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Abstract/Sammanfattning 
 

  

Restaurangbranschens betydelse för turism- och reseindustrin anses vara så stor att den med 

största sannolikhet kommer att bli en av Sveriges basnäringar. För att nå detta mål ser branschen 

ett växande behov av forskning och utveckling. Några av de problem branschen oroas över är 

kunskapsbrist hos företagare och anställda, problem med diversifiering samt dålig lönsamhet. 

Denna fallstudie fokuserar på en komplex restaurangverksamhet som uppvisar en mängd av de 

problem som kännetecknar branschen i stort. Studien syftar till att undersöka hur The Five Aspect 

Meal Model (FAMM) kan användas som utgångspunkt för att identifiera styrkor, svagheter och 

utvecklingsmöjligheter hos en liten restaurangverksamhet. Totalt har fem personer med 

anknytning till verksamheten intervjuats. Därtill har observationer utförts för att förstärka bilden 

av restaurangens verksamhet. Studien visar att FAMM kan användas som ett effektivt redskap för 

att arbeta med utvärderingen av en restaurangs styrkor och svagheter. 

 

Nyckelord: kompetens, måltidsupplevelse, restaurang, FAMM, restaurangkoncept.  
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Förord  

En eftermiddag i november fick Restaurang- och hotellhögskolan besök av en representant från 

en nordisk organisation som ville diskutera ett eventuellt samarbete kring examensuppsats. 

Denna organisation, som primärt är högskola, driver även restaurangverksamhet och 

konferensverksamhet. Organisationen behövde hjälp att studera och utvärdera styrkorna och 

svagheterna i sin restaurangverksamhet och ville även ha förslag på förbättringsarbete. Där tog 

den här uppsatsen sin början. På grund av kraven på anonymitet från organisationens sida 

kommer denna härifrån benämnas Verksamheten. 

Med utgångspunkt i the Five Aspect Meal Model (FAMM) och ett antal besök på Verksamhetens 

restaurang klarnade bilden av hur arbetet med denna studie skulle läggas upp. Det var 

restaurangens gäster som var svaret på våra frågor och nyckeln till arbetets fortsatta gång. 

 

Tack till Verksamhetens personal och studenter, ni vet vilka ni är. Speciellt tack till 

Verksamhetens ledare för gott samarbete och bra synpunkter.  

Tack till våra vänner och medstudenter Lisa Lindström och John Clavebring för era 

opponeringar, synpunkter och granskningar.  

Tack till Carola Tedenbring för all hjälp med litteratur, artiklar och material från RHS bibliotek, 

som oftast funnits i vår hand snabbare än vi hunnit fråga om dem! 

Tack till Stefan Wennström, prefekt på RHS och även vår handledare. Skarp hjärna - skarpa 

åsikter! 

 

Christine Olsson & Joakim Berlin 

Grythyttan, juni, 2014  

 

 



6 

 

Introduktion 

Besöksnäringen i Sverige ökar konstant och beräknas år 2020 vara en av landets basnäringar 

(Svensk turism, 2010). I takt med detta ställs även högre krav på restaurangbranschen och 

behovet av att kunna leverera måltidsupplevelser istället för måltider (Mossberg & Svensson, 

2009).  

 

Kompetenskraven ökar och det räcker inte längre att kunna laga mat och servera för att driva en 

restaurang framgångsrikt, vare sig den är offentlig eller kommersiell. Branschen efterfrågar idag 

bredare kompetenser (BFUF, 2014). Detta för att kunna möta de krav som ställs i takt med att 

branschen utvecklas. 

 

I arbetet med måltidsupplevelser har modellen FAMM, The Five Aspects Meal Model, utarbetats 

vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. FAMM är en modell och ett verktyg som visar 

en helhetssyn på måltiden och kopplar ihop vetenskap med hantverk och praktisk kunskap.  

FAMM-modellen är andvändbar i arbetet med att analysera och utforska problem och möjligheter 

restauranger ställs inför i takt med marknadens ökande krav.     

 

Ämnesrelevans i relation till Måltidskunskap och värdskap 

Vid utbildning och forskning vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) vid Örebro universitet 

används FAMM (Edwards & Gustafsson, 2008a) som ett pedagogiskt verktyg. Förkortningen står 

för Five Aspect Meal Model, vilken utgår från Guide Michelins bedömningar av restauranger 

(Jönsson & Knutsson, 2009). Modellens fem aspekter: rummet, mötet, produkten, atmosfären och 

styrsystemet ses alla som de viktiga byggstenar vilka skapar en bra måltidsupplevelse hos 

restauranggästen (Jönsson & Knutsson, 2009). Syftet med modellen är framför allt att behandla 

den kommersiella måltidens kunskaps- och kulturbärande egenskaper, men är lika användbar för 

måltider på skolrestauranger (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg., 2006). 

 

Vid ett restaurangbesök vill gäster idag ha upplevelser som omfattar mer än den mat vi blir 

serverade. Därför kan restaurangen ses som en mötesplats där man kopplar av, umgås och njuter 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). I det moderna samhället har mat och 

måltider blivit symboler för socialt ställningstagande; ett sätt att uttrycka oss själva och våra 
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individuella preferenser (ibid). Därför, menar författarna, ställer detta helt nya, och större, krav på 

en bred kunskap hos de som idag skapar måltider på t.ex. restauranger. Jönsson och Tellström 

(2008) menar att modern restaurangutbildning på universitetsnivå med reflekterande 

inlärningsprocesser varit viktig för att utveckla och höja nivån hos de som idag arbetar med mat 

och gastronomi i Sverige. 

 

Studiens koppling till måltidskunskap och värdskap 

Denna fallstudie fokuserar på en komplex restaurangverksamhet som uppvisar en mängd av de 

problem som kännetecknar branschen och som företrädare för branschorganisationerna också 

lyfter fram. Verksamhetens ledning vände sig till Restaurang- och hotellhögskolan, RHS, för att 

diskutera ett samarbete för ett examensarbete. Detta i samband med en omorganisation och 

förbättringsarbete i syfte att höja kvaliteten och återta sitt goda rykte. I arbetet med denna studie 

hoppas författarna kunna bidra med synpunkter och åsikter för hur arbetet med restaurang-

verksamheten ska lyckas förändras till det bättre. För att studera denna typ av komplexa 

verksamhet tillämpas med fördel ett tvärvetenskapligt tänkande för att belysa problematiken ur 

olika angreppsvinklar (Gustafsson, Öström & Annett, 2009). Utöver detta kan vi för denna studie 

behöva tillämpa kunskaper från andra ämnesområden som management, arkitektur och 

psykologi. Inom dessa bedrivs idag viss forskning kring måltidssituationer och restaurang-

verksamhet (Fjellström, 2003). 

 

Restaurangbranschens betydelse för turism- och reseindustrin anses vara så stor att den med 

största sannolikhet kommer att bli en av Sveriges basnäringar (Jonsson, Nygren & Ekström, 

2006). Detta bekräftas av Magnus Nilsson, ordförande för Svensk turism vilka företräder 

besöksnäringen i Sverige, som menar att år 2020 kommer besöksnäringen att vara Sveriges nya 

basnäring (Svensk turism, 2010). Då turismen av både nationella och internationella resenärer 

ständigt ökar har restaurangbranschen ett behov av att utvecklas för att möta tillväxt och 

efterfrågan. Därför pekar även branschen på ett växande behov av forskning och utveckling 

(HRF, 2005). Svensk turism (2010) pekar ut ett antal områden de anser vara extra viktiga att 

motverka för att nå framgång. Några av dessa är kunskapsbrist hos företagare och anställda, 

problem med diversifiering, samt dålig lönsamhet i branschen. Även media och utredningar tar 

upp dessa problem som viktiga områden (BFUF, 2014). 
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Trots de framgångar och det ökade intresse svensk gastronomi fått de senaste åren väljer allt färre 

unga idag utbildningar som riktar sig till restaurangbranschen (Besöksliv, 2014). Några av 

anledningarna till detta är generellt låga löner, få utvecklingsmöjligheter och begränsad 

karriärsutveckling i branschen. Som en kontrast till detta, anser en stor andel arbetsgivare i 

branschen att gymnasieutbildningarna inte uppfyller branschens behov (ibid). Många av de 

studenter som kommer ut i arbetslivet saknar relevant kunskap (Visita, 2014b). Livsmedelsverket 

(2001) påvisar en liknande uppfattning i en rapport om småskalig livsmedels-produktion. Detta är 

alltså inget nytt problem, men kompetensefterfrågan ökar ständigt (BFUF, 2014). Arbetsgivare 

eftersöker idag allt bredare kompetenser som ledaregenskaper, mångsidighet, kundbemötande 

och affärsmässighet.  

 

Med FAMM som teoretisk utgångspunkt har Verksamheten studerats och analyserats i denna 

studie. Eftersom de resultat som framkommit i arbetet med studien inte på något sätt kan anses 

vara specifikt för denna verksamhet, utan snarare generella för branschen i stort, anser författarna 

att denna studie har en tydlig relevans för ämnet Måltidskunskap och värdskap.  

 

Teoretisk bakgrund 

Vad är en restaurangmåltid? 

Måltider en eller flera personer betalar för och som äts utanför hemmet brukar benämnas 

kommersiella måltider (Mossberg och Svensson, 2009). Dessa serveras på olika slags 

restauranger såsom fine dining-restauranger, familjerestauranger, snabbmatsrestauranger, caféer 

och liknande (Meiselman, 2009). Vanligtvis brukar man dela in dessa måltider i tre kategorier för 

att lättare kunna beskriva dem. Dessa kategorier är: kantinmåltider, á la carte-måltider och 

ceremoniella måltider. Oavsett om det handlar om frukost, lunch eller middag kan dessa serveras 

på en restaurang (Mossberg & Svensson, 2009). Vid en restaurangmåltid är gästerna privat- eller 

företagskunder som antingen betalar för sig själva, är inbjudna för att delta i en måltid eller ett 

grupparrangemang, som t ex en bussresa, där måltiden är inkluderad (Mossberg & Svensson, 

2009).  

 Kännetecknande för en kantinmåltid serveras många gäster samtidigt under kort tid, t ex vid 

brickluncher.  



9 

 

 Vid en á la carte-måltid har gästen möjlighet att välja ur ett antal rätter i en meny. Vid 

dessa måltider äter man oftast under en längre tid än vid kantinmåltiden.  

 En ceremoniell måltid är en officiell eller privat högtidsmåltid, oftast med speciella regler, 

utförande och traditioner. Exempel är jubileumsmåltider, bröllop, studentmiddagar och 

50-årskalas (Mossberg & Svensson, 2009). 

Vad är en måltidsupplevelse 

För att erbjuda en positiv och kvalitativ måltidsupplevelse gäller det att förstå hur gästens 

förväntningar är sammankopplade med måltiden (Mossberg & Svensson, 2009). Det gäller att 

förstå de olika delar som tillsammans skapar en måltidsupplevelse, och att ha tydliga strategier 

för alla situationer och tillfällen så att gästerna får de måltidsupplevelser de förväntar sig och 

uppskattar (Edwards & Gustafsson, 2008a). Upplevelsen av en måltid är betydligt större än maten 

som serveras vid måltidstillfället. Mossberg och Gustafsson (2008) definierar måltiden på 

följande sätt: En måltid inbegriper hela måltidssituationen. I ätandets sfär som sker vid ett 

avgränsat tillfälle, ingår rummet i vilken måltiden intas, mötet med människor i måltiden, 

produkten, vilket är den mat och dryck som serveras och dessutom det som styr måltiden, till 

exempel pengar, logistik, lagar och regler. Att bara peka på att mat och dryck skulle vara viktiga 

för upplevelsen av en måltid, utan att se till övriga delar i densamma, utan att förstå dess innebörd 

och effekter på både lönsamhet och gästens upplevelse, gör att det blir svårt att uppnå en jämn 

och hög kvalitet på måltiden (Mossberg & Svensson, 2009). 

Varför äter man utanför hemmet? 

Ätande utanför hemmet kan delas in i två delar hävdar Nyberg och Grindland (2008). De menar 

att det finns två orsaker till att gäster besöker en restaurang. Endera för att personer behöver; 

eating out of necessity eller för att vi vill; eating out for pleasure. Gästens anledning att äta ute 

påverkar också upplevelsen av måltidskontexten och attityden till rum och produkt. Ett exempel 

på restaurangmåltid där gästerna äter för att de behöver kan vara en skolmatsal där elevens enda 

alternativ är att äta i matsalen. Här finns inte, enligt Nyberg och Grindland (2008), samma 

förväntan på upplevelse. Måltiden är istället något som behövs mellan två andra aktiviteter. 

Edwards och Gustafsson (2008a), menar att det är finns stora skillnader i vad en gäst förväntar 

sig vid olika typer av restaurangbesök. Detta skapar också olika krav på planering och agerande 

från personal. Författarna exemplifierar genom en kantinlunch, där det ofta är många gäster 
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samtidigt. Gästen väljer sin mat utifrån en liten meny och, i princip, serverar sig själv. Här finns 

kravet på att kunna leverera stora mängder mat.  

Som jämförelse finns då restaurangmåltid för att man söker en upplevelse. Ett exempel på denna 

kan vara en restaurangmiddag med vänner, eller som i aktuellt fall, en del av en 

weekendupplevelse. Denna typ av måltid kräver en helt annan typ av inramning, både ur 

rummets, stämningens och servicens perspektiv för att bli en minnesvärd måltidsupplevelse 

(Mossberg & Svensson, 2009).  

Ytterligare ett exempel är en á la carterestaurang där det finns en större meny och ett krav på ett 

välorganiserat logistiskt system i produktion för att alla gäster i ett sällskap skall få sin mat 

samtidigt. Författarnas konklusion är att olika typer av restauranger kräver olika varianter av 

planering och styrning. Kantinen kräver en helt annan organisation i köket än vad en á la 

carterestaurang behöver för att fungera tillfredsställande (Edwards & Gustafsson, 2008a). 

Att skapa långsiktiga mål 

En väsentlig del för att lyckas i en nisch, hårt präglad av konkurrerande aktörer, är att tydligt 

profilera det som är positivt unikt för just denna specifika organisation (Forslund, 2013). Att 

arbeta för att uppfylla och helst överträffa kundernas förväntan utifrån hur organisationen 

profilerat sig är en avgörande faktor för att lyckas menar Forslund (2003).  

Mossberg (2003) ser ett företags profil eller image, som en funktion av både förväntningar och 

erfarenheter. Hon anser att ett företags uppfattade servicekvalitet är ett resultat av de 

förväntningar en kund bygger upp och den utvärdering av funktionell och teknisk kvalitet kunden 

sedan upplever i mötet med företaget. Om den upplevda bilden av företaget stämmer överens, 

eller rent av överträffas av verkligheten, kommer bilden att vara fortsatt positiv, eller förstärkas. 

Om företaget däremot inte lever upp till sin image kommer kundens bild av det samma att 

försämras (Mossberg, 2003). 

Vikten av att kommunicera sina mål 

Att alla i organisationen vet och är införstådda med företagets mål och hur vägen dit skall se ut är 

oerhört viktigt vid en förnyelse eller förändring. Det är ledningens ansvar att ge tydlig och klar 

information till alla berörda medarbetare för att förändringsarbetet skall gå att genomföra med 

önskat resultat (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Vad är det för produkt företaget vill 
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leverera och hur ska de arbeta för att nå detta mål? När målen inte uppfylls kan det, enligt 

Forslund (2003) ha ett flertal orsaker. Exempelvis kan det vara att målet är otydligt för 

medarbetarna och de inte har en klar bild av vad som förväntas av dem för att organisationen 

skall nå målen. Även om målet finns formulerat innebär det inte att det är ett tydligt mål 

(Forslund, 2013). Exempelvis kan målet vara ”Vi ska laga bra mat”. Det är ett tydligt mål, men 

vad innebär det i praktiken? Bra mat kan innebära allt från bra mat ur näringssynpunkt, ur 

råvarusynpunkt, ur ekonomisk synvinkel eller ur gastronomiska perspektiv. Detta är en effekt 

som kan uppstå då medarbetare inte har tillräcklig kompetens eller kunskap för att ta till sig det 

mål eller den strategi som ledningen sätter upp. Detta kan leda till tolkningar och handlingar som 

inte leder till önskat resultat (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Om en process skall fungera 

som ledningen vill och skapa incitament för handling, måste de mål och strategier som 

formuleras vara begripliga och meningsfulla för de anställda. Det ställer stora krav på den interna 

kommunikationen (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Alltså kan en faktor till att målen inte 

uppnås på ett tillfredsställande sätt vara att målen finns, men de är inte implementerade hos 

personalen och kanske framför allt finns ingen tydlig strategi för hur man skall nå dem och vilka 

åtgärder som behöver göras för att uppnå de satta målen (Enz, 2010). 

Mål och strategi 

Enligt Forslund (2013) är strategin vägen till hur målet uppnås. Han menar också att strategi kan 

betraktas och användas på två sätt. Endera kan strategi användas som ett sätt att ge riktlinjer för 

hur målen i en målorienterad organisation skall uppnås. Den andra metoden för användandet av 

strategi är att se strategin som en del av målet. Forslund (2013) menar att strategin uppfylls 

genom att mindre mål tillsammans verkar för att uppnå de stora målen i en organisation. I en 

strategiformulering ingår tre bitar: strategi, taktik och operation. Strategin är samlingsbegreppet 

för det som skall uppnås på lång sikt, när målet är nått. Taktiken är planen för hur man skall nå 

målen samt vilka delmål som behöver klaras av på vägen. Operation är det som sker just nu och 

som skall leda framåt, i enlighet med taktiken. För att lyckas med en strategi måste det finnas en 

taktik och en medvetenhet om denna i varje operation (Enz, 2010).  

Forslund (2013) poängterar starkt att för att en strategi mot uppnådda mål skall lyckas är en av de 

viktigaste delarna implementeringen av strategin hos medarbetarna en av de absolut viktigaste. 

Utan förståelse, kunskap och förmåga att arbeta mot strategins mål är strategin ingenting värd. 
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Utan denna implementering hamnar organisationen lätt i det som Forslund (2013) beskriver som 

att ”Målet är viktigt, men ingen vet hur det skall omsättas i praktiken.  

Mål och strategi för restaurangbranschen 

Enligt Mieselman (2009) måste en restaurang arbeta tydligt kund- och resultatorienterat för att 

skapa nöjda gäster, vilket i praktiken innebär lönsamhet. Vilken typ av gäster restaurangen har, 

och önskar ha, avgör vilken typ av meny som ska serveras. Alltså bör en tydlig kartläggning av 

omvärld, nuvarande gäster, samt de gäster man önskar ha, göras innan mål i en viss riktning sätts 

upp (Meiselman, 2009). 

Detta kan kopplas till Johansson (2004) som menar att vid ett menyarbete eller ett framtagande av 

måltidskoncept inom restaurang måste tre grundläggande faktorer beaktas. Dessa måste vara 

mycket väl förankrade och implementerade hos alla berörda parter, både ledning och medarbetare 

för att fungera väl. Dessa mål är ekonomiska mål, marknadsrelaterade mål samt kvalitets- och 

produktionsmål. Författaren menar att alla dessa tre variabler påverkar varandra, inte bara vid 

menyplanering, utan även vid framtagande av hela restaurangkoncept. Uppfylls inte 

kvalitetsmålen i paritet med marknadsmålen och marknadsföring kommer detta generera 

missnöjda gäster (Johansson, 2004).  

Ur ekonomisk synvinkel är felkalkylering och överproduktion det största hotet mot 

verksamhetens effektivitet (Johansson, 2004). Detta medför givetvis att stora mängder, både 

råvaror och tillagad mat måste slängas vilket skapar dålig köksekonomi. Även prissättning är 

något som kräver stor kunskap. Detta kopplas till det andra målet: marknadsmål. Vilka är 

restaurangens kunder samt konkurrenter? Detta är något som noggrant måste kartläggas och 

undersökas. Vad efterfrågar de potentiella kunderna och vilka kunder riktar restaurangen sig till? 

I vilket prissegment väljer restaurangen att lägga sig (Johansson, 2004)? Uppfyller de kraven som 

gäster på en restaurang av denna prisklass förväntar sig? Det är slutligen svaren på dessa frågor 

som i stor utsträckning påverkar vad som sedan avgör vad restaurangen bör servera (Meiselman, 

2009). Här blir kvalitetsmålen centrala; olika typer av restauranger kräver olika menyer. Skapar 

restaurangen inte måltider utifrån de målsättningar som organisationen har kan detta snabbt 

generera missnöjda kunder. Personalen måste ha stor kunskap om vad som marknadsförs samt 

vad de förväntas producera, samt på vilken nivå (Johansson, 2004). I princip kan Johanssons 

modell användas som en analys- och utvecklingsmodell för restauranger.   
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Att skapa ett restaurangkoncept med en fungerande meny som uppfyller förväntningarna hos 

gästerna, kan ta upp till ett års tid i anspråk för att testa koncept, implementering och att få 

verksamheten att fungera, samt uppnå de kvalitetskrav både organisationen och marknaden 

förväntar sig och kräver (Meiselman, 2009). 

FAMM - en väg till strategibyggande 

För att skapa ett vinnande måltidskoncept krävs betydligt mer än en bra produkt. Detta hävdar 

Edwards och Gustafsson (2008a) i sin artikel The Five Aspects Meal Model. 

FAMM, Five Aspect Meal Model, är en modell, utvecklad på Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan, som visar och menar på att en måltidssituation är mycket komplex i sin struktur. Det 

räcker inte att endast leverera en fantastisk maträtt för att måltidsupplevelsen skall vara 

fullständig (Edwards & Gustafsson, 2008a). Detta bekräftas av Pine och Gilmore (1998) som 

menar att måltiden och restaurangbesöken har utvecklats från måltid till måltidupplevelse vilket 

innebär att konsumenter idag förväntar sig en helhetsupplevelse av ett restaurangbesök. Ett 

optimalt restaurangbesök skall vara en minnesvärd upplevelse.  

FAMM bygger på att det finns fem olika delar av en måltidssituation som påverkar hur den 

upplevs. Dessa delar är rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet. Alla dessa delar 

bör även beaktas vid det strategiska arbetet (Sporre, Jonsson & Ekström, 2013). I detta avsnitt 

kommer dock inte styrsystemet och stämningen, behandlas i samma utsträckning som de övriga 

två aspekterna. Detta för att styrsystemet och dess funktion redan behandlats tidigare i avsnitt 

kring strategi och mål samt att stämningen till stor del faller in under aspekterna mötet och 

rummet.  

Rummet och stämningen enligt FAMM 

Rummet skall stämma överens med och rama in måltidsupplevelsen (Edwards & Gustafsson, 

2008a). Rummet är det första vi möter och också det som skapar förväntningar och anger en ton 

vad som skall komma (Dolk, 2004). Därför bör, vid utformandet av ett måltidsrum, stor vikt 

läggas på att dels skapa ett behagligt rum, men också ett rum som stämmer överens med, ramar in 

och kanske även skapar förväntningar på helhetsupplevelsen (Edwards & Gustafsson, 2008b). 

Rummet kan dock inte leva i sig själv, det måste fyllas med andra värden för att skapa en 

måltidsupplevelse (Dolk, 2004). Värt att beakta rörande det rumsliga begreppet är att rummet 
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innefattar även rum som inte är fyra väggar. Ett måltidsrum kan även vara runt en eld vid kanten 

av en sjö eller i en park. Rummet innefattar även inredning och dekorationer såsom möbler, 

blommor, färgval och placering av dessa. Edwards och Gustafsson (2008b) diskuterar 

atmosfärens påverkan på måltidsupplevelsen och menar att det finns flera saker som påverkar 

atmosfären i ett måltidsrum såsom färger, dofter, bakgrundsljud, skräpig matsal samt gästernas 

placering i förhållande till varandra. Övriga restauranggäster utgör alltså en del av det rumsliga 

perspektivet (Edwards & Gustafsson, 2008b). Hela rummet påverkar måltidsupplevelsen och det 

totala intrycket. Även interaktionen mellan gäster bör beaktas vid design av ett måltidsrum. Är 

tanken att de olika gästerna skall se och interagera med varandra eller inte. Är målgruppen större 

sällskap eller företrädesvis par och mindre grupper? Detta är aspekter som måste tas i beaktande 

vid utformning av ett måltidsrum för att resultatet av måltidsupplevelsen skall bli optimal 

(Edwards & Gustafsson, 2008b).  

Mötet enligt FAMM 

Mötet kan också delas upp i två delar. Mellan gäster och mellan personal och gäster. Den första 

delen, mellan gäster, kan till viss del styras utifrån hur matsalen är designad samt hur gästerna 

placeras. Kanske är det inte optimalt att placera en middag för två nära ett större sällskap. Detta 

kan skapa en sämre upplevelse för båda parter. Paret kan uppleva att de störs och det större 

sällskapet kan uppleva att de stör (Edwards & Gustafsson, 2008b).  

Den andra delen av aspekten mötet kräver mer, både engagemang och kunskap. Hur gästerna blir 

bemötta av serveringspersonalen har mycket stor påverkan på hur helhetsupplevelsen blir 

(Edwards & Gustafsson, 2008a). Forskning visar att drygt 40 % av tillfrågade gäster menar att 

personalens agerande är avgörande eller mycket avgörande som svar på frågan hur viktigt 

personalens roll är för huruvida gästerna kan tänka sig att återkomma till restaurangen (Edwards 

& Gustafsson, 2008b). Social kompetens och förmåga att läsa gästen och dennes behov är 

centralt för ett lyckat matsalsarbete. Detta inbegriper allt från skicklighet i matsalsarbete, kunskap 

om meny, drycker och andra produkter samt även förmågan att anpassa och ändra sitt eget 

agerande utifrån vilken gäst man har framför sig (Edwards & Gustafsson, 2008a).  

Produkten enligt FAMM 

Vikten av en produkt som stämmer överens med koncept och övriga aspekter är också centralt för 

utarbetande av ett lyckat restaurangkoncept. Dock är det vanligt förekommande att produkten 
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hamnar i allt för stort fokus, då tolkningen av begreppet endast är att det bara handlar om den mat 

och dryck som serveras. Edwards och Gustafsson (2008a) menar dock att produkten är hela 

måltidsupplevelsen sammantagen, alltså allt, som i det här fallet, en restaurang erbjuder.  

Hur ser det ut i branschen?  

Malin Ackholt, avtalssekreterare Hotell- och restaurangfacket (HRF) skriver i en artikel i 

Besöksliv 2014 om sin åsikt om var problemet för branschen egentligen ligger. Branschen växer, 

restaurangbranschen och upplevelsebranschen är större än någonsin och behovet av kompetent 

personal ökar ständigt. Trots detta är personalomsättningarna stora och anställningsvillkoren 

relativt dåliga. Enligt HRF (2014) ligger problemet i att dels gymnasieutbildningarna inte längre 

svarar upp mot branschens förväntningar. Detta är något som skett de senaste åren i takt med 

utvecklingen på den svenska restaurangmarknaden. Detta, i kombination med de ofta dåliga 

arbetsvillkoren i branschen skapar en nedåtgående spiral för gymnasieutbildningarna. Allt färre 

väljer denna typ av utbildning på gymnasiet och i takt med sjunkande antal elever sjunker också 

kvaliteten på utbildningarna på grund av indragna resurser. Detta bekräftas av Livsmedelsverket 

(2001). 

Ackholt menar att grunden till att skapa en stabil bransch med motiverad kompetent personal 

samt minska personalomsättningarna och de många tillfälliga anställningarna är inte att sänka 

restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna, utan att skapa en bransch med attraktiva och trygga 

arbetsvillkor. Artikelförfattaren avslutar med att förklara att Vi är ingen instegsbransch som 

behöver sänkta trösklar och lägre krav på innehåll och kvalitet. HRF gör en problembeskrivning 

av restaurangbranschen. De menar att branschen präglas av hårda krav, långa arbetsdagar, osäkra 

anställningar och för låga löner (HRF, 2014).  

Även Visitas VD, Eva Östling, håller med om att restaurangbranschen tampas med stora problem 

(Visita, 2014a). Visita hävdar dock att det är lönesättningen som skall hjälpa branschen tillrätta. 

Börja jobba med individuell lönesättning för att motivera och premiera de anställda som jobbar 

för och har kompetens att uppfylla företagets målsättningar. Hon menar att en bransch som är så 

känslig som restaurangbranschen kräver medel som gör att medarbetarna gör det där lilla extra 

för varje gäst, vilket är det enda sättet att differentiera sig från konkurrenter. Det är också detta 

lilla, menar Östling, som är avgörande för skillnaden mellan vinst och förlust (Visita, 2014a). 
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Storhushållssektorn, vilken Verksamheten bland annat kan ses som en del av, har under de 

senaste åren genomgått stora förändringar. Dels har människors matvanor ändrats i takt med nya 

forskningsrön och nya dieter och dels har tekniken inom tillagning för storhushåll gått snabbt 

framåt. Exempelvis har en mängd nya aktörer och leverantörer tagit plats på marknaden och idag 

arbetar köken med helt nya tillagningstekniker, jämfört med för några år sedan 

(Livsmedelsverket, 2014). Konsumenter idag är betydligt mer medvetna i sina kostval på grund 

av de livsmedel, maträtter och lättillgängliga trender som uppstått under de senaste åren. Dock 

har den starkaste orsaken till förändringen inom storhushållen varit effekt som skapats av det 

nordiska kökets alltmer framträdande roll inom gastronomi (Livsmedelsverket, 2014).  

I november 2004 samlades nordens ledande inom professionell gastronomi för att skapa ett 

manifest som kom att kallas ”Det nya nordiska köket”. Detta var ett resultat av att det 

gastronomiska ljuset började vändas mot norr, omvärlden fick upp ögonen för den nordiska 

matkulturen. Fyra ord ligger till grund för det som kom att kallas det nya nordiska köket 

(www.nynordiskmad.org, 2014). Dessa är enkelhet, fräschör, äkthet och etik. Manifestet uppstod 

som en reaktion på den progressiva globaliseringen. Att differentiera sig och tillvarata sina egna 

förutsättningar på bästa sätt blev centralt för detta nya tankesätt (www.nynordiskmad.org, 2014).  

Detta bekräftas av Sporre, Jonsson och Ekström, (2013) vilka menar att Sverige tillsammans med 

de övriga nordiska länderna idag finns i det absoluta internationella gastronomiska toppskiktet. 

Alla dessa faktorer tillsammans skapar en konsumentgrupp som ställer allt högre krav på måltider 

som konsumeras utanför hemmet (Livsmedelsverket, 2014). Detta påverkar i allra högsta grad 

storhushåll och alltså även Verksamheten.  

Kompetensbrister i branschen 

Småföretag, till skillnad från större företag, är mer fokuserade på att försöka driva hela företaget 

framåt, visar en artikel av Wong och Aspinwall (2004). Därför har de inte tid att gå på djupet 

med vissa specifika kunskapsfrågor. Författarna menar också att mindre företag ofta inte har 

samma kompetens som större, och därför inte har kunskaper för fördjupa och förbättra sina 

arbetsrutiner (Wong & Aspinwall, 2004). Detta bekräftas i en rapport från Statens offentliga 

utredningar (SOU) där bland annat problemet med avsaknaden av akademiker i småföretag tas 

upp (Statens offentliga utredningar, 1998, s. 72). I rapporten beskrivs hur stora företag ofta 

sysselsätter specialister inom olika områden, samtidigt som mindre företag har svårt att anställa 

http://www.nynordiskmad.org/
http://www.nynordiskmad.org/
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specialistkompetenser, och samtidigt klara av att hantera kostnaderna för dem. I rapporten 

beskrivs även hur småföretag ofta ligger efter i användandet och utnyttjandet av olika hjälpmedel 

inom bland annat teknik och IT, vilket de menar beror på kompetensbrister inom företagen 

(Statens offentliga utredningar, 1998 s. 17-19). Detta bekräftas i sin tur av en artikel om 

produktionskontroll och planering där Stevenson (2009) diskuterar faktorer som begränsar det 

mindre företaget. Författaren menar att finansiell ställning ofta gör småföretag beroende av ett 

fåtal nyckelpersoner, vilket stämmer överens med rapporten i Statens offentliga utredningar 

(1998). 

I en rapport från Livsmedelsverket (2001) om utbildning och kompetens påpekas att 

utbildningsnivån hos företagare och de som arbetar inom livsmedelssektorn är mycket låg. På 

nästan alla områden kan kunskaper förbättras. Det gäller livsmedelsteknik, hygien, mikrobiologi, 

HACCP, råvarukunskap, samt kunskaper i inköp, försäljning och marknadsföring. Småföretagare 

har sällan tid med kompetensutveckling, och har svårt att rekrytera utbildad personal 

(Livsmedelsverket, 2014). 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att använda FAMM-modellen som utgångspunkt för att identifiera 

styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter hos en liten restaurangverksamhet.  

 

Frågeställningar 

Vilka styrkor och svagheter kan definieras genom att analysera Verksamhetens restaurang utifrån 

FAMM-modellen? 

 

Avgränsningar 

För att kunna genomföra denna studie har vi valt att avgränsa oss till att endast genomföra ett 

fåtal djupintervjuer med personer som på olika sätt har intresse för restaurangens kvalitetslyft. Av 

hänsyn till etiska frågeställningar och för att ingen ska känna sig ifrågasatt har vi valt att inte 

intervjua de personer som idag arbetar i Verksamhetens restaurang, utan fokuserar på gäster ur de 

olika kundgrupperna. Dock kommer en anställd som arbetar i nära anslutning till restaurangen 

intervjuas. Dennes huvudsakliga arbete ligger dock utanför restaurangen.  



18 

 

En avgränsning vi också gjort är att undersökningen inte omfattar vad som serveras i detalj, utan 

fokus har istället lagts på måltidssituationen. Utan denna avgränsning skulle arbetet blivit för 

omfattande för den här studien. Detta gjordes också för att öppna upp måltidssituationen vid 

Verksamheten, då de anställda, i stor utsträckning, fokuserar på matens kvalitet. Ur ett FAMM-

perspektiv är produkten en av fem lika viktiga delar för den totala måltidsupplevelsen.   

 

Metod och material 

Denna studie i form av en fallstudie, fokuserar på en nordisk organisation. För att kunna göra 

denna studie krävdes bakgrundsinformation om Verksamheten och dess olika delar. Samtal kring 

detta utfördes vid flera tillfällen mellan hösten 2013 och våren 2014. Samtalen skedde med 

personer ur ledning, styrelse och personal på Verksamheten. Innan detta arbete påbörjades 

genomfördes även ett antal studiebesök för att skapa oss en uppfattning om Verksamheten, och 

framför allt hur dess restaurang fungerade i det dagliga arbetet.  

Denna undersökning använder fallstudien som design för studien och kvalitativa intervjuer samt 

observationen som metoder. Detta för att skapa tillförlitlighet i fakta och för att säkerställa 

relevans och giltighet i resultaten (Bryman, 2011). 

Litteratur och databaser 

Material som använts i denna studie inleddes med en fördjupning i de publicerade artiklar som 

rör FAMM och dess användningsområde. Utifrån dessa samt de sökord, relevanta för studien, 

som utarbetats gjordes även sökningar i databasen FSTA, Food Science and Technology 

Abstracts. Se sökmatris bilaga 1. Ett antal artiklar valdes bort, på grund av att de var för gamla 

och informationens aktualitet inte kunde säkerställas. Vårt exklusionskriterie var inga artiklar 

publicerade före 2000. I de artiklar som valdes ut gjordes även en grundlig genomgång av 

referenslistan för att på detta sätt finna fler artiklar med relevant koppling till syftet.  

Merparten av den information som använts kommer från vetenskapliga artiklar, men även böcker, 

tidskrifter och internetkällor har, efter granskning, använts. Även muntliga källor och tryckt, samt 

webbaserat marknadsföringsmaterial från Verksamheten har använts.  

Fallstudie 

Fallstudien som undersökningsdesign är lämplig då syftet är att undersöka ett specifikt, avgränsat 
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fall exempelvis en del av ett samhälle, en familj, en organisation eller, som i detta fall, en del av 

en organisation (Bryman, 2011). Viktigt att beakta vid genomförande av en fallstudie är att det 

utifrån de resultat som framkommer kan vara mycket svårt att dra några generella slutsatser och 

utkristallisera typfall som är applicerbara på andra, om än liknande fall. Varje fall är unikt i sin 

kontext och dess deltagare (Bryman, 2011). 

Detta är också en del av den kritik som riktas mot fallstudien som metod. Värt att vara medveten 

om då fallstudie används är alltså att denna inte skapar generaliserbarhet (Bryman, 2011). 

Förespråkare för fallstudien menar dock att detta inte är syftet. Fallstudien skall användas som 

metod för sitt specifika syfte (Merriam, 1994).  

En fallstudie bygger på att avgränsningen för det som undersöks är tydligt klargjord. Väsentligt är 

att denna avgränsning görs med stor noggrannhet så att dels inte viktig information faller bort 

genom en allt för snäv avgränsning görs. Eftersom författarna till denna studie redan på ett tidigt 

stadie fick kunskap om att det fanns kompetensbrist i köket samt en medvetenhet om denna 

valdes att inte lägga fokus på kökets produktion. Istället valdes att se på måltidssituationen som 

helhet. Det är även viktigt att inte låta den information som omfattas i fallet bli för stor då dels 

mängden material för bearbetning riskerar att bli svårt att hantera samtidigt som den innehåller 

för mycket oviktigt och icke användbart material (Merriam, 1994). Av denna anledning valdes ett 

fåtal intervjupersoner ut och endast en, representativ, observation utfördes.   

Fallstudien är användbar om syftet är att undersöka en specifik företeelse (Merriam, 1994). Vid 

en studie av denna typ är den icke-experimentella designen, den deskriptiva, att föredra då det här 

eftersöks en förklaring och en beskrivning av ett skeende (Merriam, 1994).  

Merriam, (1994) menar också att fallstudien är utmärkt som design av en undersökning då syftet 

är att skapa en ökad förståelse för och skapa en beskrivning av hur den bakomliggande 

dynamiken i exempelvis en organisation påverkar dess attribut. Detta var till stor del syftet för 

denna studie.  Metoden är också lämplig då specifika mönster och viktiga faktorer för ett falls 

unika egenskaper skall studeras (Merriam, 1994).  

Kvalitativa intervjuer 

Utgångspunkten för skapandet av de frågor som ställs vid intervjuerna har utgått från 

grundtanken: Vad är det vi vill kunna säga om Verksamheten och dess restaurang när den här 
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undersökningen är klar?  

Med utgångspunkt i FAMMs fem aspekter konstruerades frågor för att ge svar som var relevanta 

för studiens syfte.  En enlighet med Bryman (2011) reflekterade vi under utformningen av 

frågorna över hur de skulle formuleras för vi skulle få ut den information av respondenterna som 

krävdes för studiens genomförande.  

Därifrån har en kvalitativ semistrukturerad intervju vuxit fram. Användandet av en kvalitativ 

intervjumetod baserad på en semistrukturerad grund är den datainsamlingsmetod som 

rekommenderas vid fallstudier (Bryman, 2011) och den som används i detta arbete. Frågorna är 

formulerade på ett sätt som skapar öppningar till följdfrågor, vilket skiljer den semistrukturerade 

intervjutekniken från den helt strukturerade vilken strikt följer sitt frågeschema (Bryman, 2011). 

Frågorna är uppdelade i de fem aspekter FAMM-modellen presenterar då denna modell är 

utgångspunkten för undersökningen.  

Till alla intervjuade ställdes frågorna, i enlighet med Bryman (2011), i samma ordning och svaren 

spelades in för att sedan så snart som möjligt renskrivas och transkriberas. Intervjumallen finns i 

bilaga 4.  

Urval 

I studien har ett målinriktat urval använts då intervjupersoner valts ut utifrån sin specifika relation 

till restaurangen och Verksamheten. Vårt val av respondenter gjordes för att få en så bred bild av 

besökarna på Verksamhetens restaurang som möjligt, utan att för den saken skull få en alltför stor 

datamassa att analysera. Urvalet gjordes för att få en bild av hur restaurangen upplevs av olika 

typer av både gäster, studenter och ledning. Detta bör, enligt Bryman, (2011) göras då önskvärt är 

att få intervjupersoner som kan bidra med relevant information till undersökningen. Utvalda för 

intervjuer representerar alltså de olika gästkategorierna som besöker restaurangen.  

Intervjuperson 1 är den som leder det dagliga arbetet vid Verksamheten och är frekvent besökare 

av restaurangens alla måltidssammanhang.  

Intervjuperson 2 sitter i styrelsen för Verksamheten och är även frekvent återkommande gäst vid, 

framför allt, konferenser.  

Intervjuperson 3 är en student som bor på internat på skolan och nyttjar restaurangen som sin 
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skolmatsal.  

Intervjuperson 4 är kursdeltagare som befinner sig på skolan kortare, men återkommande 

perioder. Då med helpension och äter tillsammans med de övriga studenterna.  

Intervjuperson 5 är anställd vid Verksamheten, har daglig kontakt med både restaurangens 

personal och gäster samt nyttjar restaurangen som lunchmatsal.  

Ett bekvämlighetsurval har gjorts då Bryman (2011) menar att önskvärt är att genomföra 

intervjuerna personligt och i möjligaste mån försöka undvika telefonintervjuer. Därför har urvalet 

gjorts av personer som geografiskt finns nära Verksamheten. Dock fick en telefonintervju göras 

på grund av att denna respondent, respondent 2, var viktig för helhetsbilden, men befann sig på 

annan ort vid intervjutillfället. 

Pilotstudie 

För att kontrollera hur intervjufrågorna uppfattades och om de svarade mot syftet gjordes två 

pilotstudier. Den första, som gjordes på en medstudent vid RHS, enbart i syfte att kontrollera 

frågornas formulering, visade på att de frågor som användes var retoriskt ledande och för mycket 

värdeladdade ord fanns i dessa. Det framkom också att vissa frågor täckte in större områden än 

väntat, överlappade varandra och svaren i flera fall blev upprepningar. Liknande påpekanden 

kom från handledare. Frågorna arbetades då om samtidigt som detaljfrågor togs bort. Med de nya 

formuleringarna blev frågorna öppnare och svaren spontanare för respondenterna utifrån vad som 

var viktigt för just den intervjuade. Ytterligare en intervju genomfördes efter att frågorna arbetats 

om. Denna gjordes med verksamhetsledaren på hans kontor och då utfallet av denna intervju var 

mer andvändbart och frågorna inte alls var ledande på samma sätt fastställdes det frågeschema 

som kom att användas i övriga intervjuer. 

Genomförande 

Primärt i valet av plats för intervjuerna var att respondenten skulle känna sig bekväm. Till följd 

av detta utfördes intervjuerna på olika platser, exempelvis respondentens kontor och ett samlings-

rum. Gemensamt för alla intervjuer, utom den som utfördes på telefon, var att de skedde på 

Verksamheten. Endast en av studiens författare deltog vid intervjuerna. Inför varje intervju hade 

respondenterna fått informationsbrevet via email, men varje intervju inleddes ändå med en kort 

förklaring av arbetet, dess syfte och varför just aktuell respondent var utvald att delta.  



22 

 

Därefter genomfördes intervjun efter intervjumallen (bilaga 4) med eventuella följdfrågor där det 

behövdes för förtydligande. Alla intervjuer spelades in, men under intervjun fördes även 

anteckningar. Intervjun transkriberades i så nära tidsmässig anslutning till intervjun som möjligt.  

En kvalitativ innehållsanalys av materialet genomfördes för att försöka skapa en tydlig bild av 

den textmassa som framkommit (Bryman, 2011). Detta gjordes även genom att intervjuerna 

lästes igenom av båda författare till denna studie och sedan diskuterades vad som var väsentlig 

och viktig fakta samt vad denna kunde visa på. Efter att alla intervjuer var genomförda och 

transkriberade gjordes även en analys av dem alla tillsammans för att på så sätt kunna identifiera 

likheter och återkommande information samt information specifik för endast vissa av 

intervjuerna. Svaren kategoriserades på samma sätt som frågornas struktur, det vill säga FAMMs 

aspekter.  

Observation 

Som komplement till de kvalitativa intervjuerna i fallstudien har även metoden observation 

använts. Den observation som gjorts har fokus på matsalen och måltidssituationen. Observationen 

gjordes vid en middagssituation då två grupper av gäster var närvarande; dels studenter, samt en 

grupp konferensgäster. Detta för att förstärka bilden av en typisk måltidssituation på Verksam-

heten. En slumpvis utvald veckomeny studerades också. (se bilaga 3) 

Urval 

Rörande urval för observation var detta ett tydligt målinriktat urval i enlighet med Bryman (2011) 

Att observera i Verksamhetens restaurang var det enda möjliga alternativet för observation. Dock 

valdes tillfället målinriktat: ett måltidstillfälle där både studenter och konferensgäster befann sig i 

restaurangen. Detta för att kunna observera diversifiering, bemötande och service. Det urval som 

gjorts, är valt utifrån att det är en typisk situation för Verksamheten. Att medvetet göra ett urval 

som speglar det som skall observeras på ett bra sätt är en väsentlig del för en lyckad observation 

(Patel & Davidsson, 2011). 

Den typ av observation som valts är en ostrukturerad observation baserad på FAMMs aspekter 

vid måltidssituation. Med ett observationsschema utformat för det aktuella syftet bröts måltids-

situationen ner i mindre händelser som dokumenterades.  

Observationernas struktur utgår från Bryman (2011) och avgränsas i sitt omfång till ett speciellt 
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skeende under en specifik period. I detta fall middagssituationen, från det att gästerna kommer in 

i matsalen, tills de avslutat sin måltid och går därifrån. Under denna period studeras det som 

Bryman (2011) kallar incidents, alltså händelser som sker och sedan noteras i observations-

schemat. Även rummet och dess funktion och utformning observeras. Dessa kodas sedan utifrån 

vilken eller vilka av de fem aspekterna i FAMM de faller under, för att lättare kunna analyseras.  

Det som observerats var personalens agerande och bemötande, om de olika typerna av gäster 

behandlas olika, om något försök till merförsäljning gjorts samt huruvida rummet är praktiskt 

funktionellt för gästerna och hur det fungerar som inramning av en måltidssituation. 

Observationen är ett försök att bryta ner måltidssituationen i händelser, exempelvis uppdukning, 

påfyllning, gästbemötande, merförsäljning, bortplockning, eventuell differentiering av gäster, 

gästers placering, klädsel, presentation, vad som serveras, stämning i matsalen och liknande för 

att sedan sortera dessa utifrån FAMM. Observationen utfördes efter intervjuerna eftersom vi där 

fått tillgång till en stor mängd material och därmed blivit mer förberedda på vad som skulle 

observeras. Patel & Davidsson (2011) menar att ju mer information observatören har om det som 

skall observeras bidrar till bättre observationer, då sannolikheten att rätt saker observeras i rätt 

struktur ökar.  

Genomförande  

Observationen utfördes 20140426 med metoden icke deltagande, okänd observatör (Patel & 

Davidsson, 2011). Den genomfördes genom att observatörerna placerade sig vid ett bord i 

matsalen med observationsscheman och under måltidens gång noterade rummet, atmosfären, 

gästernas ageranden, samt personalen.  

De händelser och företeelser som observeras skrevs ner i observationsschemat för att sedan 

sorteras in under FAMMs olika kategorier. Därifrån skapades en klassificering över 

nyckelhändelser som skedde ett flertal gånger. Alla händelser som observerades sparades även 

för att ställas i relation till det intervjuresultat som framkommit för att kunna skapa en 

bekräftande triangulering.  

Vid den observation som gjorts har inte bara en måltidssituation studerats, utan även 

verksamhetens hemsida, meny och marknadsföringsmaterial. Detta för att skapa en bild av hur 

Verksamheten profilerar sig ut mot gäst. För att få en bild av hur restaurangen arbetar med 
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menyplanering plockades även en slumpvis vald veckomeny ut. (bilaga 3) 

Forskningsetisk planering 

Bryman (2011) menar att, för att på etisk korrekt sätt genomföra en studie, krävs att fyra krav 

uppfylls.  

 

Informationskravet 

I enlighet med Bryman (2011) informerades alla intervjudeltagarna om studiens syfte och metod 

redan då de, via email, tillfrågades om deltagande i studien. 

 
Samtyckeskravet 

Både i informationsbrevet och i det inför intervjun inledande samtalet poängterades att intervjun 

var helt frivillig. Att vi fått namnförslag från Verksamhetsledaren innebar inte att vederbörande 

behövde ställa upp.  

Ett etiskt dilemma som uppstod var vid våra dolda observationer som genomfördes i matsalen 

utan personalens vetskap. Denna observation stred egentligen mot både informationskravet och 

samtyckeskravet. Här vägde värdet av den information vi samlade in genom deras ovetskap om 

vad som studerades och att de studerades mot samtyckeskravet (Bryman, 2011). Både Patel & 

Davidsson (2011) samt Bryman (2011) poängterar vikten av att, i så stor utsträckning som 

möjligt, anonymisera de observerade personerna i resultatet. Detta är något vi försökt vara 

mycket noggranna och försiktiga med, då det oftast inte arbetar mer än en eller två personer i 

matsalen, samt att de gäster som observerats varit ovetande om detta.  

Nyttjandekravet 

Ett problem som uppstått relaterar till den etiska principen om nyttjandekrav, alltså att 

informationen från våra intervjuade endast skall användas till forskningen (Bryman, 2011). Detta 

blev ett problem då undersökningen är tänkt som ett led i ett kvalitetsförbättringsarbete. 

Problemet löstes med att, i samband med information om undersökningens syfte, informera de 

intervjuade om att det resultat som framkommer ur intervjuerna eventuellt kommer användas i ett 

eventuellt förbättringsarbete inom Verksamheten. Dock poängterades starkt att deras anonymitet 

inte hotades av detta.  
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Konfidentialitetskravet 

Bryman (2011) menar allt material som kan röja studiens deltagares identitet måste förvaras så 

inte obehöriga kommer åt det. I denna studie blev konfidentialitetskravet extra viktigt då inte 

heller Verksamhetens identitet får röjas. Ingenstans i detta arbete förekommer därför någon 

information som vare sig kan identifiera Verksamheten eller de personer som intervjuats. Allt 

material, såsom transkriberade intervjuer, observationsscheman och tryckt material förvaras hos 

uppsatsförfattarna.  

Resultat 

Organisationsbeskrivning 

Organisationen som denna fallstudie utförs på är en relativt komplex organisation i ett nordiskt 

land, inriktad på skog och jakt. Dels bedrivs dagligen utbildningsverksamhet för internatstudenter 

som mot en avgift får helpension måndag-fredag. I detta ingår frukost, förmiddagsfika, lunch, 

eftermiddagsfika och middag serverat som kantinbuffé i matsalen (Verksamhetens hemsida, 

2014). 

Parallellt med högskoleverksamheten bedrivs även kursverksamhet i form av fristående kurser 

inom högskolans ämne, både för privatpersoner och företag. Samtidigt bedrivs traditionell 

konferensverksamhet, där grupper av varierande storlek förlägger såväl dagskonferenser som 

flerdagarskonferenser, då med boende och eventuella aktiviteter. Konferenser, utan några extra 

tillval, innefattar samma måltider som studenterna, med enda skillnaden att till deras lunch 

serveras även en soppa som förrätt. Konferensgästerna kan dock göra olika val och tillval. 

(Verksamhetens hemsida, 2014). Måltiderna i ”ordinarie” konferens eller kursupplägg intas 

samtidigt med studenterna i samma matsal. Enda skillnaden är att konferensgäster får en 

markering om vart de skall sitta genom en liten skylt på bordet och en vikt servett vid varje plats 

(Verksamhetsledare, 2014, muntlig uppgift). Under jaktsäsong arrangeras även jakter där boende 

och måltider ingår, då bland annat en finare trerätters middag serveras en av kvällarna 

(Verksamhetens hemsida, 2014). Detta innebär att verksamheten dagligen besöks av gäster med 

olika behov, krav och förväntningar, som också betalar helt olika pris (Verksamhetsledare, 2014, 

muntlig uppgift).  

Enligt Verksamhetens hemsida serveras vällagad husmanskost baserad på lokalproducerade 
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råvaror samt fisk och kött från Verksamhetens egna marker (Verksamhetens hemsida, 2014). 

Hemsidan berättar även att menyn är planerad efter säsong. Aktuell supémeny samt lunch och 

middagsmeny finns i bilaga 3.  

Den organisation denna fallstudie undersöker har en lång och anrik tradition och har ett rykte om 

sig att ha en välrenommerad restaurang (Verksamhetsledare, 2014, muntlig uppgift). De senaste 

åren har dock Verksamhetens restaurang präglats av personalomsättning och kompetensförlust, 

då bland annat en kökschef slutat utan att ersättas av personal med liknande kompetens. 

Verksamheten arbetar i nuläget med ett stort förändringsarbete i restaurangen med 

kompetenshöjning och kvalitetsförbättring som mål (Verksamhetsledare, 2014, muntlig uppgift). 

På grund av kompetensbrist levererar restaurangen idag måltidsupplevelser långt ifrån vad 

marknadsföringen säger (Verksamhetsledare, 2014, muntlig uppgift). Den utveckling som skett i 

hospitalitybranschen har skapat ett klimat där gästen inte längre går på restaurang för att bli mätt, 

gästen äter utanför hemmet för att få en upplevelse (Edwards & Gustafsson, 2008). Detta är något 

Verksamheten inte klarar av att leverera (Verksamhetsledare, 2014, muntlig uppgift) då det 

saknas en helhetssyn på måltiden, samt att måltiderna ibland inte längre håller den kvalitet som 

efterfrågas av gästerna. Inget tydligt mål och ingen strategi finns för restaurangen, utan 

medarbetarna jobbar hårt för att klara varje dag (Verksamhetsledare, 2014, muntlig uppgift).   

Det som primärt studerats under intervjuer och observationer är hur de olika typerna av gäster 

upplever Verksamhetens restaurang och hur väl konceptet är sammanhållet. Vid observation av 

material och hemsidan profilerar sig restaurangen med en stark lokal koppling. På hemsida 

berättar man att den mat som serveras är husmanskost där många av råvarorna kommer från jord, 

skog och vatten från lokala leverantörer. För konferensdeltagare erbjuds tre fasta menyförslag för 

supéer bestående av förrätt, varmrätt och dessert. I organisationens konferenstrycksaker 

presenteras menyerna komma från naturens eget skafferi, med exempelvis älg, rådjur, murklor, 

röding och hjortron. Mästerligt tillagad av duktig personal (Konferensmaterial, 2007).  

Vid den observation som genomfördes i matsalen under en kantinmiddag med både studenter och 

konferensdeltagare som gäster framkom, i princip, inga nya fakta. Det som däremot skedde var 

att mycket av den information som samlats via de intervjuerna stärktes och bekräftades.  
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Produkten 

Matens kvalitet 

Vid de intervjufrågor som ställdes rörande produkten och matens kvalitet framkommer att 

vardagsmaten, det vill säga de bufféluncher och middagar, som serveras är okej. Ordet okej som 

betecknande för kvaliteten är genomgående. Vid följdfrågor angående kvalitet framkom att med 

detta okej menades i tre av fem intervjuer att maten har skiftande kvalitet, allt från bra till riktigt 

dålig. Just påpekanden om denna varierande kvalitet är något som är genomgående i alla 

intervjuer. Intervju 1 menar att orsaken till detta är en varierande kompetens i köket och 

kvaliteten ofta alltså är starkt kopplad till vem som arbetar i köket vid varje tillfälle.  

Produkten beskrivs i flera av intervjuerna som anonym. Två av respondenterna, intervju 2 och 3, 

menar att maten är bra och god, men det är inte på något sätt unik eller signifikativ för verksam-

heten. Den hade kunnat serveras vid vilken lunchrestaurang som helst. Det saknas en tydlig 

koppling till Verksamhetens koncept.   

Alltså, det är en sak jag tänkt på med maten. Man säger att vi håller på med skog och vilt och så, 

men under den tiden jag gått här har vi bara fått älgkött en enda gång. Nåt annat vilt har vi 

aldrig fått. Det är väl konstigt! Jag vet inte vart allt viltkött vi skjuter tar vägen egentligen. 

(Intervju 3) 

Två de fem respondenterna, vilka mer ofta än de övriga deltar vid finare middagar menar att det 

oftast är vid dessa tillfällen restaurangen inte riktigt klarar att hålla måttet. En av respondenterna 

säger att: Ibland händer det att middagarna inte alls fungerar. Maten är sen och dåligt tillagad 

och servicen fungerar inte alls. Personalen har helt enkelt inte kunnat laga det som står på 

menyn. Kompetensbrist helt enkelt! (Intervju 2)  

Respondent vid intervju 3 är dock nöjd: I början var det lite bättre än vad det är nu, maten var 

bättre och så, men den är bra, för att vara skolmat är det ju jättebra! 

Som svar på de graderingsfrågor om måltidskvalitet, råvarukvalitet, tillagningskunskap, smak och 

utseende på upplägg som ställts rörande produkten får alla delar utom råvarukvalitet ett medel-

högt betyg. Dock får råvarukvalitet betydligt lägre omdöme och flera av respondenterna förklarar 

detta med den utbredda användningen av halvfabrikat. Detta avspeglas tydligt i kvalitén på slut-

produkten. Som exempel nämns det utbredda användandet av helkonserver och framför allt då 
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konserverade produkter på salladsbuffén. Respondent 3 menar också att det till stor del är brödet 

som drar ner betyget och efterfrågar bättre och nyttigare alternativ än det som nu serveras. 

Hembakat bröd är något som efterfrågas. I nuläget serveras nästan enbart köpt bake off-bröd.  

Vid intervjuerna visades en stor differens kring frågorna rörande matens kvalitet, då respondent 1 

genomgående gav mycket dåligt betyg till alla delar. Respondent 5 gav däremot mycket höga 

betyg. De tre övriga respondenterna gav svar i mellanskiktet med tydliga nedslag på 

råvarukvalitet och tillagningskunskap. Vid observation av måltidstillfället upplevdes gästerna 

nöjda. Studenterna tog stora portioner, åt snabbt och nästan alla lämnade tomma tallrikar på 

diskvagnen. Konferensgästerna var lite mer blygsamma i sina portioner, men tog istället om av 

maten. Detta tolkades som att maten uppskattades av gästerna.  

Bristande kompetens  

Kompetens, framför allt kring produkt, är en fråga som i synnerhet intervju 1 och 2 tar upp. Båda 

respondenterna är medvetna om att det finns en kompetenslucka. Det behövs åtgärder, men det 

finns det en medvetenhet om det och det jobbas på det (Intervju 1). 

Respondenternas åsikter vid undersökningen av produkten visar att de kantinluncher och 

middagar som serveras generellt fungerar bra. Både gäster och studenter är överlag nöjda. 

Däremot visar resultatet att de finare middagarna inte riktigt håller måttet och detta kan förklaras 

med kompetensbrist hos personalen. Något som poängterats är bristande råvarukvalitet och den 

utbredda användningen av halvfabrikat. En generell uppfattning är att Verksamhetens restaurang 

idag levererar en överlag okej produkt, men denna har en bristande koppling till Verksamhetens 

profil och koncept. Ett tydligt problem som framkommit är att kvalitetskraven vid finare 

middagar inte alltid uppfylls och där pekas kompetensbrist hos personalen ut som den främsta 

orsaken av flera respondenter.   

Rummet 

Rummets utformning 

Vid studie av matsalen som måltidsrum har undersökts dels hur rummet upplevs, men även om 

det är praktiskt funktionellt för de olika typerna av måltider. En generell åsikt, som framkommit 

vid alla intervjuer, är att måltidsrummet, matsalen, är mycket anonym. Intervju 2 menar att: Den 

är ok, den sticker inte ut på något sätt. Om du skulle be mig beskriva den skulle jag nog faktiskt 
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inte kunna göra det, trots att jag varit där så mycket. Frågor ställdes också angående hur väl 

respondenterna tycker att måltidsrummet stämmer överens med verksamhetens profil och image. 

En generell åsikt är att matsalen inte har någon tydlig profil.  

Detta förstärks av åsikter från respondenten i Intervju 4: Näej, den skulle ju kunna vara mer 

skogigt liksom, men det är klart, vi kanske inte kan börja dra in massa virke här…det blir ju 

kanske lite för mycket, men nåt skulle man ju kunna göra. 

Rummet som helhetsupplevelse 

Genom intervjuerna framkom att det ibland inte var rent i matsalen och runt kantinerna. Intervju 

1 och intervju 3 poängterar att matsalen inte alltid är så fräsch som de önskar. Intervju 1 menar att 

det ibland är smutsigt på golvet och inte alltid städat. Intervju 3 säger att det ofta blir kladdigt vid 

kantinerna där man tar sin mat och det inte är alltid detta åtgärdas. Båda menar att detta drar ner 

helhetsupplevelsen och tycker att det stör måltiderna. Detta bekräftades vid observationen då det 

var både skräp och matrester på golvet runt buffén samt att det efter en grupp gäster var kladdigt 

vid kantinerna när nästa grupp anlände. Matborden var dock rena och fräscha. Ytterligare 

bekräftades detta då den vagn där gästerna skall ställa disken efter avslutad måltid snabbt blev 

full, men blev ändå stående tills alla gäster lämnat matsalen och var då kladdig och överfull. 

Placeringen av denna diskvagn kan diskuteras, då den befinner sig i nära anslutning till buffén.  

En av respondenterna, intervju 4, tycker att matsalen är för trångt möblerad och att måltids-

situationen blir rörig och präglas av trängsel om det är flera sällskap i restaurangen samtidigt. 

Planeringen av måltidsrummet kanske inte är optimal menar intervju 4. Är det små grupper i 

matsalen fungerar allt smidigt, men om matsalen är full upplevs den trång och rörig.  

Den borde kunna bli ljusare, med en trevligare atmosfär. Det vore bra om det gick att dela av så 

det gick att avgränsa om det är flera sällskap i restaurangen samtidigt som äter olika typer av 

måltid (Intervju 1).  

Observationen av rummet förstärker och bekräftar det resultat som framkommit i intervjuerna. 

Rummet upplevs mörkt. Väggarna är tapetserade i en mörkt beige färg med grå bröstpanel. Två 

olika typer av bord finns i matsalen. Borden är dekorerade med en chokladbrun löpare och ett 

litet, tänt värmeljus. Stolarna är mörkt bruna. I fönstren hänger tjocka gröna gardiner och på 

fönsterbrädorna står en blandning av plastblommor och levande växter. Även fönsterlampor med 
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brun skärm finns, men är släckta. Väggarna har en del dekorationer, men dessa har inget tydligt 

sammanhang, vare sig med varandra eller med Verksamheten. De känns lösryckta och inte 

genomtänkt placerade.  

Behovet av ett fungerande måltidsrum 

Den tydliga känslan av skolmatsal är något som flera av intervjudeltagarna poängterar. Intervju 5 

menar att den är funktionell för kantinluncher och middagar, men för finare middagar är den inte 

funktionell. Respondent 1 saknar en intimare och mer ombonad känsla vid middagarna och 

menar att vid uppdukning av en middag för 20 personer i en matsal med 70 platser skapas en 

ödslig stämning i rummet. Just behovet av att kunna dela av och anpassa restaurangen efter 

vilken typ av måltid som konsumeras är något som poängteras i intervjun.  

Även inredningen påpekas i flera av intervjuerna vara ogenomtänkt.    

Det skulle behöva jobbas en del med inredningen i restaurangen. Till exempel skulle borden 

behöva bytas. Visst, de kanske fungerar för luncher och så, men inte för middagar. Både för att 

det är två olika sorters bord och för att det faktiskt är gamla konferensmöbler. Stolarna däremot 

är jättefina (Intervju 5).  

Vid observationen skedde differentieringen mellan studenter och konferensgäster genom att 

konferensgästerna fick sina bord tilldelade med tydliga små skyltar. Deras bord var också dukat 

med glas på fot samt vikt pappersservett. I övrigt användes samma utensilier som för studenterna 

och i likhet med dessa fick de även hämta sin mat på buffébordet. 

Den sammanfattande bilden av rummet är att det fungerar väl som skolmatsal, även om dess 

utformning är väldigt anonym och saknar koppling till Verksamhetens profil, vilket alla 

respondenter påpekar som en brist. Det som också saknas och efterfrågas är ett mer flexibelt 

måltidsrum som kan anpassas till olika typer av verksamhet. Planering och logistik behöver 

kunna förändras utifrån aktuell måltidssituation.  

Atmosfären/Stämningen 

Under aspekten atmosfär och stämning studerades ljudnivå, känsla och stämning i restaurangen. I 

fråga om atmosfären och stämningen i måltidsrummet menar intervju 1 att: Jag upplever den som 

framför allt bullrig! Inte alls så omhuldande familjär som man kan önska. Den är som en 
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skolmatsal. Detta bekräftades vid observationen då atmosfären i matsalen var högljudd och 

bullrig med skrap från stolar och skrammel från disken. Även ljudnivån från gästerna var hög, 

men de verkade ha det trevligt. Även samtal mellan konferensgäster och studenter förekom.  

Intervju 1 menar att måltidsrummet inte klarar av att skapa den stämnings som krävs för att rama 

in en finare middag. Även om borden dukas fint hänger känslan av skolmatsal ändå kvar.  

Just begreppet skolmatsal är vanligt förekommande i intervjuerna. Intervju 3 menar att matsalen i 

sig inte bidrar till en välkomnande och trivsam atmosfär. Generellt beskrivs dock stämningen i 

måltidsrummet som god och uppstår framför allt ur mötet mellan studenter och externa gäster. 

Det som egentligen gör matsalen på Verksamheten trevlig är ju att det är alltid sitter folk från de 

olika utbildningarna där och det är de med deras klädsel och samtalsämnen som skapar en 

Verksamheten-stämning i matsalen (intervju 3).  

Studenter som frekvent besöker matsalen menar att den känns som ett vardagsrum, nästan lite 

som hemma eftersom de känner varandra, och även personalen så väl. Dock hänger den bullriga 

skolmatsalskänslan kvar, även om försök görs att skapa en mer restauranglik stämning vid de 

finare middagarna.  

Mötet 

Under denna aspekt har både mötet mellan personal och gäster samt mötet mellan olika gäster 

studerats både genom observation och intervjuer. Gästmottagande, service under måltiden och 

interaktion under måltider har undersökts. 

Skillnader i bemötande 

Respondenternas svar skiljer sig markant. De frekventa gästerna, såsom studenter och anställda 

menar att bemötandet från personalen är bra och familjärt.  

Det mesta är bra. Vi är ju inte så många här, så man känner ju alla. Personalen är bra, dom är 

alltid trevliga. Jag vet ju hur det kan vara på skolmatsal! Värsta surkärringstanterna där bakom 

disken som tvingar en att äta upp. Så är det inte här (Intervju 3). 

De externa respondenterna ser på mötet på ett annat sätt.  

En sak jag reagerat på är att eftersom det är en så liten verksamhet skall man kunna fråga och få 
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svar oavsett vem det är som jobbar. Det har väl varit lite si och så med det. Ibland har det varit 

lite dålig ordning. 

Graderingsfrågorna under denna kategori, fick precis som produktfrågorna väldigt varierande 

svar. Student och anställd i nära anslutning till restaurangen ger betydligt högre betyg än externa 

gäster och ledning. Snittbetygen för bemötande, servicekvalitet, servicekunskap och engagemang 

hos de flesta respondenter hamnar på låg nivå. Värt att poängtera är att studenten gav ganska 

höga betyg medan en extern gäst gav lägsta betyg till alla delar av mötesaspekterna..  

Skillnader i bemötande kunde även bekräftas vid observationen. Studenterna som åt i 

restaurangen fick ett familjärt, avslappnat bemötande av personalen medan konferensgästernas 

möte med personalen, i princip var obefintligt. Den personal som arbetade vid observations-

tillfället interagerade inte mer än absolut nödvändigt med konferensgästerna. Exempelvis 

hälsades inte konferensgästerna välkomna och inga försök till merförsäljning gjordes. Däremot 

visade de en familjär och skämtsam attityd mot de studenter som var i matsalen. Observationen 

gav en bild av att personalen hellre uppehöll sig i köket än interagerade med de gäster som 

befann sig i restaurangen och se till att logistiken vid måltidssituationen flöt smidigt.  

En intressant synpunkt som framkom vid intervjuerna är personalens agerande under tiden det 

finns gäster i matsalen: Jo, eller alltså, det är väl egentligen inget att störa sig på, men det är ju 

det där med att hela kökspersonalen ibland kommer ut och sätter sig och äter medan det är 

gäster i matsalen. Jag vet inte vad det är i det som stör mig egentligen, men det ger en lite dålig 

bild tycker jag, fast det kanske egentligen inte är något att bry sig om, de ska ju också äta… Fast 

jag tycker att det nog vore bättre om gästerna fick äta först…(intervju 2). Denna reflektion är 

intressant eftersom den kommer från en extern gäst.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns stora skillnader i hur gästerna upplever det bemötande 

de får vid ett besök i Verksamhetens restaurang. Observationen bekräftar detta då personalens 

agerande mot studenter och externa gäster är helt olika. Den grupp av gäster som ur ett 

restaurang- och försäljningsperspektiv egentligen kräver mest uppmärksamhet och service får 

helt enkelt minst av detta.  
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Styrsystemet 

Aspekten styrsystemet studerades genom att respondenterna fick svara på frågor om hur de 

upplever restaurangens prissättning. Dessa följdes sedan av observationer som utfördes med 

fokus på logistik och samt även här, eventuell merförsäljning.  

Prissättning 

Åsikterna om pris går isär. Flera respondenter menar att den är prisvärd:  Det är den absolut! Vi 

betalar ju för all mat måndag-fredag och maten är ju nästan alltid god…(Intervju 3) medan en 

respondent (intervju 1) menar Både ja och nej. Är den mat som står på menyerna vällagad, så ja, 

men nu är ju ofta inte fallet så och då måste jag nog tyvärr säga nej.  

Respondent 2 svarar: Jag trodde detta var en budgetrestaurang. När jag fick senaste fakturan 

blev jag lite chockad! 

Rörande frågor om pris menar studenterna, vilka ser restaurangen som sin skolmatsal, att 

prisbilden är bra och de får mer än väl valuta för sina pengar. Dock menar externa gäster att 

prisbilden ligger för högt i förhållande till vad som levereras. Detta i kombination med att de 

måltidsupplevelser som levereras håller ojämn kvalitet 

Logistiken i matsalen 

Rörande logistiken fungerade den relativt väl. Maten var ute i tid, buffén var riklig och logistiken 

kring denna fungerade väl. Dock var inte personalen riktigt uppmärksam vid påfyllning och 

avdukning. Vid observationstillfället tog maten i en av kantinerna på buffén slut. Detta uppmärk-

sammades dock inte förrän en av gästerna påpekade detta, varpå den snabbt byttes ut. 

Merförsäljning 

Vid konferenstillfällena finns möjlighet för personalen att vara aktiva i matsalen och öka 

försäljningen genom att rekommendera drycker till mat och kaffe. Vare sig intervjuer eller 

observationer har visat att någon sådan merförsäljning skett i matsalen. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Produkten  

En intressant åsikt som framkommer vid flera av intervjuerna är att trots att produkten upplevs 

som relativt bra stämmer den dåligt överens med Verksamhetens marknadsföring. Exempelvis 

påpekar en respondent att det sällan serveras viltkött, trots att egen jakt bedrivs och tillgång en på 

dessa råvaror borde vara stor. Vid de observationer av material och hemsida som gjorts 

presenteras Verksamhetens restaurang med en tydlig koppling till den profil Verksamheten har, 

det vill säga skog, vilt och lokalproducerade råvaror. Detta är något som sällan återfinns i 

menykomposition och produktion.  

Det som vi observerat är att Verksamhetens restaurangprofil i mycket stor utsträckning är 

jämförbar med Det nya nordiska köket och dess manifest (www.nynordiskmad.org, 2014). Det är 

egentligen utifrån samma värden Verksamheten i denna studie beskriver sig själv och sin 

restaurang då man i bland annat marknadsföringsmaterial (konferensmaterial, 2009) skriver att 

råvarorna, såsom vilt, fisk och bär, i stor utsträckning kommer från marker i närheten och tillagas 

med stor precision. Dock menar verksamhetsledaren att det är på grund av kompetensbrist som 

restaurangen i dagsläget inte lyckas leva upp till den bild marknadsföringen ger. Detta har lett till 

problem och klagomål från gästerna (Verksamhetsledare, 2014, muntlig uppgift). 

För att kunna leverera en optimal måltidsupplevelse krävs att personalen har tydliga strategier för 

alla delar av denna samt förförståelse för de förväntningar gästerna har (Mossberg och Svensson, 

2009). De menar också att det gäller att ha en god förståelse för att en måltidsupplevelse är långt 

ifrån endast den produkt som serveras. Mycket mera krävs. Detta är ett problem för Verksam-

heten. Kompetens och förståelse för måltidsupplevelse saknas. Nyberg och Grindland (2008) 

diskuterar att det finns två anledningar till ätande utanför hemmet och förväntningarna på dessa 

två typer av måltider är helt olika. Här är det viktigt för restaurangen att göra en diversifiering för 

att göra alla sina kundgrupper nöjda, vilket man idag inte riktigt klarar att göra. Detta fram-

kommer vid intervjuerna där det tydligt poängteras att ätande för att man behöver fungerar bra, 

men då fokus hamnar på de finare middagarna, vilket innebär ätande för upplevelse och nöje, 

räcker inte kompetensen till för att skapa en bra måltidsupplevelse.  
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Matens kvalitet 

En intressant åsikt som framkommit genom de intervjuer som genomförts är att gästerna som 

intervjuats, generellt, är relativt nöjda med produkten, alltså den mat som serveras. Detta gäller 

framför allt de gäster som äter lunch och middag i form av kantinmåltider. En möjlig orsak till att 

dessa måltider får ett generellt bättre omdöme kan ha att göra med Nyberg och Grindlands (2008)  

olika anledningar gästen har att äta i restaurangen och de olika förväntningar dessa anledningar 

skapar. Dock används ofta begreppet "okej", vilket enligt Mossberg (2003) aldrig kan betraktas 

som ett kvalitetsbegrepp.  

Något som däremot påpekats vid intervjuerna är det utbredda användandet av halvfabrikat och 

konserver vilket kan tyda på tidsbrist, okunskap i tillredandet av råvaror samt den aspekt vilken 

verkssamhetsledare också pekar på. Personalen gör sitt bästa för att leverera det som krävs varje 

dag, trots att rätt utbildning och kunskap saknas (Verksamhetsledare, 2014, muntlig uppgift). 

Bristande kompetens 

De respondenter som gett köket låga betyg i graderingsfrågorna är de som i störst utsträckning 

äter de finare middagarna. Det har framkommit ett tydligt missnöje med både råvarukvalitet, 

råvaruhantering, tillagningskunskap och utseende. Detta visar tydligt på att köket i dagsläget inte 

har kompetens för att leverera denna typ av måltider och uppfylla de förväntningar gästerna har.   

Detta skapar en risk att generera missnöjda gäster, då måltidsupplevelsen som levereras inte 

stämmer överens med de förväntningar gästerna skapat utifrån marknadsföring. Enligt Johansson 

(2004), finns det en stor risk om marknadsföringen inte stämmer överens med den produkt som i 

realiteten levereras. Skapar inte restaurangen måltider utifrån den profil och de målsättningar 

organisationen har resulterar detta snabbt i missnöje hos gästerna (Johansson, 2004). 

Wong och Aspinwall (2004) menar att mindre företag ofta inte har kunskaper att kunna förbättra 

och utveckla sina arbetsrutiner. Små företag ofta ägnar hela sin tid och alla resurser åt att driva 

den dagliga verksamheten och saknar därför ofta tid att gå på djupet med specifika 

kunskapsfrågor. Antagligen är det detta som sker vid Verksamheten, då personalen varken har tid 

eller kunskaper att sköta annat än de grundläggande dagliga sysslorna.  

Vid samtal med Verksamhetsledare framkommer också att personalen inte har kompetens till mer 

avancerad nivå än just de dagliga rutinerna. Denna åsikt kan kopplas till 
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branschorganisationernas kartläggning av kompetensbehov inom hotell och restaurang, 

”Tillväxtvärk?” (BFUF, 2014). Här framkommer att kompetensnivån hos personal i 

restaurangbranschen i allmänhet är lägre än vad marknaden kräver. I takt med att nordisk 

gastronomi har tagit en ledande position och intresset för restaurangupplevelser konstant ökar 

(Sporre, Jonsson & Ekström, 2013), ställs allt högre krav på kompetens och utbildning av 

restaurangpersonal för att möta marknadens krav.  

Rummet 

Åsikten om rummet, som på olika vis framkommit i alla intervjuer är att det upplevs mycket 

anonymt och intetsägande. Dolk (2004) menar att måltidsrummet har en så stor betydelse för de 

förväntningar gäster kommer att ha på måltidsupplevelser att stor vikt bör läggas vid 

utformningen av detta.  En tydlig rumslig omgivning med koppling till övrig verksamhet saknas 

enligt flera av respondenterna. Nedan diskuteras de rumsliga aspekter som påverkar 

måltidssituationen vid Verksamheten.  

Rummets utformning 

Att rummet är avpassat för den verksamhet som bedrivs och den typ av måltider som serveras är 

centralt menar Edwards och Gustafsson (2008b). De menar också att stor vikt bör läggas vid att 

skapa rum som stämmer överens med, ramar in och kanske även skapar förväntningar på 

helhetsupplevelsen. En respondent tycker att det vore bra om måltidsrummet gick att dela av, då 

det ibland samtidigt används för olika ändamål. Detta är något som i dagsläget inte är möjligt, 

vilket innebär att oavsett vilken typ av måltid som konsumeras inramas denna av samma, 

anonyma rum. En annan respondent menar att rummet i sig är funktionellt, men saknar koppling 

till den profil verksamheten har och ger även förslag till förbättringar. En annan respondent 

påpekade att det känns mörkt och tråkigt, vilket även noterades vid observationen av 

måltidsrummet. Den information som framkommer från respondenterna skapar en bild av att 

rummet har glömts bort vid utformningen av måltiderna. Personalen verkar inte betrakta rummet 

som viktigt och detta har således inte fått en genomtänkt gestaltning. Viktigt att poängtera är 

också att rummet är en mycket stor del av helhetsupplevelsen. Verksamheten profilerar sig starkt 

med skog och jakt. Detta märks i dagsläget, i princip, inte alls av i måltidsrummet. Det som Dolk 

(2004) menar, att utformningen är centralt för upplevelsen, är något som inte beaktats i 

restaurangen. En möjlig anledning till rummets anonyma karaktär kan vara att personalen arbetat 
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så länge i samma rum och blivit ”hemmablinda”. De betraktar kanske inte längre rummet såsom 

gästerna möter det och upplever möjligtvis inte heller det behov av gestaltning och förnyelse som 

gästerna har. Rummet har, vilket också två av respondenterna påpekar, en mycket anonym 

utformning. Dessutom tycker respondenterna generellt att måltidsrummet saknar tydlig koppling 

till organisationens profil, vilket även detta bekräftades vid observationen.  

Rummet som helhetsupplevelse 

Flera av respondenterna poängterar den tydliga känslan av skolmatsal. Kanske är det därför 

rummet fungerar väl som kantinmatsal, men får problem vid andra typer av måltider, exempelvis 

finare middagar. Edwards och Gustafsson (2008b) menar att rummet bör överensstämma med, 

eller ännu hellre överträffa förväntan på helhetsupplevelsen av måltiden. Här får Verksamhetens 

matsal problem. Rummet stämmer inte överens med gästernas förväntningar och lyckas inte 

skapa den stämning som bör inrama denna typ av måltid. Tydligt efter intervjuer och observa- 

tioner är att man skulle behöva arbeta medvetet med måltidsrummets utformning. Mossberg 

(2013) menar att detta är en viktig del i arbetet för att förhöja gästens måltidsupplevelse och 

skapa ökad måltidskvalitet. Forslund (2013) anser att den bild av sig själv en organisation vill 

förmedla, måste genomsyra samtliga delar av verksamheten för att upplevas som unikt och 

profilerande. Detta, menar författaren, är en avgörande faktor för att uppfylla och helst överträffa 

kundernas förväntningar. Att driva två helt olika typer av måltidsverksamhet parallellt skapar i 

detta fall problem. Det innebär att den image Verksamheten har och profilerar sig med, med ett 

fokus på skog och jakt, måste vara tydligt i samtliga delar. Något som i dagsläget saknas helt.  

Behovet av ett fungerande måltidsrum 

Verksamhetens behov av ett anpassningsbart måltidsrum har framkommit vid både observation 

och intervjuer. I dagsläget fungerar måltidsrummet utmärkt för den dagliga verksamheten. Ett 

måltidsrum för finare middagar är något som saknas visar undersökningen. Det räcker inte bara 

med att duka upp ett bord för att skapa stämning. Hela rummet måste samspela för att skapa en 

annan atmosfär (Edward och Gustafsson, 2008b). Enligt intervjuerna fungerar inte matsalen i 

dagsläget för detta. Känslan av skolmatsal hänger kvar.  

Kanske är inte matsalen optimal som måltidsrum för andra typer av middagar utan lämpar sig 

bäst som kantinmatsal. Det behövs andra lösningar för att skapa en måltidsupplevelse vid finare 

middagar. För att en måltidsupplevelse skall bli optimal måste aspekter som målgrupp, 
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gästinteraktion och utformning av måltidsrummet beaktas (Edwards & Gustafsson, 2008b). På 

grund av kompetensbrist och brist på förståelse för helheten i en måltidsupplevelse är detta något 

som inte görs vid Verksamheten idag. Förslagsvis skulle kanske ett annat rum användas för de 

finare middagarna. Detta rum skulle kunna utformas och inredas för att enbart användas till 

middagar. Att försöka skapa en flexibilitet i matsalen för att både optimalt fungera som 

kantinmatsal och middagsmatsal kan vara svårt att genomföra.  

Atmosfären/stämningen 

Atmosfären i matsalen får genomgående i alla intervjuer beteckningen skolmatsalskänsla, vilket i 

sig inte enbart är negativt eftersom det är som skolmatsal den i stor utsträckning används. 

Däremot påpekar flera respondenter ljudnivån i matsalen som negativ. Det är bullrigt och ibland 

blir det rörigt med många gäster samtidigt. Det kan vara svårt att få matro eller den paus från 

konferens/studier/jobb som förväntas.  

Edwards och Gustafsson (2008b) diskuterar atmosfärens påverkan på måltidsupplevelsen och 

menar att det finns flera saker som påverkar atmosfären i ett måltidsrum såsom färger, dofter, 

bakgrundsljud, skräpig matsal samt gästernas placering i förhållande till varandra. Detta kan vara 

faktorer som Verksamheten bör se över. Observationen som gjordes gav resultatet att matsalen 

upplevs som bullrig, anonym och ibland skräpig. Stämningen i ett måltidsrum är beroende av 

miljön och dess olika rumsliga komponenter såsom möblering, ljudnivå, färger, antal gäster och 

interaktionen dessa emellan. Verksamhetens matsal upplevs så pass anonym att den inte i sig 

själv fungerar som stämningsskapare.  

Gemensamt för alla respondenter är att de finner atmosfären i restaurangen god. Interaktionen 

mellan studenter och externa gäster upplevs bara positiv. Att dessa olika gästgrupper ibland 

blandas är inget som stör någon av respondenterna.  

Respondenterna har dock i allmänhet haft svårt att ge uttömmande svar i fråga om atmosfär och 

stämning. Detta kan bero på att de upplevt det svårt att skilja på stämning, atmosfär, inredning 

och även möte. För de flesta respondenter innefattar stämningen enbart det som sker under själva 

måltiden. Exempelvis om stämningen är god eller inte vid matbordet.  

Mötet 

Att mötet är en stor och viktig del av måltidsupplevelsen är något som poängteras av Edwards 
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och Gustafsson (2008a; 2008b). Dessa menar också att mötet kan delas upp i två delar, mellan 

gäster och mellan personal och gäster. Hur gästerna bemöts av personalen är mycket viktigt för 

gästernas helhetsupplevelse för måltidsupplevelsen. Ett bemötande på rätt nivå, både 

kompetensmässigt och socialt, utifrån gästens förväntningar är avgörande. Vid intervjuerna 

framkom att gästerna uppfattade bemötandet från Verksamhetens personal olika, beroende på 

vilken måltidssituation man deltagit vid. Det framkom även synpunkter på hur personalens 

bekvämlighet i de olika servicesituationerna varierade. Detta är intressant ur ett 

förväntansperspektiv då det med tydlighet framkommer att personalen inte är medveten om samt 

bekväma med hur det förväntas arbeta utifrån målgrupp.  

Skillnader i bemötande 

Intressant information som framkommit ur intervjuerna är att de frekventa lunch- och 

middagsgästerna, exempelvis studenter, är nöjda med bemötandet medan de mindre frekventa 

gästerna samt de som ofta besöker de finare middagarna är mindre nöjda. En av respondenterna 

gav lägsta betyg till samtliga av graderingsfrågorna rörande bemötande. Detta var något som 

bekräftades vid den observation som genomfördes. Vi uppmärksammade att personalen, i princip, 

enbart interagerade med de studenter som befann sig i matsalen. De konferensgäster som ur ett 

restaurang- och försäljningsperspektiv egentligen krävde mer uppmärksamhet och service fick 

helt enkelt inte detta. Denna bemötandeskillnad är något vi funnit mycket intressant och funderat 

en hel del över. Att skillnaderna är så stora har vi funnit två möjliga anledningar till. Den ena 

anledningen kan bottna i personalens osäkerhet i vad som helt enkelt förväntas. Ett professionellt 

bemötande, med fokus på service och merförsäljning, är något som saknas. En annan anledning 

till denna skillnad är en kompetensbrist i själva matsalshantverket. Personalen saknar helt enkelt 

den kompetens som krävs för ett professionellt matsalsarbete och ett lyckat bemötande av gäster. 

Mossberg och Gustafsson (2008) menar att kompetens och kunskap är nyckeln till ett lyckat 

arbete i matsalen. Genom att bli säkrare och tryggare i vad som krävs, samt hur man levererar det 

blir man skickligare i både bemötande och matsalsarbete. Detta leder då till nöjdare gäster. Vi ser 

dock en kombination av osäkerhet och kompetensbrist i matsalsarbetet där kompetensbristen 

genererar den osäkerhet som Mossberg och Gustafsson (2008) diskuterar.  

En synpunkt som framkom vid intervjuerna är att det ifrågasätts att personalen äter sin lunch 

under tiden det finns gäster i matsalen. Denna reflektion är intressant eftersom den kommer från 
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en extern gäst. En möjlig orsak kan vara att denna upplevt en brist på engagemang och 

uppmärksamhet från personalens sida. Gästerna kan, i enlighet med Edwards och Gustafsson 

(2008b), känna att de inte är i fokus för personalen och servicen, vilket då skapar en sämre 

måltidsupplevelse. En orsak till detta kan vara att förväntningar och krav på service är högre hos 

de som även besöker matsalen för de finare middagarna än för de som frekvent nyttjar den som 

skolmatsal 

Vår reflektion är att vid de kantinluncher och middagar som serveras till frekvent återkommande 

gäster behöver matsalspersonalen inte interagera med gästerna på samma sätt som vid en sittande 

middag med tallriksservering. Därför upplever kantingästerna bemötandet bra. Däremot ställer 

gäster vid en finare middag helt andra krav på både bemötande, kunnande och servicekvalitet. 

Mossberg och Svensson (2009) menar att för skapa en lyckad måltidsupplevelse för en gäst är det 

mycket viktigt att förstå dennes förväntningar och sedan anpassa bemötande och service efter 

dessa. Slutsatsen av detta blir att okunskap kring förväntningar skapar en osäkerhet i 

matsalshantverket och i och med detta en bristande service. 

Styrsystemet 

Vid de intervjuer som gjorts är det tydligt att restaurangen lyckats väl med tillgodose gästernas 

måltidsbehov. Logistiken fungerar väl, maten kommer i tid, gästerna tycker oftast att maten som 

serveras är bra. Buffén är generös och de frekventa gästerna bedömer maten som prisvärd och 

stämningen i matsalen är mycket god. De brister i styrsystemet vi kunnat identifiera via vår 

undersökning relaterar till del Forslund (2013) definierar som brist på implementerad strategi och 

otydliga mål. Profileringen av restaurangen är otydlig menar flera av respondenterna. Detta 

behöver dock inte enbart vara ett problem för personalen. Detta kan även bero på ledningens 

förmåga att implementera. Detta ligger i linje med det Johansson (2004) menar då har hävdar att 

om inte alla mål presenteras och uppfylls med tydlighet riskerar en restaurang, om än inte 

missnöjda, men i alla fall mindre nöjda gäster. Vikten av att kommunicera sina mål och 

implementera dem är grundläggande för ett lyckat strategiarbete inom restaurangbranschen 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2005). De påpekar också att detta är ledningens ansvar.  I det 

material som framkommit under undersökningens gång har frågan framkommit huruvida 

ledningen har varit tydlig i sin målsättning och därigenom givit medarbetarna bästa möjliga 

förutsättningar för att skapa nöjda gäster.  
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Prissättning 

Vid studier av prissättning samt från intervjuer framkommer att prissättningen för måltiderna är 

olika, trots att samma mat serveras. Exempelvis betalar konferensgästerna mer för 

kantinmåltiderna än vad studenterna gör. Skillnaderna i nöjdhet kan ligga i just detta, det vill säga 

om man upplever den måltid som serveras prisvärd i förhållande till vad som levereras. En av 

respondenterna, en frekvent konferensgäst, påpekade att han trodde att det han beställt var 

billigare än vad det i själva verket var när han fick räkningen. Att hans upplevelse av kvalitet var 

sämre än vad studenterna, som betalar betydligt mindre för sina måltider kan ha en koppling. 

Johansson (2004) poängterar vikten av kompetens kring prissättning för att skapa bra 

måltidsupplevelser. Att vara väl medveten om vilka de potentiella kunderna är samt vad de 

efterfrågar är en av de grundläggande förutsättningarna för lyckad restaurangverksamhet. Här 

behöver Verksamheten jobba med sin prissättning i förhållande till vad som levereras. Kanske 

behöver måltidskvaliteten höjas för de gäster som betalar mer för sin måltid än för studenterna. 

Att de båda gästgrupperna dels får samma produkt, men även samma självserveringsservice, trots 

att de betalar helt olika pris kan vara en orsak till att studenterna upplever sin måltid mycket mer 

prisvärd än de externa gästerna.  

Merförsäljning 

Observationerna gav insikt i att de försök till merförsäljning som borde ha gjorts i princip var 

obefintliga. Detta kan bottna den osäkerhet i matsalsarbetet Edwards och Gustafsson (2008b) tar 

upp. De menar att förutsättningen för att känna sig trygg i sitt arbete och känslan av att ha 

tillräcklig kunskap om produkter och service är en grundförutsättning för lyckat arbete i 

matsalen. Detta bekräftas av Mossberg och Gustafsson (2008). I detta inbegrips givetvis 

gästbemötande, men även merförsäljning.   

Mål och strategier 

Att arbeta tydligt kund- och resultatorienterat är en förutsättning för nöjda gäster och i 

förlängningen lönsamhet är något som påpekas av både Meiselman (2009) och Johansson (2004). 

Detta bekräftas av Forslund (2013) som menar att ett väl implementerat strategiarbete är en 

förutsättning för framgång. Att marknadsrelaterade mål, ekonomiska mål och produktions- och 

kvalitetsmål stämmer väl överens är grunden för en lyckad restaurangverksamhet menar 

Johansson (2004). Vid studier av verksamhetens marknadsföringsmaterial samt profil i relation 
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till hur restaurangsituationen och måltidssituationerna ser ut dras slutsatsen att Verksamheten 

idag inte når upp till dessa mål. Ledningen har som mål att höja kvaliteten på alla måltids-

upplevelser som levereras vid Verksamheten. Ett led i detta arbete var att ställa en förfrågan om 

samarbete med RHS. En annan åtgärd som görs är att försöka fylla kompetensglappet och 

generellt höja kvaliteten.  

En orsak till att restaurangen blir en otydlig del av Verksamhetens profil kan vara den personal-

omsättning som skett de senaste åren och det kompetensglapp som skapats på grund av detta. 

Metod- och materialdiskussion 

De metoder, observation och intervju som använts, har väl kompletterat varandra och skapat en 

bekräftande helhetsbild av måltidssituationen och restaurangens funktion vid Verksamheten. Den 

information som primärt har använts har varit de intervjuer som genomförts och observationen 

har till största del kunnat användas som ett bekräftande av vad som framkommit i intervjuerna. 

Exempelvis menade flera av de intervjuade att det ibland är hög och bullrig ljudnivå, samt ibland 

kladdigt runt buffén. Detta var saker som vid observationen kunde bekräftas.  

Den analys som gjordes av intervjuerna och dess resultat delade in svaren i grupper konstruerade 

efter FAMMs aspekter. Detta var mycket andvändbart i fortsatt arbete med resultatet. Vi valde 

även att söka generella mönster i svaren, men också leta efter specifika olikheter. Dessa 

analyserades också för att på så sätt kunna söka upp hur de olika gästerna upplevde restaurangen 

utifrån sina förväntningar. Bryman (2011) menar att analys av kvalitativa data kan ha svårigheter 

i att skapa transparen och därmed skapas problem med att se hur forskaren kommit fram till sina 

resultat och slutsatser. Detta är något även denna studie till viss del präglas av och trovärdigheten 

är därför något vi arbetat mycket med. Dock räckte inte riktigt tiden till för att skicka ut 

transkriberade intervjuer och resultat till våra informanter för trovärdighetsverifiering. För att 

skapa trovärdighet i studien har båda metoderna kvalitativa intervjuer samt observation (Bryman, 

2011). För att ytterligare säkerställa att studien uppfattat Verksamheten på ett korrekt sätt har 

texten, i enlighet med Bryman (2011) löpande skickats till verksamhetsledare för kommentarer 

och synpunkter.  

För att, i möjligaste mån, kunna säkerställa överförbarheten i materialet har urvalet gjorts för att 

få en så stor spridning av respondenter som möjligt. Observationen utfördes också vid en av de 
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mest vanligt förekommande måltidsserveringarna vid Verksamheten i sökandet efter en så 

generell bild som möjligt. Bryman (2011) poängterar vikten av att beakta kontexten i den studie 

som görs och i detta fall bör den speciella situation som Verksamheten just nu befinner sig i, med 

bland annat kompetensglapp, givetvis påverka hur situationen ser ut. Dock bör denna studie 

kunna, om inte generaliseras, men i alla fall kunna användas vid utvecklingsarbete för liknande 

verksamheter då dess problem inte är unika för branschen.  

Något som diskuterats är möjligheten till generalisering av denna studie. Bryman (2011) menar 

att vid en studie av denna typ, som inriktar sig på en liten verksamhet och baseras på 

observationer och intervjuer av relativt få deltagare, är i princip omöjlig att generalisera och 

applicera på en annan liknande situation. Denna studie är visserligen inriktad på en liten 

verksamhet i en specifik kontext, men de problem som studerats och de slutsatser som dragits 

anser vi inte vara specifika för just denna organisation. De resultat som framkommit är istället i 

linje med de problem branschorganisationerna visar som generella branschproblem.  

Angående undersökningens transparens har vi i möjligaste mål försökt följa den beskrivning 

Bryman (2011) visar kring hur urval gjorts samt hur bearbetning av de data som framkommit vid 

intervjuer och observationer skett. Dock har vi, på grund av kravet på att hålla Verksamheten och 

respondenternas identitet anonyma, blivit tvungna att undvika alla förklaringar kring processer 

som kan röja anonymiteten vid den lilla verksamheten. Däremot har vårt tillvägagångssätt vid 

intervjuer, observationer och bearbetning av data redovisats.  

Det resultat som framkommit vid studien, genom användandet av FAMM som utgångspunkt för 

undersökningen har visat att denna modell är mycket användbar i arbetet med att gruppera och 

identifiera styrkor och svagheter. Det har även varit användbart att utifrån modellen och ämnet 

Måltidskunskap och värdskap analysera de svar som framkommit för att tydliggöra vad gäster 

upplever som viktigt i måltidssituationen. Dock kan användandet av de begrepp FAMM omfattar 

påverkat resultatet då möjligheten finns att respondenterna utan den styrning som begreppen ger 

delvis svarat annorlunda.   

Kritik mot intervjuerna 

Två självkritiska aspekter rörande urvalet är att dels utfördes intervju med endast en representant 

ur varje gästkategori. För att få ett mer tillförlitligt informationsmaterial hade det varit 
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fördelaktigt med minst två representanter ur varje gästkategori. Detta vägdes dock mot att 

materialet i så fall blivit allt för omfattande för denna studie. Den andra kritiska aspekten är att 

urvalet av de personer som intervjuades skedde, till stor del, av Verksamhetsledaren, vilket kan 

ha påverkat resultatet.  

Ytterligare problem som framkommit vid denna studies utformande är hur förhållningssättet 

gentemot den berörda personalen skall se ut. Initialt var tanken att även genomföra intervjuer 

med, och observationer av, anställd kökspersonal. Efter både litteraturstudier och diskussioner 

med handledare beslutades dock att dessa skulle uteslutas. Detta på grund av risken för att de 

upplever situationen starkt ifrågasättande av hur de utför sitt jobb. Främst kan detta orsaka onödig 

stress samt risk för sviktande självkänsla hos de intervjuade, något som, enligt Bryman (2011), i 

möjligaste mån skall undvikas. Detta skulle göra mer skada för personalen än nytta för under-

sökningen samt att det inte främst är kökets prestation som undersöks utan måltidsupplevelsen 

hos gästerna.  

Kritik mot observationerna 

Kritik mot denna observation är att det inte var optimalt att genomföra denna typ av observation 

utan att meddela personalen innan. Personalen märkte antagligen att vi studerade dem, även om 

vi försökte utföra observationen diskret. Detta kan ha påverkat resultatet. Dock valde vi ändå att 

inte informera dem innan då vår uppfattning var att det kunde påverkat deras agerande ännu mer. 

Kanske borde vi även här gjort repetition av observationen vid annat tillfälle för att få ett mer 

tillförlitligt material. Dock hade då mängden material riskerat bli för omfattande för studien.  

Rörande intervjuerna förvånades uppsatsförfattarna av att vissa frågor fick förvånansvärt korta 

svar, som vilka, trots följdfrågor, inte blev helt uttömmande. Detta gällde framför allt frågor 

rörande atmosfär och stämning. En reflektion kring detta är att respondenterna kanske inte är 

vana att reflektera över restaurang på det sätt som intervjun var uppbyggt. Exempelvis svarade 

några ”Det är okej” men på följdfrågor kring vad som specifikt var bra och dåligt var det ibland 

svårt att få mer uttömmande svar. Dock är värt att poängtera att flera av respondenterna önskade 

förändringar till det bättre rörande de flesta aspekter.  
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Forskningsetisk uppföljning 

Under studiens gång har kravet på anonymitet och etik varit mycket viktigt, då framförallt i syftet 

att konstant se till att bibehålla verksamheten som studeras anonym. Detta har även påverkat 

uppsatsens utformning då alla källor som kan kopplas till Verksamheten har anonymiserats.  

 

Alla intervjuade har blivit informerade om studiens syfte och varför de blivit utvalda som 

deltagare via det informationsbrev (se bilaga 2) som mejlats ut i samband med att de kontaktats 

för intervjuerna.  

 

Det etiska övervägande som gjordes då vi valde att inte intervjua någon ur kökspersonalen visade 

sig i efterhand vara klokt, då just köket och dess personal är i ett känsligt läge med stora 

förändringar i antågande. En intervju eller observation av denna personalgrupp hade antagligen 

fått dem att känna sig kritiserade och granskade, istället för studerade.  

 

Rörande observationen som gjorts gjordes många etiska överväganden, eftersom den bland annat 

strider mot samtyckeskravet som annars är generellt för informationssamlande (Bryman, 2011). 

Dock gav observationen mycket information som var till användning för studiens triangulering då 

den i många fall bekräftade den information som framkommit i intervjuerna. Att även studera en 

situation som ofta påtalas i intervjuerna gav också en djupare förståelse för de händelser och 

skeenden som flera av respondenterna tar upp i sina svar.  

 

En aspekt rörande etiken är Verksamhetsledarens roll vid genomförandet av denna studie, då han 

dels varit med och valt ut de respondenter som intervjuats och även löpande läst de resultat som 

framkommit. Detta kan strida mot anonymitetskravet, men för tillförlitligheten och 

Verksamheten anser vi ändå att de positiva aspekterna med detta övervägt.  

 

Slutsatser 

Utifrån respondenternas svar och våra observationer dras slutsatserna att arbeta med FAMM i en 

tydlig struktur ges möjligheter att arbeta effektivt för att närma sig Verksamhetens profil och mål. 

Att arbeta med alla de fem delar som bidrar till en lyckad måltidsupplevelse är viktigt för att 

skapa ett generellt kvalitetslyft. Att bara fokusera på någon eller några av delarna skapar inte den 
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effekt som önskas.  

Genom att arbeta med FAMM som utgångspunkt för analys av styrkor och svagheter, som en 

form av analysmetod för restaurangbranschen och ger tydlig struktur och användbara redskap för 

förbättrings- och utvecklingsarbete.   

Verksamhetens restaurang och dess anställda klarar mycket väl av att driva en skolrestaurang, 

men har svårt att driva en kommersiell restaurang där gästernas förväntningar och krav är högre. 

Vid den kommersiella restaurangdriften finns även helt andra krav på lönsamhet, produkt, 

försäljning och service vilket ställer högre krav på kompetens och utbildning.  

Utifrån studier av vad branschorganisationer anser är inte Verksamhetens restaurang på något sätt 

unik med sina problem. Kompetensbrist har visat sig vara ett stort och allmänt problem i 

restaurangbranschen. Studien visar att arbetsgivare i branschen idag kräver en bredare kompetens 

av sina anställda än att bara kunna laga mat och servera. Här kan FAMM vara användbar som 

utgångspunkt i utformandet av kompetensbeskrivningar och upplägg av det dagliga arbetet, så att 

ingen viktig bit av måltidsupplevelsen faller bort.  

En slutsats som dras är vikten av att arbeta med måltidsrummet då detta är viktigt för den totala 

måltidsupplevelsen. Det som också framkommit är behovet av att Verksamhetens profil och 

image tydligt avspeglas i måltidsrummet, då marknadsföringen skapar en annan förväntan än vad 

som idag levereras. För att utveckla och förbättra restaurangverksamheten finns ett behov av ett 

tydligt, väl implementerat, mål med omsorgsfullt utvecklad strategi och taktik för att få 

restaurangen att uppfylla de förväntningar marknadsföringen skapar.  

Praktisk användning och vidare forskning  

En studie som denna, även om det är en fallstudie av en specifik organisation, kan vara 

applicerbar på andra liknande organisationer och företag. De delar den studerande verksamheten 

visat sig ha problem med, såsom kompetensbrist och liten förmåga att se måltiden som en 

helhetsupplevelse, har visat sig efter studiens genomförande vara generella problemområden i 

branschen. Att använda FAMM som utgångspunkt för en analys av en restaurangverksamhets 

styrkor och svagheter har visat sig vara mycket användbart då modellen är applicerbar.  
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Det har framkommit att FAMM är användbar i utformningen av ett restaurangkoncept, men även 

för mer komplexa organisationer med flera verksamhetsområden. Genom att se på organisationen 

ur ett FAMM-perspektiv skapas ett ramverk för att bygga en sammanhållande och genomgående 

linje för organisationen och generera ett mer sammanhållet koncept där risken att väsentliga delar 

för helhetsupplevelse inte glöms bort. 

 

Vi har under arbetets gång fått en bredare och fördjupad bild av synen på en restaurang-

organisation och dess funktioner samt olika gästers förväntningar på denna. Genom att ur 

måltidskunskapens och värdskapets perspektiv med FAMM som utgångspunkt studera en 

restaurangverksamhet utifrån flera olika intressenter och gästers perspektiv har givit oss en 

djupare förståelse för den komplexitet som finns i att tillfredsställa olika intressenters specifika 

behov. 

 

Något vi reflekterat över under studiens gång är vikten av att lyssna på de åsikter som gästerna 

har och ställa dem i relation till grundtankarna i FAMM. Det är först i ett samspel mellan dessa 

båda ett tillräckligt tillförlitligt underlag framkommer som kan användas i analys och 

utvecklingsarbete av en verksamhet.  

 

De resultat och den erfarenhet, samt djupare förståelse denna studie har skapat kommer vara 

mycket användbar för oss. Vi har fått en bredare kunskap om den komplexitet som finns i att 

skapa hållbara och framgångsrika koncept för restaurangverksamhet samt hur FAMM kan vara 

ett användbart verktyg både för att starta, driva och utveckla en restaurangverksamhet.  

 

Denna studies resultat kommer att användas av Verksamheten i ett fortsatt förändringsarbete där 

även vi kommer fortsätta att vara aktiva för att tillvarata det som uppskattas av gästerna och delta 

i det förändringar som behöver göras.  

 

Ett uppslag till vidare forskning är att undersöka modellens användbarhet för analys av 

upplevelseverksamhet utanför restaurangbranschen. Även en större studie av fler, liknande 

verksamheter där både offentliga och kommersiella måltider är integrerade vore intressant då vi 

tror att den verksamhet vi undersökt inte är unik i varken sin inriktning eller sina problem.  
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Bilaga1  Artikeldatabassökning 

  

Datum Databas Sökord Kombinationer Antal ref Antal lästa 

abstracts 

Antal lästa 

artiklar 

Använda 

ariklar 

20140403 FSTA Organization  

 

1+2+3 3 2 1 1 

20140403 FSTA Development 2+1 1201 0 0 0 

20140403 FSTA Restaurant 3+5 13 4 1 1 

20140403 FSTA Meal 3+4 160 5 2 0 

20140403 FSTA Progress 5+6 3523 0 0 0 

20140403 FSTA Food 5+6+7 18 3 0 0 

20140403 FSTA Students 4+5+7 1 1 1 0 

20140406 FSTA Quality 3+8+9 16 4 2 1 

20140406 FSTA Small 2+3+9 7 3 2 1 

20140406 FSTA Review 2+3+10 4 3 3 1 

20140406 FSTA Target group 3+10+11 0 0 0 0 

20140412 FSTA Customer 12+3+12 2 2 1 0 

20140412 FSTA Satisfaction 3+12+13 27 4 2 1 

20140412 FSTA ReOrganization 3+14 0 0 0 0 

20140412 FSTA Complaint 3+12+15 2 1 0 0 

20140412 FSTA Loyalty 16+3 13 2 1 1 
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Bilaga 2  Informationsblad om uppsatsprojektet  

 

Hej! 

Vi är två studenter, Christine Olsson och Joakim Berlin, som gör vårt examensarbete på 

kulinarisk kock och måltidskreatörprogrammet vid RHS Grythyttan under handledning av prefekt 

Stefan Wennström (stefan.wennstrom@oru.se, 019-302015) Vårt arbete går ut på att i ett 

samarbete med Verksamheten, studera deras måltidssituation, matsalssituation  och restaurang-

koncept, samt även undersöka deras möjligheter till utveckling av dessa.  

 

I vårt arbete har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med personer ur verksamhetens 

olika gästkategorier, såsom student, konferensdeltagare, anställd, kursdeltagare och även styrelse. 

 

Av Verksamhetsledaren fick vi ditt namn och undrar nu om du kan tänka dig att ställa upp i en 

intervju i egenskap av (----) . Intervjun är givetvis frivillig och dina svar kommer anonymiseras. 

Det tar ca 20 minuter och helst vill vi träffa dig personligen!   

 

Med vänlig hälsning 

Christine Olsson 070 3863621 

Joakim Berlin 072 7276619 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stefan.wennstrom@oru.se
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Bilaga 3  Menyer -  Lunch- och middagsmeny v 18 

Lunch 

Måndag: Raggmunk med fläsk 

Tisdag: Fisk i dillsås med kokt potatis 

Onsdag: Kycklinglår med ris och sweet chilisås 

Torsdag: Korv stroganoff med ris 

Fredag: Bostongurkfylld frukostkorv med potatismos 

Middag 

Måndag: Kycklingpaj med sallad 

Tisdag: Fläskkarré med rostad potatis 

Onsdag: Fläskfilégryta med pasta 

Torsdag: Köttfärslimpa med svampgräddsås och kokt potatis  

Fredag: Fiskgratäng med potatis  

Verksamhetens Supémeny 2014  

Alternativ 1: 

Färska rödbetor samt getost på en fräsch salladsbädd med lufttorkad skinka 

Rödingfilé med vitvinssås samt persiljepressad potatis 

Chokladmousse med punschmarinerade meloner 

Alternativ 2:  

Mustig svampsoppa med västerbottenchips 

Stekt hjortfilé med lingonsås samt potatis och rotfruktssymfoni 

Ugnsbakad fruktsallad med vit choklad samt vaniljsås.  

Alternativ 3:  

Toast Skagen 

Helstekt gödkalv med rödvinssås samt smörfrästa haricoverts 

Vanilj Pannacotta med hallon och björnbär” (verksamhetens hemsida, 2014)  
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Bilaga 4  Intervjumall 

Vad tycker du om Verksamhetens restaurang? 

Vilken typ av restaurang upplever du att den vid Verksamheten  är? 

Vilka förväntningar har du som gäst på Verksamheten? 

Vad har du för förväntningar på matsalen? 

Hur upplever du matsalen? 

Stämmer matsalsrummet med din övriga bild av Verksamheten? 

Upplever du att den hänger samman med verksamheten? 

Med maten? 

Är restaurangen praktiskt funktionell för dig som gäst? 

Har du några andra tankar kring restaurangens utformning? 

Hur upplever du bemötandet från personalen du får som gäst? 

Vad är du mest nöjd med (i mötet med personal, andra gäster, måltider)? 

Hur graderar du (på en skala 1-5): 

•Bemötande  

•Servicekvalitet  

•Servicekunskap  

•Engagemang  

Upplever du att något behöver förändras kring interaktionen mellan personal och gäster? 

Hur upplever du Verksamhetens varumärke och marknadsföring av restaurangen? 

Stämmer måltidsupplevelserna överens med marknadsföringen? 

Hur upplever du maten på Verksamhetens restaurang? 

Upplever du att menyn är anpassad för dig som gäst (student – kursdeltagare –konferensgäst)?  
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Vad är bra med maten på Verksamhetens restaurang? 

Hur graderar du (på en skala 1-5): 

•Måltidskvalitet  

•Råvarukvalitet  

•Tillagningskunskap  

•Smak  

•Utseende på upplägget  

Är det något i själva produkten som kan förbättras? 

Hur upplever du atmosfären i restaurangen på Verksamheten? ( Vi tänker här på ljus, ljud, 

stämning…) 

Stämmer atmosfären med Verksamhetens approach?  

Ibland kan det vara flera olika sällskap i restaurangen samtidigt. Hur upplever du det? 

Finns det störmoment  

Vad är bra? 

Finns det nåt du skulle vilja ändra på?  

Hur upplever du prissättningen i förhållande till måltidsupplevelsen?  

Har du något annat du vill tillägga om Verksamhetens restaurang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


