som kan köpas 

till, såsom vin, läsk och mineralvatten. 

Vissa av utgiftsposterna belastade ett upplevelseområde till 100 %, medan andra delades upp 

jämnare. Personalkostnaderna är den största enskilda utgiftsposten och förklaras närmare då 

den ligger på 2 297 002:-. Personalkostnaderna delades upp på 50 % på mat. Detta avses 

basmatproduktionen, såsom det varma och kalla köket. 15 % på kulinarisk finess avses dels 

det logistiska arbetet med att egenplocka säsongsbetonade råvaror såsom ramslök och lingon, 

som förvisso går att inhandla via en distributör men som skördas av egen personal av 
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storytelling orsaker, samt posten för kökschefens planering och kvalitetssäkringstid. Då 

städning av lokalen ingår, och att den i övrigt är dekorerad med produkter som hyresvärden 

äger är den summan satt till 0 %. Service upptar 35 % då lunchrestaurangen inte har buffé av 

varmrätten, utan personal som lägger upp maten på tallriken. 

 

 

Tabell 2. Upplevelseredovisning. 

5.3 Fördelning av resurser utifrån de olika allokeringsområderna 

Resultatbudgeten har sedan kokats ner till de fyra olika variabler som undersökningen utgår 

ifrån; mat, kulinarisk finess, atmosfär och service. Tabell 3 visar hur fördelningen av 



16 
 

resurserna blev genomförda. 46 % av kostnaderna belastar matkontot, 24 % går på kulinarisk 

finess, endast 3 % läggs på atmosfären och 27 % på service. Genom att använda sig av detta 

perspektiv framträder en illustration som visar en kostnadsanalys mer fokuserad på 

upplevelsen av måltiden än bara själva maten på tallriken. Resultatet av det bearbetade data i 

tabell 3 visar tydligt vilka svagheter och utmaningar som finns för restaurangen, jämfört med 

senare tabeller som påvisar hur den faktiska och ideala bilden är. Resultatet av denna tabell 

visar också att en handlingsplan bör genomföras för att bemöta resultatet i undersökningen. 

Genom resultatet från tabell 3 blir det en fingervisning som går att arbeta med. 

  

 

Tabell 3. Fördelning av resurser utifrån olika allokeringsområden. 

5.4 Differens mellan faktiskt och idealisk betalningsvilja 

Tabellen 4:s andra och tredje kolumn visar ett numerisk värde som talar om hur hög 

betalningsviljan är under två rådande scenarion. Dels för situationen gällande det faktiska 

besöket och vad gästerna max kan tänka sig att betala under förutsättning att 

upplevelseparametern är det som är helt avgörande för besöket. Men dels också vad gästernas 

maximala betalningsvilja är under förutsättning att de istället för aktuell restaurang är på den 

mest ideala och enastående restaurang de kan tänka sig. Procentangivelsen indikerar att 

utifrån genomsnittspriset för samtliga upplevelser, hur mycket det skiljer för sig varje enskild 

parameter från snittet i såväl faktiskt som idealiskt mening. 

Genom att ta nedbrytningen av de ekonomiska talen från budgeten och sedan sätta den i 

relation till genomsnittssumman för varje fråga i undersökningen visade det sig att den ideala 

betalningsviljan var generellt högre än det faktiska, enligt tabell 5. Genom att jämföra dessa 

snittsiffror går det att avläsa att skillnaderna mellan det faktiska och det ideala alternativen är 

stora. Den största betalningsviljan för gästerna fanns för atmosfären där den faktiska endast 

låg på 83 % och den idealiska på 102 %. Dock visar det sig att gästerna är mindre benägna att 

betala mer för den kulinariska finessen, den faktiska låg 102 % medan det idealiska blev 92 
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%, detta jämfört med de ekonomiska talen som gav ett resultat på 60,8% respektive 88,4% 

under undersökningsperioden. Högst betalningsförmåga hos gästerna var det för en måltid 

tillsammans med ett bordssällskap (133 % idealiskt, 125 % faktiskt). Dock klargjordes det att 

intresset att betala för bättre service var lägre än det faktiska. 

Vid en jämförelse av det ackumulerade värdet från restaurangupplevelsen (figur 3) visar det 

sig att vid situationer där endast magen skall mättas får det inte kosta för mycket. Vidare går 

det att avläsa av resultatet att det stegvis ökar i betalningsförmåga beroende på vad den 

förväntade upplevelsen är. Intresset för att betala mer för god service och kulinarisk finess är 

högt för den idealiska restaurangen, och mycket lägre i det faktiska läget.  

 

 

Figur 3. Skillnad mellan faktiskt och idealisk betalningsvilja. 

 

Tabell 4. Skillnad mellan faktiskt och idealisk betalningsvilja 
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5.5 Samband mellan allokeringsområden och betalningsvilja 

För att sammanfatta resultatet av vad gästerna ansåg i restaurangen där undersökningen 

genomfördes har detta transkriberats ner i tabellen nedan. Genom att sätta den faktiska och 

idealiska procenten mot varandra framkommer det tydligt att gästerna har helt andra 

preferenser och önskemål än vad den levererade produkten är. Restaurangen har under 

undersökningsperioden 46 % i faktiska kostnader på mat, medan deltagarna i undersökningen 

anser att det endast är 22 % respektive 19 % som är intressant. Servicen å andra sidan har 

restaurangen uppnått väldigt väl, deltagarna ansåg att den faktiska betalningsviljan var 28 % 

jämfört med den idealiska betalningsviljan som låg på 27 % över genomsnittspriset. Den 

största skillnaden i undersökningen var atmosfären, där restaurangen endast lägger 3 % av 

sina faktiska kostnader på den delen, medan deltagarna i undersökningen anser att de är 

villiga att lägga 29 % av sina pengar på atmosfären.  

 

 

Tabell 5. Översikt över sambandet mellan allokeringsområden och skillnaden mellan faktiskt 

och idealisk betalningsvilja. 

6. Diskussion 

I detta avsnitt sammanställs resultatet från undersökningarna med vetenskaplig litteratur och 

tidigare forskning för att besvara syftet samt frågeställningar. Även studiens metod och 

material kommer att diskuteras i detta avsnitt.  

6.1 Resultatdiskussion 

Det går att utläsa att fördelningen mellan de direkta kostnaderna gällande råvaran mat belastar 

upplevelseområdet mat till 55 % och kulinarisk finess med 45 %, medan andra delen av 

resultatet visar att respondenterna i snitt hade en betalningsvilja för enbart mat som var 57,5 

SEK och den kulinariska finessen var 74,6 SEK. Detta visar på en snedfördelning i 
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korrelationen mellan resursallokering och betalningsvilja och kan kopplas till det som Pine & 

Gilmore (2011) påvisar, att den upplevelseekonomiska faktorn har ökat i betydelse och fått en 

viktigare samhällsekonomisk roll. För att fortsätta vara konkurrenskraftig kan det vara 

fördelaktigt för restaurangen att minska kostnaderna för mat och lägga ett större fokus på 

kulinariska finesser. Detta skulle omfördela resurserna gällande de direkta kostnaderna vilket 

Andersson och Carlbäck (2009) påpekar genom att hävda att restauranger alltmer blir en del 

av upplevelseindustrin och att det inte längre är endast det som serveras på tallriken som 

räknas utan att andra faktorer påverkar upplevelsen. I denna fallstudie visar det sig att 

upplevelseredovisning tillför ett analytisk djup för restaurangen. Genom att ta kostnaden för 

mat och kulinariska finesser och jämföra det med betalningsviljan pekar det tydligt ut att 

restauratören inte känner sina gäster väl och gör de rätta prioriteringarna. Restaurangen bör 

därmed utarbeta en produktkalkyl för varje enskild rätt och förändra balansen av fördelningen, 

så att mer av de ingredienser som kan definieras som kulinariska finesser lyfts fram till 

förmån för det som definieras som mat, vilket bekräftas genom att Warde & Martens (2000) 

är inne på samma spår och menar att det estetiska tilltalet är avgörande för hur gäster betraktar 

en rätt som lyckad eller ej. 

McNair (2001) beskriver den värdeskapande modellen med förklaringen att kunden är villig 

att betala för det levererade värdet och inte för priset. Detta går att jämställa med resultatet av 

undersökningen där resultatet visar att de ekonomiska förutsättningarna som är satta av 

restaurangen inte stämmer överens med betalningsviljan. McNair (2001) menar att det handlar 

om att använda ekonomistyrningsverktyg på ett sätt som är inriktat mot gästen och att gästen 

då känner en vilja att betala för en tjänst eller produkt. För restaurangen handlar det om att 

leverera en värdeskapande modell med högsta möjliga avkastning, underförstått att fördela 

sina resurser på de områden gästen är villig att betala mer för. Det är tvivelaktigt om 

restaurangen insett värdet med det, då undersökningen visar att den största avvikelse av 

gästens betalningsförmåga fanns för just atmosfären. Lashley m.fl. (2004) understryker dess 

relevans genom at hävda att atmosfären som begrepp är viktigt eftersom det ger en 

avslappnad och bekväm miljö och att den upplevda helhetsupplevelsen av måltiden är ett 

resultat av materiella och immateriella faktorer eller en balans av de två. Aspekten atmosfären 

låg enligt resultatet på 60,8 SEK (83 %) i faktiskt läge men att det mest idealiska hade varit 

88,4 SEK (102 %). Genom att ställa dessa reella siffror mot de faktiska som restauratören 

fokuserat på, visar det sig att fokus inte är på atmosfären. Ett antagande är att om restaurangen 

skulle använda sig av resultatet av undersökningen och ta i beaktning vad McNair (2001) 
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säger; om nyckeln till ett genomfört köp är att förstå värdet av produkten, så skulle fokus 

flyttas från mat och istället prioritera atmosfären. Restauratören ges härmed en värdefull insikt 

i såväl ekonomisk data som upplevelsen av de olika aspekterna och ett tillvägagångssätt som 

går att applicera på samtliga områden i en restaurang. Genom denna metod besvaras syftet att 

upplevelseredovisning kan vara en användbar metod för restaurangverksamheter.  

Enligt resultatet står lönerna gällande mat för hälften av totala löneposten vilket troligen blir 

svårare att allokera om av praktiska skäl. Grönros (2008) menar att upplevelseekonomi går ut 

på att skapa ett värde snarare än att leverera något av värde. Med det menar Grönros (2008) 

att man ska flytta fokus från själva produktionen av måltiden till att producera en upplevelse 

på ett djupare och känslomässigare plan. Av konstaterandet går det att misstänka att 

lönekostnaden för service på 35 % ligger på en för låg nivå. Detta då köket i sin produktion av 

måltiden ger förutsättningar till en upplevelse, men at det kan vara först vid servicefasen som 

måltiden går från produkt till upplevelse. Det kan också anses vara en balansgång då 

upplevelsen kan starta vid förtäringen av måltiden och inte vid själva servicetillfället. Att 

mäta upplevelser i numeriska tal kan då kräva en komplex kunskapsbank som restauratören 

bör ha. Detta menar även Gustavsson m.fl. (2006) som anför att det behövs förståelse för hela 

omfånget av mötet, i hur det går att kontrollera händelserna som sker i en restaurangmiljö, 

kunskap i social psykologi, känsloteori, former av social interaktion och etikettsregler. 

Eventuellt är detta en övermäktig uppgift för den typiske restauratören, då det redan 

konstaterats att utbildningsnivån inom branschen är låg (Johansson, 2014). Att det då krävs ett 

lätt analysverktyg till förfogande står bortom alla rimliga tvivel, och upplevelseredovisning 

har en funktion att fylla under förutsättning att det blir pedagogiskt utformat och i enlighet 

med någon sorts bruksanvisning som en person utan större insikt i ekonomistyrning kan 

tillämpa. 

Gällande fördelningen av resurserna utifrån samtliga allokeringsområden visar resultatet att 

restaurangen har beräknat att 46 % av utgifterna har allokeras till mat, 24 % till kulinariska 

finesser, 3 % till atmosfären och 27 % till service. Utbrutna i sin enskildhet är det svårt att dra 

slutsatser om huruvida det är klokt fördelat eller inte. Cooper & Kaplan (1991) har förvisso 

tagit fram ABM som syftar till att budgetering och förvaltningskontroll ska tas i beaktning för 

att identifiera aktiviteter som tillför värden att använda som resurser i själva 

produktionsprocessen. Det kan innebära att en fördelning av kostnader i procentuell form kan 

te sig missvisande, då det inte framkommer vilka värden som skapas i andra änden på 

intäktssidan, som ABM syftar till. Därför kan det vara en fara att enbart analysera 
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kostnadssidan utan att analysera hur den direkt eller indirekt påverkar intäkterna. Detta kan 

vara en svaghet för upplevelseredovisning som analysverktyg då det kan ge ett enögt 

perspektiv som inte tar hänsyn till eventuell effektivisering. Detta går hand i hand med 

Prokopenko (1992) som menar att effektivisering är när samma arbetsinsats krävs för att 

uppnå ett bättre resultat, oavsett om det kan klassas som bättre kvalité, lägre kostnad eller 

större volym. 

Restaurangen i denna fallstudie har en idealisk betalningsvilja för service på 82 SEK, och 

utgifter för 27 %. Även fast det kan vara frestande att höja servicenivån och därmed 

kostnaderna, är inte alls säkert att upplevelsen av service stiger i samma proportion då det kan 

kopplas till Andersson & Mossberg (2004) som påpekar att samspelet mellan medarbetare och 

kunder är helt avgörande för att uppnå fullgod service och att nå upp till en önskvärd 

servicenivå utan denna lyckade interaktion är tämligen liten. Om service då förutsätter ett 

lyckat samspel, kan en analys av servicekostnader vara svårtolkat i en ekonomisk bemärkelse 

då det från restauratören snarare krävs en fingertoppskänsla vid anställning av personal än 

ekonomistyrning, i syfte att påverka servicevariabeln. Gustavsson m.fl. (2006) tynger det 

påståendet genom att påpeka att det ställs höga krav på kompetens för servicepersonalen i 

restauranger. 

McNair (2001) slår fast att ekonomistyrningsverktyg ska vara inriktat på kundgäst 

perspektivet snarare än kostnadsperspektivet. Genom att fördjupa sig i vad resultatet visar 

gällande sambandet mellan allokeringsområden och betalningsviljan kan McNairs teori anses 

vara föråldrad eller rentav felaktig. Detta då det med all tydlighet i resultatet framkommer att 

restaurangen fokuserar oproportionerlig mycket resurser på mat, när den faktiska 

betalningsviljan är mer än hälften av vad respondenterna kan tänka sig att betala. Enbart 

områdena service och kulinarisk finess ligger i paritet med vad restaurangen har för 

kostnader, och vad den faktiska och idealiska betalningsviljan ligger. Om restauratörer 

generellt ska förlita sig på McNairs teorier blir fördelningen av mat i studiens restaurang 

korrekt, då den är hög och därmed tillfredställande utifrån kundgästperspektivet. Studiens 

resultat visar dock att upplevelseredovisning handlar om identifiera vad en gäst är beredd att 

betala för i syfte att frigöra resurser för sådant som ändå inte har en positiv påverkan på 

betalningsviljan. Det betyder i klartext att den utopiska restaurangen ska ha lika höga 

procentuella andelar kostnader som idealisk och faktiskt betalningsvilja. Det står i 

motsatsförhållande till McNair (2001) teorier.  
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6.2 Metod- och materialdiskussion 

Det kan vara utav vikt att den kvantitativa informationsinsamlingen inte skedde med en 

muntlig presentation, utan via förtryckta planscher där respondenten själv fick till tillgodogöra 

sig information. Om detta ledde till missuppfattningar eller att respondenterna inte läste 

frågorna så noggrant som enkäten krävde, är något att fundera omkring. Utförandet i sig, att 

man ber unga i en akademisk miljö om hjälp med en vetenskaplig studie, under en tidperiod 

då hälften av studenterna gör liknande undersökningar, kan medverka till en mättnad inför 

deltagandet hos målgruppen studenter. Det skulle kunna förklara varför studenterna 

representerar en sådan låg andel respondenter. Ytterligare kan det vara så att 

restaurangägarens egen bedömning om hur allokeringen av kostnaderna ska fördelas i tabell 2 

inte överensstämmer med den faktiska situationen. De talen skall således ej tas för en exakt 

vetenskap utan för en uppskattning av restaurangägaren. Efter sammanställningen av 

surveyundersökningen framkom det att det endast var 37 personer som hade svarat på 

samtliga av frågorna under de 41 dagar som undersökningen genomfördes. En troligtvis 

anledning till det låga antalet respondenter som fullföljde undersökningen beror sannolikt på 

det avancerade sättet att uttrycka frågorna på samt att det alltid var obemannat vid 

undersökningstillfällena. Genom att dagligen närvara och samtala med de presumtiva 

respondenterna kunde en höge svarsfrekvens eventuellt uppnås. 

6.2 Forskningsetiskt utfall och diskussion 

För att hålla en seriös och accepterad nivå på undersökningen så har de etiska värderingar och 

regler som avhandlats i tidigare avsnitt tagits i beaktning genom hela uppsatsen. Detta för att 

säkerställa respondenternas anonymitet och trygghet. Vid sammanställningen av 

respondenternas svar så har detta analyserats och sedan förts in i tabeller för att hålla samtliga 

respondenterna anonyma, detta enligt tidigare avsnitt under metoddelen. Genom att 

undersökningen varit helt anonym och att inga namn eller andra personuppgifter samlats in är 

det i princip omöjligt att avläsa vem som har deltagit i undersökningen. All insamlad data har 

förvarats på en säker och krypterad (SSL) server hos uppsatsförfattarna, något som inte 

kommer att lämnas ut till tredje part. De övriga kraven har säkrats genom att respondenterna 

blivit informerade innan undersökningen, och eftersom forskarna till denna undersökning inte 

vet vem eller vilka som deltagit har någon förgranskning av resultatet ej kunnat genomföras 

innan eller efter sammanställning av resultatet.  
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6.2 Källkritik  

En forskare skall vara kritisk och granska tillförlitligheten för sina källor menar Ejvegård 

(2003) som också konstatera att dessa kan vara statistik, intervjuer eller frågeformulär. 

Anledningen till källkritik är att undersöka om underlaget mäter det som skall mätas. 

Författarna till denna uppsats har valt att förlita sig på information från vetenskapliga artiklar 

och litteratur som har varit relevanta för undersökningen. Utmaningen i denna uppsats har 

varit att finna tillräckligt med bakgrundsinformation som avhandlar ämnesområdet och från 

mer än tre olika författare. Samtliga vetenskapliga artiklar har varit författade på engelska, 

vilket medfört en risk för översättningsfel och missförstånd då uppsatsförfattarnas modersmål 

är svenska.  

7. Slutsats 

Upplevelseredovisning kan med fördel användas som ett analysverktyg för restauranger. 

Genom att utläsa insamlad data visar det sig att det råder en obalans mellan vilka 

upplevelseområden restaurangen lägger ner sina resurser på, och hur betalningsviljan utifrån 

gästernas perspektiv är. Restaurangen spenderade dubbelt så mycket kostnader på mat än vad 

gästerna tyckte var rimligt. Servicen låg i nivå med betalningsviljan. Atmosfären kostade 1/10 

av vad gäster är beredda att betala för, medan den kulinariska finessen låg i paritet med 

gästernas faktiska och idealiska betalningsvilja. Under förutsättning att detta är en generell 

bild av branschen visar studien att det kan finnas ett behov för att öka kännedomen för 

upplevelseredovisning hos restauratörer då diskrepansen mellan kostnadsområdena och 

betalningsviljan är för stor för att kunna anses vara slumpmässig eller medveten. Trots att 

analysverktyget sätter ett stort fokus på kostnadskontroll och inte vilka värden som skapas i 

den andra ändan så kan upplevelseredovisning fungera som ett bra verktyg för 

restaurangverksamheter. 

7.1 Praktiskt användning och vidare forskning 

Denna uppsats har uppmärksammat att det finns en annan dimension för restaurangägare att 

använda sig av för att bedöma gästens förväntningar på en mer företagsekonomisk nivå. 

Genom att istället för att fokusera på de fem aspekterna ha en annan infallsvinkel där det 

handlar om resursallokering och där fokus är att fördela resurserna efter vad gästen vill ha 

istället för vad restaurangägaren tror gästen vill ha. Resultatet av att kombinera 

resursallokering och de fem aspekterna kan utveckla ämnet måltidskunskap och värdskap 
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ytterligare.  För vidare forskning inom området skulle det vara intressant att sammanfoga de 

fem aspekterna ännu mer tillsammans med resursallokeringen och då undersöka ett flertal 

verksamheter under en längre tid. Vidareforskning inom detta ämne skulle på sikt kunna bli 

ett riktmärke för restauranger i allmänhet, och även på sikt kunna bli en form av handbok som 

har sin grund i forskning för hur en restauratör skall bedriva restaurang som är anpassad för 

sina gäster och samtidigt göra verksamheten lönsam. Vidare vore det intressant att forska 

vidare i om det finns någon form av demografiska korrelationer gällande vilka aspekter som 

är viktiga vid ett restaurangbesök. 
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Bilaga 2 - Enkätundersökning 

De vetenskapliga frågorna 

Du sitter i en oinspirerad lokal och äter enkel men acceptabel avhämtningsmat. 

Hur mycket är du villig att betala för detta? 

 

Du sitter ensam i Kantinen där det är självservering och du äter enkel men acceptabel mat. 

Hur mycket är du villig att betala för detta? 

 

Du sitter ensam i Kantinen med befintlig servicenivå. Maten är enkel men acceptabel. 

Hur mycket är du villig att betala för detta? 

 

Du sitter ensam i Kantinen med samma mat och servicenivå som under ditt nuvarande besök. 

Hur mycket är du villig att betala för detta? 

 

Du sitter ensam i Kantinen med samma mat och servicenivå som under ditt nuvarande besök. 

Atmosfären är i lokalen är densamma som under ditt nuvarande besök. 

Hur mycket är du villig att betala för detta? 

 

Du sitter tillsammans med dina vänner i Kantinen och det är samma servicenivå som under 

ditt nuvarande besök. Du äter samma mat som idag, och atmosfären är även den densamma. 

Hur mycket är du villig att betala för detta? 

 

Nu ber vi dig att byta ut ”Restaurang X” mot den mest ideala och enastående 

restaurangupplevelse du kan tänka dig? 

Du sitter ensam i ”Restaurang X” där det är självservering och du äter enkel men acceptabel 

mat. 

Hur mycket är du villig att betala för detta? 

 

Du sitter ensam i ”Restaurang X” med befintlig servicenivå. Maten är enkel men acceptabel. 

Hur mycket är du villig att betala för detta? 

 

Du sitter ensam i ”Restaurang X” med samma mat och servicenivå som ditt nuvarande besök 

i Kantinen. 
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Hur mycket är du villig att betala för detta? 

 

Du sitter ensam i ”Restaurang X” med samma mat och servicenivå som ditt nuvarande besök 

i Kantinen. Atmosfären är i lokalen är densamma som under ditt nuvarande besök. 

Hur mycket är du villig att betala för detta? 

 

Du sitter tillsammans med dina vänner i ”Restaurang X” och det är samma servicenivå som 

ditt nuvarande besök i Kantinen. Du äter samma mat som idag, och atmosfären är även den 

densamma. 

Hur mycket är du villig att betala för detta? 
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Bilaga 3 – Presentation av enkätundersökning 

Presentationsplanschen 

 

Hjälp oss i vårt examensarbete 

Hej! 

Vi håller på att skriva vår C-uppsats i upplevelseredovisning, som är ett begrepp framtaget av 

Mats Carlbäck, doktorand vid Handelshögskolan på Göteborgs Universitet och föreläsare på 

Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan. 

Vår uppsats syftar till att ta reda på hur betalningsviljan, den förväntade servicen och den 

faktiska produkten i en restaurang har för samband med varandra. 

Vi skulle vara otroligt tacksamma för din medverkan, och dina svar gör den vetenskapliga 

trovärdigheten större. Alla svar är anonyma. 

Undersökningen tar ca 4 minuter och består av 22 frågor. 

När du besvarar frågorna ska du utgå ifrån vad du maximalt kan tänka dig att betala under 

följande restaurangupplevelser. 

Tusen tack på förhand hälsar Nicklas Salmin & Andreas Lovén 


