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Sammanfattning  

Precis som servicegivaren är gästen en stor del av mötet på restaurangen, och även delaktig i hur 

upplevelsen slutar. Vid restaurangbesöket bör gästen ges en helhetsupplevelse, där servicemötet 

är uppbyggt på de relationer människor skapar med varandra. Servicepersonalen har inverkan på 

gästens upplevelse, en god service kan förlåta och släta över många misstag, service recovery. 

Hanterandet av misstagen och skapandet av lyckade måltidsupplevelser kräver erfarenhet och 

kunskap, samt ett effektivt ledarskap från restaurangens sida. Uppsatsen undersöker betydelsen 

av erfarenhet, känsla för service och kommunikation samt hur förmågorna används när 

oförutsedda händelser påverkar servicesituationen. Kvalitativa intervjuer genomfördes med tre 

restaurangprofiler som samtliga har erfarenhet från branschen och arbetar med gästkontakt. Det 

transkriberade intervjumaterialet analyserades utifrån en förutbestämd intervjuguide som sorterat 

in måltiden i fyra faser. Utifrån studien kan slutsatser dras att erfarenhet och känsla för service är 

de två viktigaste egenskaperna för att nå framgång. Respondenterna besitter dessa egenskaper 

och benämner dem magkänsla, den styr hanterandet av oförutsedda händelser som uppkommer 

under servicesituationen. Standardiserade lösningar är inte användbart eftersom människor är 

olika och kräver varierade behandlingssätt. Mentorskap ses som ett sätt att överföra erfarenheter 

och känslan för service till nyanställda. Studien drar även slutsatser om att goda gästmöten i 

kombination med god personalvård är av vikt för framgång.  

 

Nyckelord: Ledarskap, service recovery, magkänsla, mentor och personalvård 
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Förord 

 

Under hösten 2014 korsades våra vägar när samarbete uppstod i kursen Måltidskunskap och 

Värdskap B, Utveckling av måltidsupplevelser. För kursens räkning skapades en lunch där 

gästen inte gavs möjligheten att äta upp. Resultatet visade att den höga service gästen 

omgärdades av var viktigare än de facto att maten dukades av för tidigt. Här föddes ett frö hos 

oss att skapa en studie om hur restauranger arbetar med problemlösning i de fall oförutsedda 

händelser inträffar under en servicesituation. Ett citat från restauranglegenden Charlie Trotter 

insprirede oss att skriva detta arbete, han säger:  

 

Seek inspiration by the leading company in your field (Lawler, 2001, sid 25).  

 

Förståelsen om att inspiration kommer ifrån olika håll i vår vardag och påverkar oss i vårt 

dagliga arbete, medvetet eller omedvetet.  

 

Servicegivaren tillika gästen är en stor del i mötet på restaurang, och påverkar hur upplevelsen 

ska sluta. Ett möte som börjar väl kan resultera i en negativ upplevelse på grund av att något gått 

fel, precis som negativa första intryck kan sluta i att positivt minne för livet- tack vare 

servicepersonalens agerande. Studiens drivkraft har varit att vilja förstå varför något går fel och 

hur situationen hanteras av personalen för att skapa positiva gästmöten.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Inger M Jonsson för inspirerande och vägledande 

samtal under arbetets gång. Även ett tack till respondenterna som bidragit med kloka och 

reflekterande åsikter om deras arbete och vikten av erfarenhet och känsla för servicesituationen. 

Slutligen vill vi också tacka varandra, utan vårt inspirerande samarbete hade arbetet inte blivit så 

här lyckat!  

 

Fanny Lundberg och Sofia Karlsson 

 

Grythyttan 2 juni 2015 
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1 Introduktion 

Måltiden kan beskrivas som en social aktivitet som för människor närmare varandra (Nyberg, 

Lennernäs, Jahncke & Ljung, 2012). Historiskt sett intas måltiden i kombination med andra, 

framförallt tillsammans med familjen (Mossberg & Gustafsson, 2008). Måltiden har utöver att 

stilla hunger som syfte att skapa socialiseringsmöjligheter (Bell & Valentine, 1997). Människans 

konsumtionsmönster har förändrats, vilket resulterat i att kraven och behoven av 

måltidsupplevelser ökat (Mossberg & Gustafsson, 2008). Som hembjuden till någon idag kan 

gästen få en liknande upplevelse som vid restaurangbesöket, innehållet i hemma- och 

restaurangmåltider har på senare år närmat sig varandra (Jönsson, 2012). 

 

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF, 2014) skriver att intresset för mat och 

dryck aldrig varit högre i Sverige, en hårdare konkurrens och kräsnare gäster borgar för en 

framtida kvalitetshöjning i branschen. Redan när gästen bokar bord börjar förväntningarna 

byggas kring måltidsupplevelsen. När kvällen är slut är de förväntningarna förhoppningsvis 

uppfyllda, men oförutsedda händelser med varierande orsaker kan inträffa på restaurangen. Det 

kan vara något så enkelt som att kvällens första sittning drar ut på tiden och den andra därför blir 

försenad varpå gäster drabbas. Om inte gästen hanteras rätt kan ett dåligt humör förstöra hela 

middagen. Ikonen, kocken och krögaren Charlie Trotter, som prisats för både sin mat och sin 

restaurang av en mängd erkända kritiker och tidskrifter, menade att det som skiljer en “bra” 

restaurang från en “fantastiskt bra” är hur dessa lär av sina misstag och korrigerar framtida arbete 

av lärdomarna (Lawler, 2001). Vissa misstag anses värre och därmed svårare att åtgärda för att 

göra gästen nöjd, men alla misstag på restaurang är möjliga att reparera (Hoffman, Kelley & 

Rotalsky, 1995). 

 

2 Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap 

I och med industrialiseringens i Sverige under senare delen av 1800- talet skapades en 

efterfrågan av hotell- och restaurangverksamheter runt om i landet eftersom affärsmän hade en 

önskan om att sluta avtal över en måltid, bestående av god mat och dryck (Jarnhammar, 2009). 

Måltiden är kopplat till ätandet som händelse samt vad som äts (Meiselman, 2008). Precis som 

Meiselman (2008) beskriver Douglas (1975) att måltiden huvudsakligen består av mat och dryck 
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samt är till för familj och nära vänner, måltiden ses som ett verktyg att mötas kring, ett socialt 

forum. Watz (2008) beskriver hur måltiden idag ses som en gåva till skillnad från förr då den 

ansågs som handelsvara. Servicepersonal beskrivs ha skyldighet gentemot gästen att få dem att 

känna sig utvalda och speciella (ibid.). I likhet med tidigare författare nämner Hedberg (2004)  

att hela restaurangbesöket är avgörande för helhetsupplevelsen, inte bara mat och dryck. Gästens 

mottagande, miljöns uppbyggnad samt att lagar och förordningar följs bidrar till det goda 

gästmötet (ibid.).  

 

Måltidkunskap och Värdskap bygger på kunskap som sammanför de tre kunskapsområdena 

vetenskap, praktik och estetisk gestaltning menar Gustafsson, Östrom och Annett (2009). 

Gustafsson (2004) pekar på att mångvetenskapen kring måltiden kan anses som avgörande för 

skapandet av måltidsituationer och beskriver att den mänskliga nyfikenheten och undersökandet 

skapar rådande förhållande, vilka gör att kunskapen förbättras. Utbildningen och forskningen 

inom måltidskunskap och värdskap är grundad på modellen kallad The Five Aspect Meal Model 

(FAMM) (Örebro universitet, 2015). Den har som utgångspunkt att vara ett underlag för 

planering men också utvärdering av måltider som kan skapa en helhetsupplevelse det vill säga ge 

gästen en känsla av nöjdhet vid måltidssituationen där förväntningar och behov väger starkt 

(Gustafsson et al., 2009). Modellen bygger på fem aspekter och dess inverkan på helheten av en 

måltidsupplevelse (Gustafsson, 2004). Måltiden styrs av aspekten styrsystemet, där juridiska-, 

arbetsrättsliga- och ekonomiska perspektiv avspeglas (ibid.). Inom denna del placeras ytterligare 

tre aspekter som av Gustafsson (2004) beskrivs vara jämlika med varandra, rummet, mötet och 

produkten. De tre delarna behandlar måltidsupplevelsen och deras påverkan på gästens behov av 

omgivning, sociala interaktioner samt mat och dryck. Individens ätande och måltiden i sin helhet 

beskrivs av Watz (2008) vara kopplat till sinnesupplevelser, där samtliga sinnen bidrar till 

helhetsupplevelsen. De fyra nämnda aspekterna sammankopplade skapar stämningen.  

 

Historiskt sett har restaurangbranschen haft höga och dyra personalomsättningar samt att arbetet 

förknippats med låg status (BFUF, 2013). Mycket har hänt genom historien, yrkets status har 

ökat både i Sverige och internationellt (Hedberg, 2015, mars). Restaurangyrken har gått från att 

vara hantverksinriktade till att idag ses som kreativa och skapande, med förmågan att hantera 

många saker på en gång. Precis som Hedberg (2015, mars) skriver i en facktidskrift om 
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utvecklingen av yrket menar även Gustavsson (2004) att kunskapen kring måltiden handlar om 

kombinationen mellan agerade och reflektion, insikt i arbetet krävs. Kunskap är en färskvara som 

måste uppdateras för att nå en hög kvalitativ nivå (Hedberg, 2015, mars). Ur 

restaurangbranschens synvinkel är det önskvärt med utbildad personal (BFUF, 2014),  det hjälper 

branschen att professionaliseras samt att höja standarden på yrket och branschen. En höjning av 

yrkes- och branschstandarden ska leda till att branschen blir ett karriärval istället för en tillfällig 

syssla (ibid.).  

 

Uppsatsen har sin grund i de tre kunskapsområden som är kopplade till ämnet måltidskunskap 

(Gustavsson, 2004). Praktiken hänger samman med vetandet om, vilket beskrivs som erfarenhet, 

kunnande och möjligheten att utföra. Denna studie undersöker hur stämningen påverkas av 

styrsystemets agerande när något oförutsett inträffar under en servicesituation i rummet, mötet 

eller med produkten.  

 

 

3 Teoretisk Bakgrund 

I denna del av uppsatsen ges en överblick över områden som studien berör. Avsnittet redogör för 

typen av restaurang, gästen och servicepersonal. Avslutningsvis beskrivs servicemöten som går 

fel och hur dessa korrigeras, Service recovery (Silber, Israeli, Bustin, Ben Zvi, 2009). 

 

3.1 Typen av restaurang 

Restaurang kommer av det franska ordet restaurant som betyder vederkvickande, enligt 

Nationalencyklopedin (2015) betyder ordet offentlig lokal för servering av måltid. 

Restaurangguiden White Guide listar 598 restauranger i hela Sverige och bedömer dem enligt 

fem kategorier från Internationell mästerklass som är bäst till den lägsta som de benämner: 

Också ett bra ställe (White Guide, 2015). Restauranger från det högre segmentet av White 

Guides kategorier 

 beskrivs som fine dining (Lane, 2014). Benämningen talar för restauranger som har ett 

jämförelsevis högt pris på mat och dryck, oundviklig omgivning samt en vision om att nå 

gastronomisk höjd. Fine dining restauranger arbetar med vällagad mat som överskrider normal 

vardagsmat både när det kommer till smak, estetik och i sin originalitet (ibid.). De flesta besöker 
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bara den här typen av restaurang vid ett fåtal tillfällen i livet, maten är en del av upplevelsen men 

det är helheten som gästen vill imponeras och omfamnas av (Balazs, 2002).  

 

Tellström (2011) menar att ett restaurangbesök är ett socialt fenomen, en typ av umgängesform 

och idag anses restaurangbesök tillhöra vardagen samt vara en del av det urbana livet. Besöket 

ses som ett verktyg för att bli sedd, vilket kan tolkas som ett slags uppträdande i form av 

offentligt ätande (Jonsson, 2013). Restauranger som arbetar för att nå en gastronomisk höjd har 

måltidsgestaltning innehållande ett högt kunskapsinnehåll, vilket restaurangen kan dra nytta av 

för att stimulera gästernas njutning under måltiden (Tellström & Jönsson, 2009). De bästa 

restaurangerna utmärker sig genom formaliserade arbetsrutiner och processer för tillverkning, 

allt startar och präglas av en mycket hög kreativitet (Balazs, 2002). På fine dining restauranger är 

kockarna oftast duktiga ledare, genom entusiasm lyckas de få personalen att helhjärtat ägna sig åt 

sitt arbete men de är även bra på det praktiska, att laga mat (ibid.). Ju finare restaurang desto 

större förväntningar på servicekvalitet har gästen, detta medför att restaurangen noga bör tänka 

igenom hur de bäst förmedlar sin tanke och sitt koncept samt prissättning av servicen (Knutson, 

Stevens & Patton, 1995).  

 

3.1.1 Servicemöte och värdskap      

Ett antal studier har tidigare genomförts vilka studerat gästernas återbesök på en restaurang som 

ett mått på nöjdhet (Hoffman et al., 1995; Palmer, Beggs & Keown-McMullan, 2000; Silber et 

al., 2009; Namkung & Jang, 2010). Mycket forskning sker för närvarande i den koreanska 

restaurangvärlden gällande olika aspekter inom restauranger vilket indikerar att det framöver 

kommer bli ett land att räkna med inom branschen (Hwang, 2015). Delar av forskningen är 

applicerbar på svenska restauranger. Koreanska gäster urskiljer sig gentemot amerikanska gäster 

genom att värdera hövlighet, artighet och omvårdnad högst för att bli nöjda när de besöker 

restaurang (Hwang, 2015). Hövlighet, artighet, personlighet och förmåga att konversera är 

däremot viktigast för amerikanska och japanska gäster vid restaurangbesök (ibid.).  

       

Människor är olika individer med varierande tycke och smak, även när de är gäster som besöker 

restauranger. Bujisic, Parsa, Bilgihan, Galloway och Hern (2014) skriver att för att nå framgång 

inom restaurangvärlden behöver servicepersonalen ge gästen en positiv upplevelse vid 
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restaurangbesöket. Att servicepersonalens anpassningsförmåga till situationen är av vikt för 

skapandet av en positiv måltidsupplevelse diskuterade redan Goffman år 1966 i sin sociologiska 

beskrivning av restaurangarbetet. Eksell menar i sin svenska avhandling från 2013 att 

restauranger skall arbeta med ett tydligt värdskap, det skall finnas riktlinjer för vem som ger och 

vem som tar emot service samt på vilket sätt det ska gå till.  

 

3.2 Gästen        

Vid restaurangbesök bör gästen ges en helhetsupplevelse, fler aspekter än mat och dryck anses 

vara av vikt vid gästens bedömning av den totala restaurangupplevelsen (Jonsson, 2013). Ju mer 

gästen betalar för måltiden desto högre krav ställer hen på både mat och service (Pratten, 2003). 

Servicesituationer uppmanar till att gästen både ger och tar friheter utöver det som förväntas i 

vardagliga situationer (ibid.). Gästen kan omedvetet påverka sin upplevelse genom att 

exempelvis besöka toaletten när varmrätten ska serveras (Eksell, 2013). Goffman (1966) 

beskriver det som att gäster kan tolka sociala situationer på olika sätt vilket gör att även problem 

kan upplevas olika, han menar därför att gästen måste vara anpassningsbar inför måltiden.  

 

3.2.1 Mötet       

Servicemötet är uppbyggt på relationer människor skapar sinsemellan (Lainpelto & Lainpelto, 

2012). I servicemötet finns risker men dess huvudsakliga syfte är att skapa lyckliga avslut, 

eftersom missförstånd och ouppfyllda förväntningar skapar negativa känslor (ibid.). Mötet 

beskrivs som om servicegivarna agerar likt skådespelare, där själva måltidsprocessen är det 

manus som skådespelarna behöver förhålla sig till (Morgan, Watson & Hemmington, 2008).  

Namkung et al. (2010) delar upp restaurangbesöket i fyra steg som följer på varandra, dessa är: 

Välkomnande och bordsplacering, Beställning och servering av första rätten, Ättiden och 

slutligen Betalning och hemgång. De fyra stegen används nedan som tema för beskrivning av 

mötet. 

 

Steg ett: Välkomnande och bordsplacering  

Första mötet mellan serveringspersonalen och gästen är det mest kritiska ögonblicket, då gästens 

personliga åsikter börjar formas direkt (Lainpelto & Lainpelto, 2012). Placeringsögonblicket 

anses av Mossberg och Gustafsson (2008) skapa en relation mellan gäst och servicepersonal. 
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Välkomnandet vid ankomst beskrivs av Eksell (2013) och Grönroos (2006) som en ömsesidig 

uppmärksamhet för varandras identiteter och roller, servicehändelser utan välkomnande skapar 

inte möjlighet till gästrelation där det goda servicemötet skapar framgång. Bordsplaceringen 

tydliggör restaurangens värdskap och gästfrihet och kan om den utförs korrekt göra att gästen 

känner sig utvald och upplevs få extra status (Mossberg & Gustafsson, 2008). Att möta och läsa 

gästen för att skapa gästnöjdhet anses vara prioriterat (Jonsson & Nygren, 2006). En felkälla för 

gästen kan vara problem med lokalen, men det är upplevelsen om personalens opassande 

beteende som är svårast att reparera (Hoffman et al., 1995). 

 

Steg två: Beställning och servering av första rätten 

Ett beställningstillfälle kan vara ögonblickskort, medan andra kan vara en längre tid (Mossberg 

& Gustafsson, 2008). Vid beställningstillfället anses gästen vara involverad i mötet men stunden 

kan tolkas olika (ibid.). Störst inflytande över gästens tyckande och hens framtida eventuella 

återbesök skapar matsalspersonalen vid beställning och servering av första rätten på fine dining 

restauranger (Namkung et al., 2010). Servicepersonal som spiller på gästen, uppför sig opassande 

eller arbetar för långsamt är ageranden som oftast skapar missnöje hos gästen (Silber et al., 

2009). 

 

Steg tre: Ättiden 

Misstagen upplevs under denna punkt som värst av gästen (Namkung et al., 2010). 

Servicepersonalen har störst inverkan för skapandet av gästnöjdhet vid måltiden, näst viktigast är 

priset följt av kvaliteten på maten (Andaleeb & Conway, 2006). Vad matkvalitet är varierar 

beroende på gästens förväntningar. Personalen kan påverka gästens upplevelse genom antalet 

gånger hen visar sig vid bordet under måltiden, en studie gjord på amerikanska och japanska 

gäster visade att de som personalen gick till fem gånger blev nöjdare än de som bara fick tre 

besök (Hwang, 2015). 

 

Steg fyra: Betalning och hemgång 

För att gästen skulle rekommendera restaurangen för andra var det betalningen och hemgången 

som hade störst påverkan (Namkung et al., 2010). Ett lyckligt avslut vid tiden för farväl är 

sammankopplat med första mötet när gästrelationen skapades (Lainpelto & Lainpelto, 2012). 
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Betalningstillfället är förenbart med gästens upplevelse av servicen och personalens interaktion 

under måltiden, vilket kopplas till de förväntningar gästen hade om måltiden och är en anledning 

för om återbesök sker (Hansen, Jensen & Gustafsson, 2004). De menar att gästens reaktion vid 

betalningstillfället är förenat med hens förväntningar på måltiden.  

 

3.3 Servicepersonal 

Servicepersonalen visar sig ha stor inverkan på gästens upplevelse, en god service kan förlåta 

och släta över många misstag (Lainpelto & Lainpelto, 2012). Personal som ger uttryck för glädje 

och signalerar att de är livsnjutare ger därför sken av att vilja ge service när kontakten med 

gästen är tagen och kommunikationen inletts (ibid.). Att behålla personal är viktigt ur många 

aspekter, hög personalomsättning kan vara ett tecken på att något inte fungerar inom 

organisationen (Ahrenfeldt & Berner, 1999). Det ses idag som ett återkommande problem att 

restauranganställda stannar en kort tid i branschen (Tellström & Jönsson, 2009). 

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (2013) skriver i en av sina rapporter att frihet i 

kombination med tydliga ramar anses vara en väg till att behålla medarbetare. Rapporten pekar 

precis som Lashley (2003) på att nöjd personal har ett tydligt samband med nöjda gäster. Att de 

anställda har roligt på jobbet samt upplever personlig utveckling är viktigare för att de skall 

stanna kvar än ekonomisk uppmuntran (Balazs, 2002). Men BFUF (2013) klargör också att för 

att ge medarbetarna uppmuntran att stanna i branschen måste möjligheterna till 

kompetensutveckling finnas för att skapa förutsättningar till att göra karriär. Enligt Silber et al. 

(2009) kan ledarskap inom servicesektorn delas in i två delar. En produktionsinriktad del som 

handlar om teknik och resultat samt en serviceinriktad del som berör processen och funktionen. 

Ett restaurangbesök omfattas av båda dessa delar; gästen serveras mat och dryck (teknik) 

samtidigt som hen interagerar med personalen under måltiden (service).  

 

3.3.1 Erfarenhet, kompetens och ledarskap 

Skapandet av en lyckad måltidsupplevelse kräver kunskap och erfarenhet från restaurangens sida 

(Tellström & Jönsson, 2009). En engelsk studie fann att beroende på typen av restaurang 

efterfrågades olika erfarenheter, hos etablisemang av typen café var det grundläggande 

kompetenser som att personalen kunde ta emot en beställning, servera och ta betalt (Pratten, 

2003). Att kompetenserna redan fanns hos ny personal förutsatte fine dining restauranger och 
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därför efterfrågades de grundläggande kompetenserna inte vid nyanställningar (ibid.). Vidare 

visade studien att personal kunde delas in i två kategorier, studenter som oftast jobbade deltid för 

att tjäna extra pengar, dessa var omtyckta av restaurangerna eftersom de var flexibla i sin 

möjlighet till att jobba. Den andra kategorin bestod av heltidsarbetande människor som hade 

höga ambitioner med sitt arbete, inte sällan kom de från utomeuropeiska länder (Pratten, 2003). 

Goffman beskriver redan på 1940-talet när han ser på restaurangbranschen i boken Jaget och 

maskerna att som nyanställd kan regler, förväntningar och normer på arbetsplatsen kännas 

konstiga och lite främmande men när personen vant sig vid rutinerna och arbetssättet kommer 

hen troligen följa dessa för att skaffa sig respekt bland kollegorna (Goffman, 2009).  

 

Anställdas vilja, intresse och motivation att skapa god service är avgörande för vilka restauranger 

som lyckas idag (Lainpelto & Lainpelto, 2012). Det serviceinriktade arbetet är kopplat till 

utförandet, vilket beskrivs som roligt, intressant, spännande, socialt och utvecklande (ibid.). 

Jonsson och Nygren (2006) återger att arbetstagarna trots rapporter om stress och de negativa 

konsekvenser som arbetsgivarens kontroll skapar, ändå har en glamorös bild av servicearbetet. 

Palmer et al. (2000) beskriver arbetsgivare i branschen som osympatiska och de anställdas 

arbetsförhållanden som påfrestande i form av att de konstant skall interagera med gästen, jobba 

obekväma tider samt hantera gäster som inte visar hänsyn. Trots detta beskrivs anställda vara 

nöjda med kollegor, stämningen på arbetsplatsen samt känslan av energi och engagemang 

(BFUF, 2013). Det beskrivs också i rapporten att agerandet för skapande av välmående för andra 

är något att vara stolt över och det krävs skicklighet och kompetens för att ge bra service, vilket 

förklaras vara svårt (ibid.). Vidare menar rapportförfattarna att branschen behöver individer som 

är stresståliga, attraheras av fart och fläkt samt uppskattar utmaningar, där upplevelsen av högt 

tempo ses som något positivt. 

 

Engquist (2012) skriver att kompetens är ett relativt begrepp och kopplas till en persons förmåga 

att nå resultat vid en given situation. En kombination av att förstå andra, sig själv och samtidigt 

inneha fackkunskap (ibid.). Restaurangarbetet delas in i tre kunskapsformer: teknisk, social och 

estetisk, där teknisk kunskap kopplas till vetandet om serveringstekniker och produkter skriver 

Mossberg och Gustafsson (2008) i boken Service på restaurang. Social kunskap anses vara 

viktigast av de tre kunskapsformerna, då det är svårare att träna sig till och något som individen 
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har inom sig (ibid.). Social kompetens kräver kommunikations- eller relationskompetens 

(Engquist, 2012), vilket av Lainpelto och Lainpelto (2012) sägs tillhöra yrkeskunskap. Precis 

som teknisk kunskap kan estetisk kunskap övas upp genom erfarenhet, då det rör sig om att föra 

sig inför gästen (Mossberg & Gustafsson, 2008). För skapandet av den ultimata gästupplevelsen 

vinklas ledarskapet så att gästen får en roll i skådespelet, gästen är huvudkaraktären och 

servicegivarna tar biroller för att lyfta gästen (ibid.). Arbetssättet anses kräva övning, eftersom 

restaurangen måste hålla på sin karaktär oavsett händelse som uppstår, användandet av 

servicesituationen som teaterscen beskrivs vara en konst som kräver yrkesskicklighet (Morgan et 

al., 2008).  

 

En ledare kan ha många olika stilar, oftast i kombination med varandra (Ahrenfeldt & Berner, 

1999). Demokratiska ledare arbetar utifrån att människan betraktas som tänkande, 

ansvarstagande och kännande, där verksamheten styrs mot ett mål (ibid.). Byråkratiska ledare 

styr genom regler och påbud, den deltagande visar respekt, lyssnar och ges personligt ansvar i 

motsats till den diktatoriska där medarbetarna förtrycks och enskildas förmågor inte tas tillvara 

(Ahrenfeldt & Berner, 1999). För att nå effektivitet i ledarskap används i vissa fall modellen 

skapad av Gill (2010), följande delar ingår; motivation, inspiration, vision, värderingar samt 

strategi. Förmågan att kunna överföra visioner och mål till personalen så att det känner sig 

delaktiga är en viktig framgångsfaktor (Balazs, 2002). Precis som Balazs (2002) beskriver även 

Gill (2010) att grunden för ett effektivt ledarskap är definitionen och kommunikationen av en 

uttalad vision. Syftet med visionen är även att skapa, inspirera, motivera och sammankoppla 

individer på ett intellektuellt och känslomässigt sätt (Gill, 2010). Har inte ledaren kreativ frihet 

kan utformandet och utförandet av visionen försvåras. Det som utmärker framstående 

restauranger är att de vet hur kreativa högpresterande arbetslag skapas så att allas kunskap och 

talang kompletterar varandra (Balazs, 2002). 

 

3.3.2 Kommunikation och överförande 

Gällande chefsutveckling över lag är det viktigt att skaffa sig kontroll över situationen, bli 

bekräftad eller få personlig utveckling, dessa tre saker används kommunikation i första hand till 

menar Engquist (2012). Det är viktigt att de personer som kommunicerar bekräftar varandra för 

att visa respekt för varandras åsikter och känslor (ibid.). Inte bara stil och kreativitet är av vikt i 
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måltidsutformningen, utan även empati för gästen samt förmågan och flexibiliteten att 

improvisera vid lämpliga tillfällen (Engquist, 2012). Syftet med improvisation kan vara att 

förhöja upplevelsen, för att stödja gästen eller för att lösa spänningar och konflikter som uppstår 

under måltiden (Mossberg & Gustafsson, 2008). Anställdas nöjdhet och lojalitet är 

sammankopplade med restaurangens förmåga att hantera problem (Tax & Brown, 1998). Enkla 

fel som att kocken inte kan läsa ordern eller att ordern placeras på fel ställe kan skapa missnöje 

hos gästen (Pratten, 2003), detta borde med dagens datoriseringsmöjlighet vara lätt åtgärdat. 

Medarbetarsamtal är viktigt att hålla med alla sina anställda för att ge dem utrymme att växa och 

utvecklas som individer och därmed kunna tillföra arbetsplatsen ännu mer nytta (Engquist, 

2012). Det är extra viktigt som chef att var tydligt med vilka bristerna är för de medarbetare som 

inte fungerar i verksamheten (ibid.).  

 

Specifikt för arbetet på restaurang är att det präglas av upplärning i form av mentorskap (Jonsson 

& Nygren, 2006). Undervisningssammanhanget är bundet till interaktionen mentor och elev 

emellan (Andersson, 2000). Vilket av författaren beskrivs som ett socialt samspel mellan de 

inblandade vid kommunikationstillfället. Lyckad mentorspedagogik bör enligt Andersson (2000) 

kopplas till egenskaperna; kunskap, koncentration, humor och personligt intresse. Att låta 

personalen genomgå kurs antingen enskilt eller tillsammans med de andra på företaget ger alltid 

bättre resultat än om företagets strategi är att lära sig genom att gå bredvid (Lashley, 2003). 

Branschöverskridande karriärvägar ska främjas och göra det möjligt för den anställde och 

restaurangen att berika och utveckla sina kompetener (BFUF, 2013).  

 

Allt för inövade rutiner hos personalen kan leda till att uppmärksamheten på oväntade händelser 

går förlorad, till skillnad från när personalen fokuserar och improviserar då gästövertygelsen kan 

ske lättare (Mossberg & Gustafsson, 2008). Det sistnämnda kräver erfarenhet samt motivation 

från arbetsgivaren (Morgan et al., 2008). Även antropologen och sociologen Goffman (2009) 

skriver att personer genom sina manér och uppträdande skapar en förväntan hos de som ser på, i 

restaurangernas fall gästen. Vidare beskrivs att betraktarens fokus istället hamnar på det som inte 

stämmer in i mönstret. Erfarenhet och kunskap skapas genom att individen drar nytta av upplevd 

händelse, samt att reflektion sker utifrån den (Andersson, 2000). Gustavsson (2004) skriver om 

begreppet bakgrundskunskap som erfarenhet och kunskap vilka sitter i kroppen, en kroppslig 
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rutin. Kunskap skapas av kombinationen handling och reflektion (ibid.). Utöver detta menar 

företagsekonomen Andersson (2000) att medarbetare som är motiverade att lära sig har större 

möjlighet till framgång.  

 

3.4 Service recovery 

Service recovery definieras enligt Miller et al. (2000) som handlingar restauranger kan göra för 

att rätta till misstag vilka begåtts under servicesituationen. Det är upp till restaurangen att 

“rädda” situationen när misstag inträffat, en för gästen positiv hantering av missödet kan göra att 

måltiden upplevs bättre än om misstaget inte skett (Spreng, Harrell & Mackoy, 1995). 

Servicepersonalens kontaktsätt med gästen är avgörande för hur gästen upplever att misstaget 

hanterats, servicepersonal som arbetar med missnöjda gäster måste förstå sin roll i verksamheten, 

utbildning kan vara ett steg för att bemöta gästen på rätt sätt (Spreng et al., 1995). Det är 

servicegivarens beteende och agerande under repareringstillfället som påverkar hur 

gästrelationen utvecklas (Hoffman et al., 1995). Författarna beskriver att det finns metoder för 

restauranger att arbeta med för att samla information om bristfälligheter i servicen, för 

verksamhetsutveckling är en av dessa The critical incident technique (CIT). Detta är en metod 

som grundar sig på fem steg för att samla fakta så att slutsatser kan dras för att kunna göra upp 

planer hur förändringar skall genomföras (Flanagan, 1954). Metoden har används för studier 

inom restaurangbranschen där syftet varit att hitta lösningar på problem (ibid.). 

 

I de fall då servicemötet leder till missnöjdhet från gästens sida anses det viktigt att 

servicepersonalen kan vända negativt till positivt (Flanagan, 1954). Gill (2010) beskriver att 

lyckade förändringar kräver ett effektivt ledarskap. Misslyckanden beror vanligtvis på 

bristfällighet i planering, övervakning och kontroll (ibid.). En positiv återhämtning kan minska 

upplevelsen av ett ursprungligt misstyckande (Spreng et al., 1995). Precis som föregående menar 

även Jeon och Choi (2012) att servicegivarna påverkar gästnöjdheten genom graden av 

interaktion gäst och personal emellan. Avsaknad av personalnöjdhet tenderar att leda till att 

personalen levererar en bristfällig service (Jeon et al., 2012). En ultimat ledare beskrivs inneha 

egenskaperna; vara en god lyssnare, bekräftande och uppmärksammande mot individen (BFUF, 

2013). Vidare skildras att ett framgångsrikt ledarskap grundar sig på två komponenter; lyhördhet 

och samtidigt ställa krav på sin personal (ibid.). 
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Händelser som avviker utifrån ett standardiserat servicemöte beskrivs som kritiska händelser 

(Mossberg & Gustafsson, 2008). Dessa kan vara både positiva och negativa för gästen, i 

kombination med guidning och respons från mer erfaren personal kan händelsen lösas (ibid.). 

Erfaren personal anses av Mossberg och Gustafsson (2008) ha en högre riskmedvetenhet i 

förhållande till de med mindre erfarenhet, vilket gör att de innehar förmågan att läsa situationen 

och anpassa sig genom servicemötet för att skapa goda relationer personal och gäst emellan. 

Spåra och analysera misslyckade servicesituationer är en strategi för att nå framgång och 

undvika att liknande fel återkommer (Hoffman et al., 1995). Arbetet med befogenhetsprogram är 

ett sätt för restauranger att lösa problem som uppstår under servicesituationen med gäst, där 

anställda högre upp i hierarkin ansvarar för hanterandet av situationen (Spreng et al., 1995). 

  

Att fel uppstår är naturligt i en bransch där det är människor som utför servicen (Miller, 

Craighead & Karwan, 2000). En del restauranger skapar mallar för hur problem skall lösas, 

Palmer et al. (2000) anser att det inte räcker, det krävs specialanpassade strategier för de olika 

felen som kan uppstå, även Engquist (2012) skriver att förändrade system krävs för att hitta 

lösningar. Hoffman et al. (1995) menar att ekonomisk kompensation är det bästa sättet att göra 

gästen nöjd, det kan ske genom att bjuda på maten, drycken eller ge rabatt. Ett alternativ kan 

också vara att ge gästen kuponger som innefattar hel eller del av måltiden vid återbesök, detta 

fungerade dock sämst, då det fanns ett samband mellan hur snabbt gästen kompenserades och 

hur nöjd hen blev (Hoffman et al., 1995). Kön och ålder har störst inverkan för att gästen skall 

komma tillbaka, kvinnor dömer inte fel lika hårt som män och kan lättare kompenseras, 

detsamma gäller yngre personer (Palmer et al., 2000). Restauranger kan arbeta med en beredskap 

om hur negativa situationer kan omvandlas till positiva, där gästens tillfredsställelse är i fokus 

(Lainpelto & Lainpelto, 2012). Att de gäster som får vänta får något att äta eller dricka och 

förvarna köket om att gästen fått vänta, samt avsätt en person som har till uppgift att förutse 

problem och hitta lösningar säger Trotter är rätt hanteringssätt (Lawler, 2001). Vidare säger 

Trotter att det är upp till serveringspersonalen att lösa problemen, utsätt inte gästen för obehaget 

att fråga hen om vilken lösning de tycker passar bäst (ibid.). 
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4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur restaurangpersonligheter ser på betydelsen av erfarenhet, känsla och 

kommunikation för service på tre välrenommerade restauranger samt hur förmågorna används 

när oförutsedda händelser påverkar servicesituationen.  

 

4.1 Frågeställningar 

● Finns det rutiner för hur gästen ska bemötas/ hanteras när det blir fel på mat eller service 

och skiljer det sig åt mellan de restauranger som har och inte har rutin för detta? 

● Hur arbetar restaurangen förebyggande i dessa frågor? 

● Hur tas den kompetens tillvara som finns och hur överförs den på nyanställda? 

● Spelar typen av ledarskap roll för restaurangens framgång? 

 

 

5 Metod och material 

Avsnittet redogör för hantering av litteratur och datainsamling och den kvalitativa metod som 

använts för insamling av material samt dess bearbetning. 

  

5.1 Litteratur och datainsamling 

Basen för vetenskapen är objektivitet kombinerat med generalisering och förklaring (May, 

2013). Medan Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) uttrycker det som att grunden för vetenskap 

är problematisering och ifrågasättande. Genom att läsa in sig på befintlig forskning och annan 

relevant text inom området och kritiskt granska det skapas en bra grund till arbetet (Bryman, 

2008). För att skaffa bakgrundinformation lästes böcker och artiklar inom ledarskap, service, 

måltidssituationer, kundnöjdhet, försäljningsincitament samt metodlitteratur. Detta 

kompletterades med skönlitteratur fokuserat på service och beteende. De vetenskapliga artiklarna 

hittades i databaserna Summon, DiVA och FSTA. Sökorden sammanställdes i en sökmatris 

(bilaga 1). Orden användes var för sig eller i kombination: restaurant, service, customer, 

satisfaction, communication, experience, fine dining, competence, staff, waiting, failure, Europe, 

payment och employee.  Allt material som använts var skrivit på engelska eller svenska. 
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5.2 Metodval 

Metoden är ett verktyg för att få svar på de frågeställningar studien har och bör därför väljas så 

att frågorna besvaras på bästa sätt (Bjereld et al., 2009). Studien har valt den kvalitativa metoden 

intervju. Metoden är ett sätt att ta reda på respondenternas uppfattning, erfarenhet och avsikt 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009). Intervjuer speglar respondenternas åsikter, värderingar, 

ambitioner, känslor, attityder och ger en bild av vad hen upplevt i sitt liv (May, 2013). Både 

Bryman (2008) och Sohlberg och Sohlberg (2009) tar upp vikten av att ha frågeställningarna 

klara för sig tidigt för att inte riskera att studien påverkas av forskarens egna förhållningssätt. 

Lantz (2007) skriver att intervjun skall ge svar som är möjliga att använda för andra genom att de 

är tillförlitliga och av vikt. För att ta del av respondenternas personliga uttryck och åsikter valdes 

semistrukturerade intervjuer eftersom det enligt Tellström, Mossberg och Gustafsson (2006) ger 

ett bredare resultat än strukturerad intervju. Metoden har använts tidigare av bland annat Roos, 

Prättälä och Koski (2001) som använde sig av semistrukturerade intervjuer när de gjorde 

undersökningar på arbetsplatser för att arbetstagarnas åsikter bäst skulle ges möjlighet att komma 

fram. Lantz (2007) skriver att en intervju aldrig kan vara helt objektiv eftersom det inte går att 

uppfatta eller uppleva något objektivt, viktigt är dock att respondenternas uppfattningar och 

upplevelser speglas i resultatet. Vidare skriver författaren att helt förutsättningslösa intervjuer 

inte är möjligt, intervjuaren styr alltid även i semistrukturerade intervjuer genom valet av frågor 

och följdfrågor. För att intervjun skall handla om det som forskaren tänkt är förkunskaper en 

förutsättning (ibid.). Intervjuer ger en begränsad information och det är genom att jämföra flera 

intervjuer med varandra som forskaren kan förstå betydelsen av de enskilda (May, 2013). 

  

5.2.1 Intervjuguide 

För studien valdes en semistrukturerad intervjuguide där ämnen, tänkt ordning samt förslag på 

tidsåtgång antecknades. Stödord för att kunna precisera frågor vid behov skrevs ner. Enligt Kvale 

(1997) bör en intervjuguide innehålla intervjuns ämnen samt i vilken ordning frågorna skall tas 

upp. En för detaljerad frågeguide gör det svårt att memorera frågorna utantill, vilket en 

intervjuare bör göra för att kunna fokusera på svaren (Trost, 1993). Olika grader av struktur kan 

användas beroende på vad som bäst tilltalar frågeställaren (Lantz, 2007). Frågorna skall vara 

specifika, konkreta och jordnära (Trost, 1993). Studien har haft som ambition att formulera 
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frågorna enligt den devisen. Intervjun inleddes med bakgrundsinformationsfrågor. Enligt Lantz 

(2007) är den här typen av frågor viktiga för att skapa en relation med den som skall intervjuas 

samt att informationen är bra att ha när resultatet skall sammanställas. 

  

Studien fokuserar på tiden från det att gästen anländer till restaurangen tills det att hen lämnar, 

därför delades måltiden in i fyra delar likt den klassificering som Namkung et al. (2010) valde 

när de studerade misstag på restaurang. Stegen var: Steg 1: Välkomnande och bordsplacering. 

Steg 2: Beställning och servering av första rätten. Steg 3: Ättiden. Steg 4: Betalning och 

hemgång. För att underlätta och visualisera klassificeringen för respondenten visades ett 

flödesschema där de olika stegen fanns samt vad som ingick (Figur 1). Namkung et al. (2010) 

använder CIT som metod för att finna felen som uppstår, samt hur de bör åtgärdas, arbetssättet 

ligger till grund för hur klassificeringen gjorts. Avslutningsvis ställdes frågor som rörde 

utveckling och utbildning som inte direkt kunde delas in i klassificeringen. 

 

 

 

Figur 1. Gästens resa genom måltiden, inspirerad av Namkung et al. (2010).  

 

5.2.2 Pilotstudie 

För att bli en bra intervjuare behöver man öva på att intervjua, genom träningen fås det 

självförtroende som krävs för att själv vara lugn och förmedla känslan till respondenten (Kvale, 

1997). Pilotstudier används för att ta reda på vad som kan komma att fungera eller vad som 
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verkligen fungerar (May, 2013). Samma personer som ingår i den verkliga studien bör inte 

användas i pilotstudien däremot är det bra om personen har liknande erfarenheter och kunskaper 

som de som skall intervjuas (Bryman, 2008). Studien gjorde en pilotintervju där respondenten 

valdes för att hen hade erfarenhet från branschen samt dessutom själv studerat och därmed kunde 

komma med konstruktiv kritik kring upplägget och frågornas utformning. Tre frågor 

omformulerades och en viss omdisposition av strukturen genomfördes för att tydliggöra och 

bättre svara på studiens syfte i enlighet med Bryman (2008) som skriver att en orsak till att 

genomföra en pilotstudie är om några frågor anses oprecisisa eller inte ger svar på det som var 

tänkt. 

 

5.2.3 Rekrytering av respondenter 

Valet av respondenter skedde utifrån det som Bryman (2008) kallar målinriktat urval, det innebar 

att personer valdes som ansågs skulle kunna ge relevanta svar på de frågor studien hade. Trost 

(1993) skriver att i kvalitativa studier avgörs inte sällan mängden respondenter beroende på den 

tid som finns. Så var det i denna studie där den begränsade tiden gjorde att tre personer ansågs 

lagom. Samtliga respondenter är män och arbetar på restauranger i en större svensk stad. Valet 

att endast välja män var medvetet eftersom respondenterna skulle vara anonyma och det är flest 

män som innehar de positioner på den nivån av krog vi hade intresse att intervjua på. Trots att 

könsfördelningen på utbildningar inom restaurangbranschen är jämt fördelade och SCB (2013) 

siffror visar att det finns en liten övervikt av kvinnor bland de anställda inom kockyrket (52%) är 

det huvudsakligen män som är chefer inom både kök och matsal, på de restauranger i Sverige 

som fått utmärkelser i Guide Michelin eller liknande.Männens roll i restaurangen varierar. En av 

dem är restaurangchef och har över 15 års erfarenhet av olika positioner inom krogbranschen, 

benämns i texten som Respondent A. Inledningsvis vid intervjutillfället deltog även 

restaurangens högsta chef, kallas vidare Respondent B. 45 års erfarenhet har ägaren till en av de 

restauranger där vi gjort intervjuerna, han benämns vidare som Respondent C. Den sista 

intervjun gjordes med en kock som har elva års erfarenhet från kök, benämns i texten som 

Respondent D.  

 

Två av restaurangerna har en stjärna i Guide Michelin (2015). Den tredje benämns av White 

Guide (2015) som Mästarklass. Restaurangerna valdes utifrån att de inriktar sig på fine dining 
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vilket också utbildningen vid Restaurang och Hotellhögskolan i Grythyttan gör. Respondenterna 

kontaktades via mail, telefon och SMS, sätten varierade beroende på deras önskemål. När de 

samtyckt till att intervjuas skickades ett informationsblad (bilaga 3) via mail som gav dem 

information om studiens syfte, hur de kunde komma i kontakt med handledare och examinator, 

att de skulle behandlas anonymt samt en kort presentation om studiens författare. En vecka innan 

intervjun kontaktades samtliga via SMS för att bekräfta dag och tid för intervjun. 

 

5.2.4 Genomförande 

Samtliga intervjuer ägde rum på de restauranger där respondenterna jobbade. Platsen för intervju 

är viktig för att den som intervjuas skall känna sig trygg och inte bli störd av omgivningen 

(Trost, 1993). När restaurangen valdes som intervjuplats fanns två orsaker till det, 

respondenterna skulle känna sig lugna samt att det skulle vara bekvämt för dem och ta så lite av 

deras tid som möjligt i anspråk. Det är viktigt att snabbt skapa en kontakt och känsla mellan 

intervjuare och respondent där respondenten upplever att hen kan prata om sina erfarenheter och 

känslor utan att samtalet blir terapeutiskt (Kvale, 1997). För att skapa förtroende för den som 

intervjuar bör ramarna för intervjun klargöras tidigt och intervjun hållas inom dessa (Lantz, 

2007). Respondenterna gavs under den inledande delen av intervjun en övergripande bild av hur 

intervjuarna tänkt dela in frågorna samt den klassificeringsmodell (bilaga 2) som användes för att 

dela in frågorna. Ramarna styr vad intervjun skall innehålla samt ger en struktur över tillfället 

(ibid.). 

  

Intervjuerna genomfördes i denna studie av två personer vilket enligt Trost (1993) kan vara både 

till fördel och nackdel. Fördelarna är att två personer kan koncentrera sig på olika saker under 

intervjun och sannolikheten att det resulterar i en större informationsmängd är stor (ibid.). 

Nackdelen är att det finns en risk att respondenten känner sig i underläge och därmed inte vågar 

öppna upp på samma sätt som om det varit en intervjuare (ibid.). 

 

För att fånga upp tonlägen, pauser och sätt att uttrycka sig kan intervjun spelas in (Kvale, 1997). 

Studien använde sig av inspelningsfunktionen på mobiltelefonen för att dokumentera intervjun. 

Precis som Bryman (2008) skriver så antecknades svaren även på papper ifall något tekniskt 

problem skulle uppstå. Hypotetiska och provocerande frågor har undvikits för att precis som 
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Trost (1993) skriver undvika att skapa en tråkig stämning och inte riskera att styra respondenten 

med frågeställarnas idéer. 

  

5.2.5 Transkribering 

Att transkribera text är att gå från ett språk “Det talade” till ett annat “Det skrivna” (Kvale, 

1997). Vidare kan det skilja sig åt mycket och om en ordagrann och detaljerad metod används 

kan den intervjuade ibland ha svårt att känna igen sig i vad hen sagt. Alternativet är att använda 

sig av en redigerad version där borttappade ord fylls i och alla oh, öh och så vidare tas bort 

(Bryman, 2008). Den senare metoden användes i denna studie. Arbetet att transkribera 

intervjuerna var uppdelat mellan intervjuarna. Transkriberingen kompletterades med att 

intervjuarna skrev några rader om upplevelsen av stämningen i rummet, känslan hos den 

intervjuade och eventuella andra reflektioner från intervjun, vilket Lantz (2007) skriver är ett bra 

sätt att fånga det som finns men inte sägs i ord. 

 

5.2.6 Innehållsanalys 

Efter samtliga intervjuer antecknades gemensamt intryck och tankar som uppkommit under och 

efter intervjun. I och med detta påbörjades databearbetningen redan under själva intervjufasen. 

Det transkriberade materialet från samtliga tre intervjuer analyserades utefter Namkung et al. 

(2010) klassificering. Syftet med analys av kvalitativ data är att koda det insamlade materialet, 

genom uppdelning i mindre delar söka efter mönster eller trender (Wibeck, 2012). Genom att ha 

studiens syfte som utgångspunkt kan kategorier uppstå ur materialet (Bryman, 2008).  

 

En övergripande bild av intervjuerna skapades, först lästes den transkriberade rådatan (Bryman, 

2008). Vidare gjordes en andra genomläsning där respondenternas svar sorterades med hjälp av 

färgpennor efter Namkung et al. (2010) klassificering. Genom arbetssättet kunde återkommande 

teman och uttryck från respondenterna sammankopplas. Dessa tolkades vilket enligt Bryman 

(2008) innebär att man delvis redogör för sammanhang mellan olika teman, samt reflekterar 

kring betydelsen av resultatet i förhållande till den ursprungliga frågeställningen och den 

teoretiska bakgrunden.  
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5.3 Etisk planering för studiens genomförande 

Studien har precis som Eliasson (1995) skriver respekterat andra kunskapsformer än den 

vetenskapliga då respondenternas erfarenheter och kunnande har stått för en stor del av 

materialet. De etiska principer för forskning som tillämpats i studien är, krav på: information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Bryman, 2008). Redan när kontakt togs med 

respondenterna informerades de om vad intervjun skulle användas till samt att deras deltagande 

var frivilligt, de fick även ett informationsblad som beskrev det utförligare. Mängden 

information som skall delges bör noga övervägas så att det inte blir mer än respondenterna 

förmår ta till sig, men ändå skall inge oklarheter råda (Forsman, 1997). Information upprepades i 

inledningen av varje intervju. Kvale (1997) skriver att det är viktigt att berätta för respondenten 

att hen när som helst kan be att få avbryta sitt deltagande samt att orsak inte behöver anges, 

vilket skedde inledningsvis i samtliga tre intervjuer. Respondenterna informerades också om att 

de skulle behandlas anonymt i studien. Konfidentialitet innebär att data som gör att respondenten 

kan identifieras tas bort (Kvale, 1997). När det gäller anonymitet bör respondenten inte lovas 

mer än vad som sedan praktiskt går att hålla (Forsman, 1997). Informationsbladet innehöll 

uppgifter om att deltagarna skulle behandlas anonymt, information som även upprepades före 

och efter intervjun. Nyttjandekravet, som i denna studie efterföljts, innebär enligt Bryman (2008) 

att den information som intervjun ger bara används till det som varit överenskommet. Det 

transkriberade materialet förvaras hos en av studiens författare så att andra inte kan ta del av det. 

De intervjuade erbjöds att läsa och kommentera den transkriberade texten innan användning. 

Ingen av de artiklar eller litteratur som använts har använt sig av oetiska studier så vitt denna 

studies författare kan avgöra.  

 

 

6 Resultat 

Resultatet redovisas utifrån Namkung et al. (2010) fyra klassificeringar som det redogjorts för i 

den teoretiska bakgrunden och metodavsnittet. Utöver dessa redovisas även material som 

framkom vid intervjuerna kopplat till studiens syfte, det återfinns under rubriken Utbildning och 

erfarenhet. Resultatet inleds med respondenternas egna beskrivningar av verksamheterna de 

arbetar på, för att ge större förståelse för studiens resultat.  
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6.1 Typen av restaurang   

De tre restauranger där intervjuerna har genomförts skiljer sig åt gällande antalet gäster som 

varierar från 28 till 290 platser. Som en konsekvens av det varierar även antalet anställda. 

Respondent A skulle för några år sedan beskriva sin restaurang som fine dining men idag 

beskriver han stället som en arbetsplats som vill förmedla en upplevelse på ett skoj och 

glädjefullt sätt (intervju, 2015). Vidare säger han man ska tillåtas ha trevligt, både gäster 

sinsemellan samt personal och gäster.  

 

Vi står inte med vita handskar och raka i ryggen hela tiden (Respondent A, intervju, 2015) 

  

På veckodagarna besöks restaurangen mesta av affärsmän och under helgerna är privata gäster 

mer förekommande (ibid.). Ett mönster som ser likadant ut på Respondent C restaurang (intervju, 

2015). Respondent C definierar matlagningen som klassiskt svensk/fransk med en tvist, där 

inspirationen kan komma från alla världen hörn (ibid.). Respondent D beskriver sin verksamhet 

som:  

 

Restaurangen är lite som en föreställning, en nöjespark skulle man kunna säga (intervju, 2015). 

 

Restaurangen beskrivs ha höga ambitioner och sträva efter en hög kvalitet, vilket bygger på en 

vision av kustnära lyx, beroende på att det är en mindre restaurang färgas den av personalen som 

jobbar där (Respondent D, intervju, 2015). Även på Respondent D restaurang är det mest 

kvinnor och män från affärsvärlden på veckodagarna, medan helgens gäster består av matroade 

människor som vill få en upplevelse (intervju, 2015).  

 

6.1.1 Steg 1: Välkomnande och bordsplacering  

Oavsett vilket sällskap som kommer in genom dörren mottas de på samma sätt (Respondent A, 

intervju, 2015). När gästen anländer gäller det att få dem mindre nervösa och slappna av samt 

visa att restaurangen har koll (Respondent B, intervju, 2015). Vissa gäster beskrivs: 

 

...det är som brudens mamma de är helt stissiga och händer inget på exakt 30 sekunders 

marginal så är det en jävla cirkus (Respondent B, intervju, 2015). 
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Vid anländandet är en del gäster tillbakadragna och tar inte mycket plats, andra tar plats direkt 

detta beteende anpassar sig servisen automatiskt till och ger de som är kräsnare mer 

uppmärksamhet (Respondent C, intervju, 2015). Den som först ser att det kommer gäster tar 

emot dem, alla gör allt (Respondent A, intervju, 2015). Hos Respondent C tar hovmästaren emot 

när gästen kommer innanför dörren och placerar gästen vid bordet (intervju, 2015). Även på 

Respondent D restaurang välkomnar den som först ser gästen i dörren (intervju, 2015). Samtliga 

restauranger tar kontakt med gäster som är försenade till en bokad måltid. Respondent A 

inställning är att oavsett om gästen är sen är det glädjande att de dyker upp (intervju, 2015). 

Respondent C jobbar förebyggande för att undvika att bokade bord står tomma, genom att Sms:a 

internetbokningar och ringa sällskap som är fler än fyra personer (intervju, 2015). Respondent A 

(intervju, 2015) beskriver att om gästen anländer för tidigt ombeds de i de fall då restaurangen 

inte öppnat ännu, gå till en pub runt hörnet eller att stanna kvar ute i friska luften en stund. 

Viktigast är att du är glad och trevlig när du öppnar dörren, budskapet bör förmedlas på ett 

lättsamt och skojigt sätt (Respondent A, intervju, 2015). Företagscoachen på Respondent A 

restaurang hjälper medarbetarna att lära sig läsa av gästen rätt (intervju, 2015).  

 

6.1.2 Steg 2: Beställning och servering av första rätten 

Respondent B lägger grunden för hur han läser typen av gäst redan när fördrinken beställs 

(intervju, 2015). Samtliga respondenter pratar om vikten av kunna läsa gästen, genom att 

exempelvis anpassa informationen om maten vid presentation till vad hen tror gästen vill höra 

(intervju, 2015). En av de intervjuade beskriver det så här: 

 

Är den här för att den är hungrig och törstig eller för att få en upplevelse eller är han här för att 

han måste sitta här och göra business (Respondent C, intervju, 2015).  

 

Om personalen råkar spilla på en gäst bes denne om ursäkt och missödet försöks rättas till, tvätt 

av kläderna står restaurangen för om gästen vill (Respondent D, intervju, 2015). Detta agerande 

tillämpas även hos Respondent A där gästen får välja att själv ta sina kläder till kemtvätt och 

restaurangen står för notan, eller så lämnar restaurangen in kläderna på kemtvätt åt gästen 

(intervju, 2015). Han säger att det är viktigt att låta gästen prata och verkligen lyssna på vad den 

har att säga utan att säga emot eller rätta gästen (Respondent A, intervju, 2015). En bra 
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matsalsmänniska är engagerad, trevlig och ler mot gästen (Respondent C, intervju, 2015). 

Oavsett hur förberedd man är kan ändock allt hända vilket är jobbigt (ibid.). Oberoende av hur 

arg gästen är gäller det att lyssna tills gästen lugnat ner sig, om gästen är lugn från början gäller 

det fortfarande att lyssna och fråga vad hen vill skall ske med kläderna (Respondent A, intervju 

2015.). På Respondent C restaurang har inte servitören befogenhet att lösa problem som uppstår 

med gäst, alla problem löses av hovmästare, restaurangchef eller ägaren själv (intervju, 2015) 

och det viktigaste är gästen menar han: 

 

Vi utgår hela tiden från att gästen har rätt, det är faktiskt så vi måste göra det (Respondent C, 

intervju, 2015). 

 

Standardlösningar vid misstag typ presentkort tror Respondent A inte på (intervju, 2015). 

Respondent C använder kontakten med gästerna som ett sätt att skapa upplevelser och uttrycker 

att det bästa med arbetet är att:  

 

...gulla med gästerna eftersom de brukar gilla det (Respondent C, intervju, 2015). 

 

6.1.3 Steg 3: Ättiden  

Ny personal kan lära sig genom att dolt observera hur mer erfaren personal agerar, de nyanställda 

bör förstå och känna att ett ömsesidigt förtroende finns (Respondent A, intervju, 2015) och vi 

brukar säga till dem: 

 

Ni får prata med gästerna liksom, det är inget farligt (Respondent A, intervju, 2015).  

 

Flest misstag begås när det är dålig beläggning i restaurangen, Respondent C teori är att 

personalen då slappnar av (intervju, 2015). Respondent A säger i motsatts till detta att flest 

misstag sker när det är som stressigast (intervju, 2015). Ödmjukhet krävs när något fel uppstått 

och sättet man frågar gästen på har betydelse för hur gästen agerar (Respondent C, intervju, 

2015). Samtliga respondenter talar om vikten av att föra diskussioner rörande gästen eller 

personalens beteende bakom kulissen, så att det aldrig når gästen (intervju, 2015). Att ställa sig 

och skrika på folk eller tala om att de är värdelösa eller dumma i huvudet är meningslöst, det är 

bättre att själv visa vägen (Respondent A, intervju, 2015). På Respondent C restaurang finns en 
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folder som kallas Matsalsstandard, den beskriver exakt hur personalens arbete ska gå till 

(intervju, 2015). De misstag som begås beror inte sällan på att instruktionerna i denna inte följts 

(ibid.). Samtliga tallrikar på bordet byts ut för att alla gäster ska få varm mat samtidigt om det 

visar sig att en gäst har en intolerans eller att någon i sällskapet blir missnöjd med det som 

serveras, (Respondent D, intervju, 2015). På Respondent A restaurang kan en lösning vara om 

det blivit fel i kommunikationen mellan personalen att göra någonting vid bordet, underhålla 

gästen i väntan på maten (intervju, 2015). I matsalen hos Respondent D och Respondent A 

hjälper personalen varandra med servicen, Respondent A har fasta stationer i matsalen precis 

som Respondent C men det finns ett gränsöverskridande samarbete (intervju, 2015). För att 

undvika misstag under service sker en informerande genomgång i personalgruppen innan 

gästernas ankomst (Respondent D, intervju, 2015). Detta sker även på Respondent C restaurang 

där de olika avdelningarna har genomgång på förmiddagen (intervju, 2015).  

 

6.1.4 Steg 4: Betalning och hemgång 

Gäster som får vänta på notan erbjuds kaffegodis eller så fylls glasen på med lite mer dryck för 

att köpa tid (Respondent D, intervju, 2015). Samtliga respondenter uppger att det är mycket 

ovanligt att gästen säger sig vara missnöjd med måltiden under sin vistelse (intervju, 2015). De 

säger också att det i så fall kommer ett mail eller brev en vecka till tre månader efteråt (ibid.). 

Respondent A tar kontakt med missnöjda gäster och agerar utifrån situationen, en kompensation 

kan vara att bjuda på maten vilket händer cirka en gång i halvåret (intervju, 2015). Att lyssna till 

gästen och bekräfta hen är viktigare än kompensation i pengar (Respondent A, intervju, 2015). 

Samtliga respondenter talar om vikten av att få ut notan snabbt när gästen bett om den (intervju, 

2015 ). Respondent C ser ny teknik som ett bra hjälpmedel för att underlätta snabb och säker 

betalning (intervju, 2015). Om notan upplevs av gästen som svår att förstå gäller det att på ett 

pedagogiskt och ödmjukt sätt förklara rubriker och belopp, utan att dumförklara gästen 

(Respondent D, intervju, 2015). Respondent C beskriver väntan på notan för gästen som: 

 

... det värsta jag vet och det är något som vi är väldigt noga med, om en gäst beställer så är han 

redan på väg därifrån, eller när gästen säger att han skulle vilja betala då sitter han redan i 

taxin (intervju, 2015).  
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På Respondent C restaurang skall personalen inte fråga om det smakat gott eller varit bra utan 

möjligtvis om allt varit till belåtenhet (ibid.). Respondent D anser att gäster som säger att 

måltiden inte varit till belåtenhet vid betalningstillfället är försent ute (intervju, 2015). Om gästen 

tror sig ha blivit matförgiftad på Respondent C restaurang erbjuds att en läkare med inriktning på 

bakteriologi ringer upp och gästen får möjlighet att lämna prover, oavsett vad gästen svarar eller 

provet visar skickas ett presentkort med en ursäkt (intervju, 2015). Vid misstanke om 

matförgiftning tar Respondent A och Respondent B kontakt med övriga gäster via mail, för att 

fråga om måltiden varit till belåtenhet och uppfyllt dess förväntan. Om fler drabbats vilket 

mycket sällan händer brukar de drabbade kommentera mailet (intervju, 2015).  

 

6.2 Utbildning och erfarenhet 

Varannan månad hålls ett servismöte utanför arbetsplatsen för att diskutera förbättringar som kan 

göras (Respondent A, intervju, 2015). Veckovis sker möten med restaurangcheferna och 

köksmästarna då både det som varit och det som komma skall diskuteras (ibid.). Tillika 

Respondent A restaurang har Respondent C veckovisa avdelningsmöten där det som fungerat 

och inte fungerat tas upp (intervju, 2015). Om fel begås upprepade gånger av samma person 

hamnar det hos avdelningschef (ibid.). På Respondent C restaurang sker utvecklingssamtal en 

gång per år med närmsta chef, Respondent A pratar om att denna typ av samtal förekommer men 

nämner ingen frekvens medan Respondent D beskriver en avsaknad av detsamma och talar om 

mer informella samtal av mer oregelbunden karaktär (intervju, 2015).  

 

De mail eller brev från gäster som besökt restaurangen och kommer till Respondent D restaurang 

läses högt för hela personalen som därefter fattar beslut om eventuell förändring i arbetat måste 

ske (intervju, 2015). Två gånger om året samlas personalen på Respondent A restaurang för 

teambuilding och sedan fem år tillbaka arbetar restaurangen med en företagscoach, som ska leda 

teamet framåt (intervju, 2015). På Respondent C restaurang ska man vara anpassad för jobbet, 

det är viktigt att vara en bra matsalsmänniska vilket innebär att man inte behöver kunna bära nio 

tallrikar utan kunna bära tre tallrikar och le mot gästen (intervju, 2015). Omvärldens syn på 

serviceyrket är att det är något man gör innan man gör något på riktigt (Respondent C, intervju, 

2015). Personalen får möjlighet att prova det som serveras som ett steg i att utvecklas i sin 
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yrkesroll (ibid.). När misstag begåtts och ska åtgärdas styr magkänslan (Respondent C, intervju, 

2015).  

 

En gäst med orimliga förväntningar på kvällen som låter det gå ut över personalen kan förstöra 

känslan av alla de andra gästerna som tycker att besöket är toppen (Respondent A, intervju, 

2015). Respondent A är oerhört stolt över stjärnan i Michelin Guiden, men också tydlig med att 

det är teamet i matsalen och köket som tillsammans lagt grunden för den (intervju, 2015). Även 

Respondent C nämner stjärnan som en markör på framgång (intervju, 2015). Arbetet i matsalen 

och köket är alltid ett lagarbete, det är viktigt att ha roligt tillsammans och respektera varandra, 

strävan efter nya mål eller delmål ska göras tillsammans (Respondent A, intervju, 2015). 

Matsalen styr rytmen i köket (Respondent D, intervju, 2015).  

 

Det spelar ingen roll vilken position man har på ett papper, det handlar om, alla har ett och 

samma värde på något sätt (Respondent A, intervju, 2015)  

 

Att rekrytera nya människor ska ses ur ett långt perspektiv, att hitta långsiktiga lösningar är 

viktigt (Respondent D, intervju, 2015). Det tar minst ett år för nyanställda att börja prestera 

riktigt bra (Respondent A, intervju, 2015). Det mest kostsamma i en liten organisation både 

gällande kraft och pengar är att nyanställa, på den lilla restaurangen är dynamiken i 

personalgruppen avgörande och väldigt viktig (Respondent D, intervju, 2015). Inställningen till 

arbetet och hur det skall utföras är viktigare än att besitta kunskap om momenten (Respondent A, 

intervju, 2015). Att hitta människors ambitioner och ge alla möjlighet för personlig utveckling är 

bra personalvård vilket långsiktigt leder till en stark verksamhet (Respondent D, intervju, 2015).  

 

 

7 Diskussion 

Avsnittet består av en diskussion där studiens resultat ställs emot den teoretiska bakgrunden. 

Därav följer metod- och materialdiskussion samt en utvärdering av de forskningsetiska 

ställningstaganden som gjorts i och med studien.  
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7.1 Resultatdiskussion 

Avsnittet är indelat i rubrikerna erfarenhet, känsla för service och kommunikation då studiens 

resultat visat att det till skillnad från Namkung et al. (2010) klassificering och indelning i 

måltidsskeenden hade stor påverkan när misstag skulle korrigeras.  

 

Benämningen fine dining används av restauranger som lägger vikt vid smak, estetik och 

originalitet inte sällan prissätts detta på en jämförelsevis hög nivå (Lane, 2014). Beskrivningen 

stämmer väl överens med Respondent D beskrivning av sin restaurang när han säger att de 

strävar efter en hög kvalitet och har en uttalad tanke och vision hur de vill särskilja sig från 

omkringliggande restauranger (intervju, 2015). På Respondent A restaurang vill de inte längre 

benämna upplevelsen som fine dining utan säger sig vilja förmedla upplevelser på ett skoj och 

glädjefullt sätt (intervju, 2015). Det ligger helt i linje med vad Balazs (2002) säger som talar om 

att gästen vill imponeras och omfamnas av en helhet i upplevelsen.  

 

7.1.1 Erfarenhet 

Samtliga respondenter som intervjuats har lång erfarenhet från olika delar inom 

restaurangbranschen, alla utom Respondent D har jobbat på samtliga positioner inom restaurang 

(intervju, 2015). De har alltså precis som Andersson (2000) skaffat sig erfarenhet och kunskap 

genom de händelser de varit med om och dragit egna reflektioner från desamma. Respondent A 

och Respondent C är oerhört stolta över sina stjärna i Guide Michelin och talar återkommande 

om det under intervjuerna, de ser det som ett sätt att skapa motivation och inspiration hos sina 

anställda tillika sig själv (intervju, 2015), vilket Gill (2010) skriver ingår i modellen för ett 

effektivt ledarskap. Båda uttrycker tydligt att det är genom ett lagarbete utnämningen har 

kommit. Den bakgrundskunskap som sitter i kroppen skapas genom erfarenhet och kunskap 

skriver Gustavsson (2004), detta antas överensstämma med samtliga respondenter genom att de 

har vana från det praktiska arbetet men även i rollen som ledare. Respondent C uttrycker detta 

genom att säga att många av misstagen korrigeras genom att han litar på sin magkänsla (intervju, 

2015).  

 

Mossberg och Gustafsson. (2008) beskriver ledarskapet på samma sätt som Respondent A 

(intervju, 2015) nämligen att gästen har huvudrollen och servicegivarna har biroller för att öka 
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gästupplevelsen. Respondent D starka övertygelse om hur saker och ting bör presenteras kan 

sammankopplas med Gill (2010) påstående om vikten av att ledaren har kreativ frihet för att 

utföra den vision man bestämt sig för. Respondent A beskriver teambuildingaktiviteter och vilja 

om att den anställde skall känna sig som en del av känslan som restaurangen vill förmedla detta 

kan ses som ett sätt att överföra visioner och mål till personalen och därmed skapa delaktighet, 

vilket Balazs (2002) skriver är en väg till framgång. Balazs (2002) skriver även att kreativa och 

högpresterande arbetslag skapas genom att allas kunskap och talang kompletterar varandra vilket 

stämmer väl överens med Respondent D påstående att personalgruppen och dynamiken i 

densamma är avgörande för företagets framgång (intervju, 2015). Även Respondent A uttrycker 

sig på samma sätt när han talar om att alla har samma värde oberoende av position (intervju, 

2015). Hos Respondent C skapas arbetslaget istället genom att det finns tydliga ansvarspositioner 

och ingen ska känna sig osäker på sin roll, uppgift eller befogenhet (intervju, 2015). Enligt 

Jonsson och Nygren (2006) uppfattar de anställda servicearbetet som glamoröst trots ett stressigt 

arbete och stundtals kontrollerande arbetsgivare. Lainpelto och Lainpelto (2012) beskriver 

arbetet som roligt, intressant, spännande, socialt och utvecklande. Respondent A pratar mycket 

om att skapa ett lagarbetet och att det är viktigt att ha roligt tillsammans och visa respekt för 

varandra, vilket troligen är hans väg för att nå det som Lainpelto och Lainpelto (2012) och 

Jonsson och Nygren (2006) skriver om. 

 

Andersson (2000) samt Jonsson och Nygren (2006) skriver att arbetet på restaurang till stor del 

präglas av mentorskap som upplärningsform för att koppla samman egenskaperna kunskap, 

koncentration, humor och personligt intresse. Denna typ av inlärning används hos både 

Respondent A och D men ingen av dem väljer att kalla det mentorskap utan säger istället att; 

förstår man inte kan man titta hur någon annan gör (intervju, 2015). Respondent A uttalande att 

de anställda behöver minst ett år på restaurangen innan de nått sin fulla potential tyder på att 

mentorskap används. Respondent D talar om att ha ett långsiktigt perspektiv vid nyanställningar 

eftersom det kostar både kraft och pengar, även Respondent A säger att det finns en ambition att 

de som anställs ska bli kvar länge, båda talar om att det väger tyngre med inställning och attityd 

än kunskap (intervju, 2015). Samma resonemang har Respondent C när han beskriver att det är 

viktigare att personalen kan bära tre tallrikar och se glad och trevlig ut, än att kunna bära nio 

tallrikar (intervju, 2015). Detta stämmer med Mossberg och Gustafsson (2008) resonemang om 
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att restaurangarbetet delas in i tre kunskapsformer, teknisk, social och estetisk, där den sociala 

som av Lainpelto och Lainpelto (2012) beskrivs utgöra grundläggande yrkeskunskap, anses vara 

den viktigaste av dessa men också den som är svårast att träna sig till.  

 

Både Respondent C och BFUF (2014) talar om omvärldens syn på serviceyrket som en tillfällig 

sysselsättning, men enligt BFUF (2014) borde det ur restaurangbranschens synvinkel vara 

önskvärt med utbildad personal eftersom det hjälper branschen att höja standarden. Detta leder 

till att människor söker sig dit för att göra karriär och inte för tillfällig sysselsättning (ibid.).  

Pratten (2003) beskriver liknande att branschen består av två personalkategorier: deltidsanställda 

som mest jobbar för att tjäna pengar och heltidsanställda med höga ambitioner. För Respondent 

D är det viktigt att förstå ambitionsnivån hos de anställda, ett korrekt utnyttjande leder till en 

starkare verksamhet (intervju, 2015). 

 

Antalet platser på restaurangerna varierade mellan 28 till 290 stycken (intervju, 2015), enligt 

Balazs (2002) utmärker sig de bästa restaurangerna genom att ha arbetsrutiner och processer. 

Endast den största av restaurangerna arbetade med nedskrivna rutiner, men det var tydligt även 

hos de andra två att det fanns ett inarbetat arbetssätt (intervju, 2015). Kanske är det just storleken 

på Respondent C restaurang som varit avgörande, han säger själv att det är en av Europas största 

enstjärniga restauranger, som gör att de väljer att använda formaliserade arbetsbeskrivningar och 

rutiner för hur saker skall ske för att säkerställa att en hög och jämn nivå kan hållas (intervju, 

2015). Trots restaurangernas olikheter gällande storlek, antalet anställda, deras egna 

matbeskrivningar och hur de själva skulle benämna sin restaurang finns det många likheter i 

sättet man hanterar och löser de problem som uppstår (intervju, 2015). Precis som en positiv 

återhämtning kan minska effekten av ett misslyckande (Spreng et al., 1995) borde det omvända 

förhållandet råda. Det vill säga en gäst som är helt och hållet nöjd med upplevelsen fram till 

betalning kan om hen får vänta bli en missnöjd gäst. Jonsson (2013) skriver att det är fler 

aspekter än mat och dryck som påverkar gästens bedömning av den totala restaurangupplevelsen, 

på Respondent C restaurang får inte personalen fråga om det smakat gott utan istället ställs en 

mer övergripande fråga om allt varit till belåtenhet vilket skulle kunna kopplas till Jonssons 

(2013) resonemang.  
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7.1.2 Känsla för service 

Respondenterna pratar om vikten av att kunna läsa gästen och att kunna anpassa informationen 

efter typ av gäst (intervju, 2015), den förmågan skapas förmodligen av de relationer människor 

emellan som servicemötet är uppbyggt på (Lainpelto & Lainpelto, 2012). Ju finare restaurangen 

är desto högre förväntningar har gästen och restaurangen bör tänka igenom hur de förmedlar sin 

tanke och koncept (Knutson et al., 1995), vilket överensstämmer med vad Respondent D menar 

när han pratar om sin vision om hur de skall förmedla kustnära lyx (intervju, 2015). Goffman 

(1966) skriver att servicepersonalen måste anpassa sig efter situationen och Eksell (2013) skriver 

om vikten av ett tydligt värdskap, Lainpelto och Lainpelto (2012) menar att gästens åsikter 

formas direkt vid ankomst. På Respondent A restaurang arbetar man enligt dessa normer, 

eftersom oavsett vem som kommer genom dörren ska mottagandet ske på liknande sätt (intervju, 

2015). Respondent C talar om hur vissa av gästerna är mer tillbakadragna medan andra tar mer 

plats samt om vikten av att se båda grupperna (intervju, 2015), vilket stämmer väl överens med 

Eksell (2013) om att uppmärksamma varandras identiteter och roller. Goffman (1966) menar att 

gästen måste vara anpassningsbar inför måltiden, samtliga restauranger har valt det omvända 

förhållningssättet (intervju, 2015). 

 

Hwang (2015) studie visade att de gäster där personalen oftare visade sig vid borden blev 

nöjdare med sin upplevelse. På Respondent C restaurang ser han det som en av sina bästa 

arbetsuppgifter att gå runt i matsalen och tala med gästerna under måltiden (intervju, 2015), detta 

blir ett oformaliserat sätt att skapa en bättre gästupplevelse. Även Respondent A uppmuntrar sin 

personal att tala med gästerna för att skapa relationer (intervju, 2015). Detta kopplar till 

Andaleeb et al. (2006) studie som kom fram till att servicepersonalen har störst inverkan på om 

gästen skulle känna sig nöjd med måltiden. Enligt Silber et al. (2009) är gästen missnöjd om 

servicen är långsam eller om serveringspersonalen råkar spilla på dem. Hos både Respondent A 

och D får gästen själv välja hur olyckan skall hanteras (intervju, 2015). Detta hanteringssätt går 

tvärt emot vad Trotter rekommenderar sin serveringspersonal, hos honom ska de lösa problemet 

och inte utsätta gästen för obehaget att själv välja lösning (Lawler, 2001). Ingen av 

restaurangerna uppger att gästerna säger sig vara missnöjda i direkt anslutning till 

restaurangbesöket (intervju, 2015). Vilket kan tyckas förvånande då detta inte var ett ovanligt 

fenomen i de tidigare studier som här granskats. Hoffman et al. (1995) beskriver till exempel att 
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gästen bör kompenseras ekonomiskt eller bjudas på mat och dryck, det närmaste denna studie 

funnit är att Respondent C skickar ett presentkort om gästen tror sig blivit matförgiftad på 

restaurangen (intervju, 2015). På Respondent A restaurang händer det cirka en gång i halvåret att 

gästen erbjuds mat som kompensation (intervju, 2015). 

  

Respondent A och C beskriver de situationer då flest misstag sker som olika, hos Respondent A 

sker flest misstag när det är som stressigast och mest att göra, medan Respondent C uppger att 

felen begås vid dålig beläggning i restaurangen (intervju, 2015). Skillnaderna i misstagsfrekvens 

kan bero på att de anställda på Respondent C relativt stora restaurang vid låg beläggning tar sig 

större frihet och går utanför de standardiserade rutinerna, medan hos Respondent A vars 

restaurang bygger på varje anställdas personliga engagemang blir svårare att hantera vid stressiga 

situationer. Palmer et al. (2000) skriver att kvinnor och yngre personer inte dömer misstag lika 

hårt, ingen av respondenterna pratade om kön eller åldersskillnad i andelen missnöjda gäster eller 

begäran av ersättning (intervju, 2015). Respondent D beskriver även att gästen erbjuds ny mat 

om hen inte är nöjd med det som presenteras på tallriken, eftersom tycke och smak varierar 

människor emellan (intervju, 2015). Agerandet kräver den kunskap och erfarenhet från 

restaurangens sida som Tellström och Jönsson (2009) skriver om och fordrar vilja, intresse och 

motivation från de anställdas sida för att skapa god service (Lainpelto & Lainpelto, 2012).  

 

Silber et al. (2009) indelning av servicesektorn i en produktions- och serviceinriktad del 

beskriver hur restaurangen omfattas av båda, samtliga respondenter poängterar servicedelen men 

Respondent D pratar av förståeliga skäl mest om fel som uppstår i den tekniska delen och matens 

betydelse för upplevelsen (intervju, 2015). Respondent C talar om just det oförutsedda som det 

besvärligaste momenten att hantera (intervju, 2015). Engquist (2012) skriver att just förmåga och 

flexibilitet att improvisera är oerhört viktigt vid måltidsutformning. I Hwang (2015) studie skrivs 

om vikten av att personalen är hövlig och artig samt har en förmåga att konversera bland 

utländska gäster, ingen av respondenterna talar om gäster med olika härkomst och att dessa kan 

ha olika förväntningar på personalens beteende och bemötande kopplat till kultur.  
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7.1.3 Kommunikation 

Balzas (2002) säger precis som Respondent A att det är viktigt att de anställda har roligt på 

jobbet eftersom det leder till utveckling och att de stannar kvar. Respondent D talar om vikten av 

bra personalvård för att skapa rätt förutsättningar på arbetsplatsen (intervju, 2015), inställningen 

leder enligt Tax et al. (1998) dessutom till att företagets förmåga att hantera problem ökar genom 

att de anställda känner nöjdhet och lojalitet. BFUF (2013) skriver att de anställda beskriver sin 

arbetsplats som energisk och engagerande, och de är nöjda med sina arbetskamrater och Engquist 

(2012) skriver att personalen ska respektera varandras åsikter och känslor. Denna teori syns på 

Respondent A restaurang där personalen arbetar med en företagscoach och de anställda träffas 

regelbundet utanför arbetsplatsen för att skapa sammansvetsade team (intervju, 2015). 

Företagscoachen arbetar med de anställda enskilt för att de ska hitta sina egna styrkor och 

svagheter och därigenom förstå varandra bättre men också naturligtvis gästerna (Respondent A, 

intervju, 2015), detta stämmer väl med vad Engquist (2012) skriver att kommunikation bör 

användas till, för att bli bekräftad, få personlig utveckling eller skaffa sig kontroll över 

situationen. Respondent D beskriver scenarion där gäster återkopplar till besöket genom mail 

eller brev, när personalen samlas och gemensamt utvärderar och samtalar om eventuella 

förändringar dessa föranleder, även detta kan kopplas till Engquist (2012) påstående att de som 

arbetar tillsammans bekräftar och kommunicerar med varandra för att skaffa sig kontroll över sin 

egen arbetssituation.  

 

Respondent A och C talar om att vid alla missöden är det viktigaste att låta gästen prata och 

lyssna på hen utan att säga emot eller att rätta gästen (intervju, 2015). Vilket stämmer med 

Engquist (2012) beskrivning att en persons resultatförmåga vid en given situation är kopplad till 

kompetens, vilken består av att förstå andra och sig själv samtidigt som kunskap inom ämnet ska 

finnas. Enligt Lainpelto och Lainpelto (2012) kan strategier för att reparera misstag användas för 

att rädda relationen med gästen och skapa en positiv upplevelse. Detta sätt kan liknas med det 

som Respondent C talar om när han säger att utgångsläget alltid är att gästen har rätt (intervju, 

2015). Respondent A tror inte på standardlösningar när något gått fel (intervju, 2015), tvärtemot 

Palmer et al. (2000) och Engquist (2012) som båda skriver att mallar kan utformas för 

problemlösning samt att misstag kräver specialanpassade strategier. På Respondent C restaurang 

är det bara hovmästaren, restaurangchefen eller ägaren själv som har befogenhet att lösa 
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problem, på de båda andra ställena är det istället upp till de enskilda servicegivarna att hantera 

situationen utifrån sin egen känsla (intervju, 2015). Respondent C strategi skulle kunna liknas 

med Palmer et al. (2000) och Engquist (2012) modell med standardiserade lösningar eftersom 

dessa tre personer troligen har en outtalad men gemensam strategi för problemlösning. Sättet 

liknar också Spreng et al. (1995) beskrivning av hur anställda högre upp i hierarkin ansvarar för 

problemlösning genom ett befogenhetsprogram.  

 

 

Om gästerna anländer för tidigt eller för sent anpassar sig istället samtliga restauranger utifrån 

scenariot och försöker skapa en så bra måltidsupplevelse om möjligt för gästen (intervju, 2015). 

De gäster som anländer för tidigt till Respondent A restaurang meddelas detta på ett glatt och 

trevligt sätt och rekommenderas utefter situation och person att återkomma när restaurangen har 

öppnat (intervju, 2015), detta överensstämmer med vad Jonsson och Nygren (2006) skriver om 

att skapa gästnöjdhet genom att möta och läsa gästen.  När något blivit fel i kommunikationen på 

Respondent D restaurang och en gäst har fått en tallrik med fel mat byts samtliga tallrikar ut med 

ett leende (intervju, 2015). Detta överensstämmer med Lainpelto och Lainpelto (2012) påstående 

att servicepersonalens agerande kan förlåta och släta över många misstag. Respondent D 

beskriver även att gästen erbjuds ny mat om hen inte är nöjd med det som presenteras på 

tallriken, eftersom tycke och smak varierar människor emellan (intervju, 2015). Agerandet 

kräver den kunskap och erfarenhet från restaurangens sida som Tellström och Jönsson (2009) 

skriver om samt kräver vilja, intresse och motivation från de anställdas sida för att skapa god 

service (Lainpelto & Lainpelto, 2012). Respondenterna säger alla att det är viktigt att få ut notan 

snabbt när gästen bett om den, Respondent C talar om att gästen redan då mentalt lämnat platsen 

(intervju, 2015). Som ett led i att underlätta snabb och säker betalning ser Respondent C ny 

teknik som ett bra hjälpmedel, Respondent D pratar om att det ibland kan vara svårt för gästen att 

förstå notan (intervju, 2015), båda pratar dessutom om att felen kan uppstå genom 

kommunikationsmisstag. Detta stämmer med Pratten (2003) påstående om att teknisk utveckling 

kan underlätta och lösa en hel del av dessa problem genom att förtydliga specifikationer samt att 

tydandet av svårläst handstil undviks.  
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Samtliga restauranger arbetar med förebyggande samtal innan service för att försöka undvika de 

värsta misstagen, de beskriver hur detta sker på liknande sätt men under olika former (intervju, 

2015). Upprepade fel av samma person på Respondent C restaurang hanteras av 

avdelningschefen (intervju, 2015), för att detta ska få effekt bör denne enligt Engquist (2012) 

vara tydlig med vad som inte fungerar. Både Respondent C och D beskriver att 

utvecklingssamtal sker på arbetsplatsen, på Respondent D arbetsplats sker de under informella 

former (intervju, 2015). Respondent C schemalägger samtalen som görs med närmsta chef 

(intervju, 2015). Båda beskriver samtalen som något man bör göra som arbetsgivare, enligt 

Engquist (2012) borde stor vikt läggas på dessa då samtalen bidrar till att de anställda växer och 

utvecklas vilket innebär att de tillför arbetsplatsen mer nytta. Respondent C sätt att jobba med 

manualer kan underlätta för nyanställda om de blir osäkra på hur något ska vara kan de läsa sig 

till det (intervju, 2015). För de medarbetare som tycker att detta sätt att ta till sig ny kunskap är 

bra kan arbetssättet vara mycket motiverande vilket precis som Andersson (2000) skriver leder 

till större framgång. När Respondent C nyanställer gäller det alltså för honom att anställa 

personer som finner detta arbetssätt utvecklande medan de som tar anställning hos Respondent A 

eller Respondent D bör vara intresserade av att utveckla och driva sin egen personlighet, men 

ändock ställa sig bakom restaurangens huvudfilosofi. De anställda kommer troligen enligt 

Goffman (2009) följa de regler, förväntningar och normer som finns på arbetsplatsen för att 

skaffa sig respekt bland kollegorna, sättet för de nyanställda att nå dit borde därför variera på 

respondenternas restauranger.  

 

Ahrenfeldt och Berner (1999) beskriver olika ledarstilar, de flesta ledare har en mix av de olika 

egenskaperna, Respondent A ledarstil får anses med tanke på sättet han uttrycker att mål och 

delmål skall sättas tillsammans vara av det demokratiska- och deltagande slaget (intervju, 2015). 

Respondent C ledarstil tycks byråkratisk på så sätt att de anställda har relativt strikta regler att 

förhålla sig till och en manual att rätta sig efter, samtidigt finns ett stort inslag av deltagande 

ledarskap eftersom anställda tilldelas personligt ansvar i vissa frågor (intervju, 2015). 

Respondent D egenskaper är en blandning mellan den demokratiske- och byråkratiske ledaren 

vilket märks i hans sätt att tala om restaurangens målsättningar men att vägen dit stundtals 

omgärdas av strikta direktiv hur saker bör vara (intervju, 2015). Diktatoriska ledare beskrivs som 

att de inte tar tillvara på medarbetares förmågor och agerar förtryckande (Ahrenfeldt & Berner, 
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1999), samtliga respondenter tar avstånd från denna form av ledarskap. Respondent C skapar 

dessutom trygghet hos de anställda genom att alla får prova det som serveras (intervju, 2015.). 

Respondent D talar om att matsalen styr rytmen i köket det båda andra beskriver också 

händelserna under gästens måltidsupplevelse som en mer eller mindre regisserad process 

(intervju, 2015). Detta arbetssätt kommer till genom träning och enligt Morgan et al. (2008) 

krävs mycket övning eftersom restaurangen har sin karaktär och rykte att tänka på oavsett vad 

som händer. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer har använts precis som Bjereld et al. (2009) för att få svar på de 

frågeställningar studien haft. Den relativt omfattande litteratur- och datainsamlingen som inledde 

studien var en bra grund för fortsatt arbete, mer litteratur kunde ha lästs för att skapa ytterligare 

dimension och djup till arbetet. Ämnet är ständigt aktuellt och det finns mycket och intressant 

forskning gjord med likande frågeställningar inom området, ytterligare tid hade resulterat i en 

mer djupgående teoretisk bakgrund. Detsamma gäller datainsamlingen där sökning på fler 

databaser med kopplingar till andra ämnesområden hade kunnat ge ytterligare infallsvinklar. 

Tillvägagångssättet har dock varit det som Bjereld et al. (2009) beskriver som grunden för 

vetenskap nämligen ifrågasättande och problematisering.  

 

Precis som Sohlberg och Sohlberg (2009) skriver har studiens syfte varit att ta reda på 

respondenternas uppfattning, erfarenhet och avsikt. Metodvalet får anses ha varit rätt för studiens 

syfte, även om respondenterna inte ville prata om misstagen, men gärna hur bra de var på att lösa 

saker. Naturligtvis kan detta också bero på hur frågorna utformades. Frågeställningarna 

formulerades vid ett tidigt stadie av studien för att inte riskera att som Bryman (2008) och 

Sohlberg och Sohlberg (2009) menar påverkas av det egna förhållningssättet. Ambitionen var att 

precis som Trost (1993) skriver formulera specifika, konkreta och jordnära frågor vilket skedde. 

För att som Lantz (2007) skriver säkerställa att frågorna skulle ge svar som var tillförlitliga och 

av vikt genomfördes en pilotstudie. Erfarenheten från denna blev som May (2013) skriver ett 

verktyg för att se vad som fungerade och inte. Utan denna och de ändringar som genomfördes 

efter pilotstudien hade inte studien gett svar på samtliga frågeställningar. Om tid funnits hade 

därför ytterligare en pilotstudie med den slutliga intervjuguiden varit önskvärt.  
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Trost (1993) skriver att det är viktigt att respondenterna känner sig trygga i den omgivning som 

intervjun sker därför valdes plats utefter respondenternas önskemål. Detta medförde att 

intervjuarna var i för dem okänd miljö, mycket planering och förberedelser i form av vem som 

skulle fråga vad, vem som skulle hantera teknisk utrustning och föra anteckningar krävdes för att 

skapa lugn hos intervjuarna och förtroende hos respondenterna. Trost (1993) beskrivning av att 

en intervju som genomförs av två personer kan vara både till för- och till nackdel stämmer väl i 

detta fall. Ur studiens syfte bör det ses som en fördel, respondenterna befann sig i sin vana miljö 

och intervjuades inom sitt eget expertområde. För intervjuarnas del innebar tvåsamheten en 

fördel eftersom det skapade en stor trygghet med tanke på att respondenterna valts utifrån den 

stora respekt intervjuarna har för dem och deras yrkeskunnande. Respondenternas svar kan ha 

påverkats av att det inte var samma frågeställare vid samtliga intervjuer. Transkriberingen var 

uppdelad mellan båda intervjuarna, men en överenskommelse fanns om hur materialet skulle 

bearbetas. Det transkriberade materialet lästes slutligen igenom gemensamt för att säkerställa att 

ömsesidig förståelse fanns.  

 

Precis som Lantz (2007) skriver inleddes intervjuerna med bakgrundsfrågor för att skapa en god 

stämning, detta lyckades då respondenterna visade sig vara mycket intresserade av att tala om sig 

själva vilket studien hade god nytta av när resultatet skulle formuleras. Alla tre intervjuer blev 

trots liknande förberedelser helt olika och samtalen blev därför delvis varierande, en av 

respondenterna var mer öppen med sina svar vilket medförde att han på egen hand svarade på 

frågor som var tänkta att komma i ett senare skede. En annan hade mer vana än de andra två att 

ge intervjuer vilket märktes då han tydligare själv valde vad han ville förmedla. Respondenten 

med minst erfarenhet var också den som var mest kortfattad i sina svar, ibland nämnde han själv 

att erfarenhet saknades i frågan. Olikheterna mellan respondenterna var ett medvetet val för att 

besvara studiens frågeställningar.  

 

Studien valde att låta intervjuguiden och frågeställningarna inspireras av Namkung et al. (2010) 

forskning. För att anpassa den till svenska förhållanden och göra den applicerbar gjordes en egen 

översättning av de olika klassificeringarna samt att modellen ritades upp så att respondenterna 

lättare skulle kunna visualisera den. Studien visade dock att respondenterna hade väldigt svårt 
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eller inte ville precisera när flest misstag skedde. Respondenterna gav hellre en övergripande bild 

av att snarare gäst tätheten påverkade när misstagen skedde, trots exemplifieringar från 

intervjuarnas sida inom de olika stegen fanns en ovilja att besvara frågan. Till skillnad från denna 

studie som gjordes på ledare inom den svenska restaurangbranschen utfördes Namkung et al. 

(2010) studier på amerikanska gäster som besökt både fine dining- och mer vardagliga 

restauranger. Därför kan resultaten inte jämföras med varandra och som gäst kanske man är mer 

benägen att tala om det man uppfattat som misstag än om man arbetar på restaurangen. Rådande 

studie valde att göra intervjuerna i en större svensk stad för att samtliga besökare skulle kunna 

vara desamma på alla restaurangerna, dessutom delas inga stjärnor av Michelin Guiden ut till 

restauranger utanför större städer. En av restaurangerna ingår i ett bedömningssystem som finns 

över hela landet. Restaurangernas geografiska läge har säkert påverkat resultatet.  

 

7.3 Forskningsetisk uppföljning 

För avsnittet görs en utvärdering av den forskningsetiska planering som gjordes inför 

intervjuerna med hänsyn till hur de etiska principerna informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet i praktiken tagits ställning till.  

 

För att uppfylla informationskravet presenterades studiens syfte vid första kontakten med 

respondenterna, därefter fick de även ta del av informationsblad om studien. Respondenterna 

informerades ytterligare en gång innan intervjun påbörjades om att deltagandet var frivilligt och 

att de när som helst kunde bryta utan angivelsen av specifik anledning. 

 

Samtyckeskravet anses vara uppfyllt då samtliga respondenter hade tillfrågats om deras 

medverkan och även försetts med informationsblad om studien i god tid innan intervjutillfället. 

För att vara säker på att respondenterna förstått sina rättigheter påmindes de återigen innan 

intervjun påbörjades om vad som gällde.  

 

Tillika informationskravet och samtyckeskravet upplevs även konfidentialitetskravet vara infriat 

då respondenterna innan varje intervju började informerades om att intervjun skulle spelas in för 

att underlätta bearbetning av materialet. Vidare förklarades att materialet inte skulle vara 

tillgängligt för andra än författarna till studien. Respondenterna gavs möjligheten att läsa de 
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transkriberade intervjuerna innan resultatet sammanställdes, information gavs även om att alla 

namn och platser skulle kodas. Under intervjun ställdes mer öppna frågor för att respondenterna 

själv skulle kunna påverka vad hen valde att berätta så att inte intervjuarna skulle påverka hens 

svar. I de fall där respondenterna namngav gäster anonymiserades även de.  

 

 

8 Slutsatser 

Erfarenhet och känsla för servicesituationen visar sig vara det två viktigaste förmågorna för 

framgång. Kommunikation och personalvård ses också vara av vikt även om det i sitt 

genomförande kan skilja sig åt. Misstag som uppstår under en servicesituation på restaurang 

visar sig vara jämlika med varandra, då studien inte kunde redogöra för något annat. Hanteringen 

av oförutsedda händelser som uppkom under servicesituationen anpassades till 

servicepersonalens magkänsla och inga standardiserade lösningar kunde urskiljas. Det är 

erfarenheten och kunskapen genom hanterande av misstag och reflektionen kring dessa som 

skapar magkänslan, vilket ses som egenskaper servicepersonalen kan dra nytta av i framtida 

arbetssituationer. 

  

Förebyggande arbete för att undvika misstag visar sig ske både mentalt och praktiskt, genom 

förberedande och uppföljande möten. Både förberedelserna och uppföljningarna genomsyras av 

tanken och verkandet om att anpassa sig efter gästen och medarbetare. Studien visar att alla är 

olika individer och behöver bemötas på olika sätt, gäster tillika personal. Hanterandet av 

nyanställda är en sådan aspekt, två av respondenterna beskriver ett arbetssätt liknande 

mentorskap medan den tredje har ett mer formellt hanterande av nyanställda i form inläsning av 

manual. Arbetssätten ses kopplade till respektive ledares tycke och smak, vilket också bör 

avspeglas i medarbetarnas intressen om arbetssättet. 

  

Framgång anses vara en gemensam nämnare för de deltagande restaurangerna i studien, trots att 

denna upplevts nåtts på olika sätt. Motivation, inspiration, arbetsrutiner och processer i 

kombination med ett effektivt ledarskap visar sig vara gemensamma komponenter för samtliga, 

dessa skapas utifrån ledarens egna erfarenheter. Fokuseringen på gästen och interaktionen 

däremellan samt förståelsen om bemötande på rätt nivå är en stor del i goda gästupplevelser och 
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också det som sägs skapa framgång för restaurangerna. Genom resultatet från studien, tidigare 

forskning och restaurangernas bevisade framgång kan slutsatser dras att samtliga anses ha en god 

personalvård gentemot sina anställda, där utbildning och kompetens tas tillvara på. Detta i 

kombination med omsorg om gästen är en bidragande faktor till långsiktig framgång.  

 

 

9 Praktisk användning och vidare forskning 

Förståelsen för att framgång kan nås på olika sätt men att erfarenhet och känsla för 

servicesituationen är viktiga aspekter som krävs. Insikten kan lära och inspirera blivande ledare 

inom servicenäringen, samt ses som ett bidrag till den pågående debatt som påbörjats i 

branschtidningen Besöksliv och på sociala medier om vikten av god personalpolitik. Precis som 

tidigare forskning visar även denna studie på att anställda stannar kortare tid på arbetsplatsen. 

Studiens resultat indikerar därför att ledarskapsutbildningar för personer i ansvarsposition på 

restauranger skulle kunna förändra anställningslängden.  

Resultatet av studien kan ses som en uppmaning till kvinnor att kliva fram och ta plats, samt till 

arbetsgivare att det är för få kvinnor på ledarpositioner i branschen. Aktuell forskning visar att 

kvinnor och män har olika ledarstilar, kvinnor beskrivs ofta vara försiktigare och mjukare i sin 

framtoning. Studiens resultat kan översättas till att kvinnor och män är lika bra ledare, men de 

bör anställa personer som finner deras typ av ledarstil utvecklande och motiverande. I och med 

genusfrågans aktualisering samtidigt som studien författats hade det varit intressant att intervjua 

tre kvinnliga ledare och göra en jämförande studie könen emellan. 

  

Respondenterna i denna studie hade samtliga lång erfarenhet från branschen och en vana om hur 

de hanterar oförutsedda misstag under servicesituationen. Eftersom erfarenhet visade sig ha stor 

betydelse för respondenternas sätt av hanterandet av misstag vore det intressant att 

vidareutveckla studien genom att intervjua personer på likande positioner med mindre erfarenhet 

för visa på vilken roll erfarenheten har. Det skulle också kunna ge svar på huruvida andra 

personliga egenskaper kan vara av betydelse för restaurangers framgång. Sättet att leda varierade 

mellan respondenterna, denna studie tar upp några typiska ledaregenskaper men långt ifrån alla. 

Vidare studier som undersöker hur ledaregenskaperna påverkar misstagslösningarna vore 

intressant att följa. Namkung et al. (2010) studie fråga gäster som besökt restauranger som deras 
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upplevelse av misstagen samt hur de korrigerats. Gästerna svarade med en hög frekvens på 

frågorna, vilket gör att liknande studie med samma klassificeringsindelning hade varit intressant 

att genomföra på respondenternas restauranger för att se om och i så fall hur ledaregenskaperna 

påverkar restauranggästen. 
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04-14 

Diva 16. payment 482 x x x   x 

2015-

04-14 

Diva 17. 

restaurant 

service 

74 x x 3 3 1 

2015- Summon     16+1 87 7 2 1 
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04-17 

2015-

04-17 

Summon 18. 

employee 

satisfaction 

    222 x x x 

2015-

04-17 

Summon     1+18 103 4 1 1 
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Restaurang- och hotellhögskolan, 

Örebro universitet  

 

Intervjuguide  

 

Vi presenterar oss  5 min 

presentation av studien 

utdelning av infoblad 

anonymitet 

inspelning 

möjlighet att läsa den transkriberade texten, samt hela arbetet 

presentera upplägget, bakgrund, 4 kategorier, avslutningsfrågor 

 

Syfte 

Att undersöka betydelsen av kommunikation, erfarenhet och känsla för service när något 

påverkar servicesituationen negativt. 

 

Bakgrundsfrågor 15 min 

 

1. Hur är du som person?        

2. Hur lång erfarenhet har du av restaurangbranschen? 

 Vilka olika roller har du haft? 

3. Vad är du mest stolt över under din karriär? 

4. Hur länge har du varit på denna restaurangen? 

 Vilken position har du nu och hur länge har du haft den? 

5. Hur skulle du beskriva den här restaurangen? 

 Hur många anställda finns det här? 

 Hur många platser? 

 Är det olika tryck på restaurangen under veckan eller året? 

 Har ni säsongspersonal? 

 Ser den genomsnittliga gästen alltid likadan ut? 

 

 

Namkung och Jangs  klassificering  8min/grupp 

 

1.Välkomnande och bordsplacering 

 

● A) Hur säkerställer ni att personalen har den kompetens som krävs för att möta ert 

klientel, säg att någon i personalen befinner sig någon annanstans i tankarna och det 

påverkar arbetet negativt? 

   Exemplifiera 

   Byter personal plats 
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● B) En kritisk punkt skulle kunna vara att en gäst kommer för tidigt eller för sent, hur 

hanterar ni det? 

   Ge tre exempel när det hänt? 

   När hände det senast? 

 

 

2. Beställningsmottagning och servering av första rätt 

 

● C) Ponera att något går fel vid servering och någon råkar spilla på en gäst exempelvis? 

  Beskriv tre tillfällen som det hänt 

  Hur hanterade du situationen då? 

 

● D) Säg att något går fel i kommunikationsväg personalen sinns emellan, hur arbetar ni 

för att det inte ska straffa gästen?  

○ När under kvällen är det vanligast att sådanna problem uppstår? 

○ När hände det senast?  

○ vad var det då som hände?  

 Hur kommuniceras misstaget bland personalen? 

   spelar anställningens längd någon roll i antal misstag som begås 

när felet begåtts av en enskild person, hur hanteras det enskilt eller i 

grupp 

 

3. Ättid 

● E) Våra studier har visat att det här är det mest kritiska delen av måltiden och mest 

missnöjd blir gästen uppfattar  personalen som otrevlig eller oproffsig.  

Exemplifiera några tillfällen när det hänt 

 Tänk på när det hände sist och beskriv hur du hanterade det? 

● F) Hur säkerställer ni att gästen känner sig sedd under hela måltiden? 

  Hur tänker du själv kring denna fråga 

  Hur du någon som du ser upp till eller inspireras av för attgästen skall känna sig 

sedd  

● G) Hur kommunicerar ni i personalen under service? 

  Har din erfarenhet gjort att sättet har förändrats under tid 

  Vad gör du olika idag mot tidigare, och varför 

 

4. Betalning och hemgång 

● H) Vad händer om gästen får vänta på notan? 

  Exemplifiera 

  När hände det senast. beskriv den händelsen 

● I) En gäst som säger att den är missnöjd med måltidsupplevelsen hur åtgärdar ni det? 

  När under måltiden är det vanligast att gästen meddelar det? 

  Exemplifiera 

● J) Händer det att gästen får säga till att det blivit fel på notan, hur gör ni då? 

Exemplifiera 
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Om vi nu sammanfattar detta 8 min 

1) Hur säkerställer ni att personalen utvecklas i sin yrkesroll? 

2) Hur gör du för att utvecklas? 

3) Hur ofta håller ni utvecklingssamtal, vad brukar ni ta upp då? 

4) Går personalen regelbundet kurser, har ni internutbildningar?  

5) Är det skillnad på de som är säsongsanställda? 

6) Det är ju ingen hemlighet att branschen har problem med personalomsättning, hur hanterar ni 

det? 

7) För ni någon typ av journal över misstag som begåtts? hur man ska hantera “vanliga” 

situationer? 

 Har du någon förebild när det gäller problemlösning på restaurang, vad gör hen som du 

tycker är bra 

Dvs hur jobbar ni för att lära er av misstagen? 

 

 

Tack! 
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Restaurang- och hotellhögskolan,  

Örebro universitet 

 

Informationsblad om studien 

Vi är två studenter från Restaurang och Hotellhögskolan på Örebro universitet, som skriver ett 

examensarbete där vi vill undersöka betydelsen av kommunikation, erfarenhet och känslan för 

service. Tanken är att genomföra studien med hjälp av tre intervjuer. Vi vill intervjua tre 

restaurangpersonligheter med erfarenhet från branschen och som har en stor ambition med sin 

mat och service. Intervjun kommer att ta cirka en timma och kommer handla om hur ni hanterar 

uppkomna situationer när det inte går som planerat under service. Exempel på frågor är: Finns 

det rutiner för hur gästen ska bemötas/ hanteras när det blir fel på mat eller service? Hur 

säkerställer man att kompetens och erfarenhet överförs mellan anställda? 

 

Etiska principer 

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering, i examensuppsatsen kommer samtliga namn och restauranger att 

anonymiseras. Under intervjun kommer ljudinspelning att ske för att vi lättare ska kunna 

bearbeta materialet. Personuppgifter, ljudinspelningen samt anteckningar som förs under 

intervjun kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Den information som 

framkommer under intervjun kommer endast att användas för studiens ändamål och presenteras i 

form av en examensuppsats vid Örebro universitet. 

  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga: 

Studenter: Fanny Lundberg, fanny.lundberg@hotmail.com, 076 2623495 

                 Sofia Karlsson, asofia.karlsson@telia.com, 073 0384264 

Handledare: Docent Inger M. Jonsson, inger.m.jonsson@oru.se, 019-302010 

Kursansvarig: Professor Åsa Öström, asa.ostrom@oru.se, 019-302011 

  

Med vänliga hälsningar 

Fanny Lundberg, Sommelier- och måltidskreatörprogrammet, Örebro universitet. 

Sofia Karlsson, Kulinarisk kock och måltidskreatörprogrammet, Örebro universitet. 


