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Sammanfattning 
 

I dagsläget är flertalet ekonomistyrningsverktyg som används i restaurangbranschen 

baserade på den produkttillverkande industrin. Detta medför att restaurangens 

kostnader inte tar upplevelsen i hänsyn utan endast produktionseffektiviseringen. Då 

restaurangens intäkter i grund och botten speglas av gästens upplevelse bör denna tas i 

beaktning för att kunna kostnadseffektivisera restaurangen menar forskare. Vikten av 

att utveckla användbara styrmedel som är anpassade efter branschens säregenskaper 

har därför blivit mer omdiskuterade. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur en vidareutveckling av 

upplevelseredovisningens kommunikativa egenskaper kan se ut och hur resultatet från 

de metoder som används praktiskt kan förvaltas till handlingar. För att kunna besvara 

studiens syfte har två former av kommunikationsverktyg analyserats. Därefter 

utfördes en enkätundersökning på två skilda typer av restauranger. Respondenterna 

fick svara på samma frågor men utfallet visade att aspekterna värdesattes olika på 

restaurangerna. Detta påvisar vikten av att differentiera kostnadsstrukturen för att 

kunna bemöta gästens förväntningar och därigenom öka kostnadseffektiviteten. 

 

Resultatet visar vikten av att simplifiera verktygets kommunikativa egenskaper. Det 

kunde även konstateras vilka aspekter som bör tas i besinning för att undvika vissa 

fällor vid implementeringen. Slutsatsen som sedermera diskuterades fram visade hur 

målen kan struktureras samt hur ett Balanced Scorecard kan anpassas och sedermera 

göras applicerbart.   

 

Nyckelord; Upplevelseredovisning, Balanced Scorecard, kommunikation,  
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Förord  
 

Denna resa började under hösten 2013 efter en föreläsning i ekonomistyrning på 

Restaurang- och Hotellhögskolan på Grythytteinstitutionen. Under föreläsningen hade 

olika redovisningsmetoder diskuterats. Slutsatsen blev att Hospitalitybranschen i stort 

behöver effektivare och funktionella ekonomiverktyg som är anpassade efter 

branschens unikum. Under mina år som yrkesman inom branschen har jag upprepade 

gånger stött på problem som är relaterade till just detta. Att därför få vara med och 

konkretisera mina egna idéer till någonting som faktiskt är användbart blev den stora 

inspirationskällan. Men ett arbete som detta görs inte på egen hand, därför skulle jag 

vilja börja med att tacka mina två handledare, Mats Carlbäck och Stephan Stahl.  

Sedan vill jag tacka min fantastiska fästmö Katharina Ehrnsperger som har stöttat och 

hjälpt till under resans gång oavsett tidpunkt på dygnet. Eva och Anders Sandén för 

att alltid stötta och ge mig moraliskt support. Jag vill även tacka Christopher Dahlberg 

för teknisk support och slutligen Thomas Harmgardt som har varit en del av 

processen, trott på studiens potential och fortsatta utveckling.   

 

Utan er hade denna resa inte varit möjlig.  

 

Grythyttan, juni 2014.  

Introduktion  
 
Hur kostnadseffektiv är restaurangbranschen idag? I dagsläget präglas branschen av 

en relativt dålig vinstmarginal per investerad krona, med ett snitt på endast 1,03 

kronor (Visita. 2014). Så hur kan restaurangen göra för att öka sin lönsamhet? Syftet 

med upplevelseredovisning är att effektivisera restaurangens kostnader och utgifter 

och på så sätt öka lönsamheten. Det komplicerade för verksamheten är dock att veta 

vilka kostnader som bör effektiviseras. Genom att ställa gästens uppfattning av 

restaurangbesöket gentemot gästens förväntningar och ideal har det visat sig att 

restaurangen kan skapa sig klarare riktlinje. En restaurang består av många olika 

komponenter som måste samspela med varandra och inte sällan under högt tempo. Så 

hur kan resultatet kommuniceras internt för att effektivast kunna styra verksamheten 

även under dessa förhållanden? Genom att anpassa ett balanserat styrkort utefter den 
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verksamheten som bedrivs är ambitionen att effektivt kunna öka förståelsen bland 

personalen genom att påvisa restaurangens styrkor och vilka områden där kostnaderna 

kan omfördelas för att verksamheten skall kunna öka sin lönsamhet.  

Ämnesrelevans i relation till Måltidskunskap och 
Värdskap 
 
Ämnet måltidskunskap och värdskap inbegriper olika forskningsområden, 

företagsekonomi, kommunikation, ledarskap är några av de områden som berörs på 

Restaurang och hotellhögskolan i Grythyttan (Gustavsson 2004b). Syftet är att kunna 

beröra samtliga områden inom besöksnäringen (Gustavsson. 2004b). Plattformen som 

har forskats fram kallas Five Aspect Meal Model (FAMM-modellen). FAMM-

modellen, är en vetenskaplig modell som utgår ifrån fem aspekter, styrsystemet, 

atmosfären, mötet, rummet och produkten (Gustavsson, 2004).   

Oavsett om gästen besöker en snabbmatsrestaurang, en korvkiosk, en vägkrog, en 

hotellrestaurang, en lyxrestaurang eller en kvarterskrog kommer gästens bedömning 

grundas i fler faktorer än själva produkten, alltså maten och drycken (Gustavsson 

m.fl. 2006). Modellen är framtagen för att kunna analysera restaurangupplevelsen och 

utgår ifrån samma aspekter som bedöms i den erkända hotell- och restaurangguiden, 

Guide Michelin. Aspekterna 

påverkar gästen oavsett sitt 

medvetande, menar Gustavsson 

m.fl (2009) och modellen är 

konstruerad enligt figur 1.    

 

Styrsystemet, är det styrande organet i verksamheten och är den övergripande 

aspekten som lämnar de ekonomiska förutsättningarna för de övriga aspekterna 

Gustavsson m.fl. 2009). Carlbäck (2011) belyser att denna aspekt ofta prioriteras i 

mindre skala än de övriga fyra. Historiskt sätt har produkten stått i centrum men Pine 

och Gilmore (1999) menar att för att kunna skapa en attraktiv produkt måste en 

upplevelse konstrueras kring den. Gustavsson m.fl (2009) belyser därför vikten av att 

samtliga aspekter måste samspela med varandra för att kunna skapa en upplevelse. 

Styrsystemet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atmosfären 
 
 
 
 

Mötet Rummet Produkten 

Figur 1 - FAMM, modellens beståndsdelar 

(inspirerad av Gustavsson m.fl. 2009) 
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Vitalt, förtydligar Pine och Gilmore (1999), är vikten av kontroll inom verksamheten 

och förstå värdet av upplevelsen för gästen. Restauranger består av flera 

säregenskaper som är unika för alla branscher belyser (Gustavsson m.fl. 2009). 

Prissättningen av produkten bör därför grundas i samtliga aspekter som kan ge möjlig 

avkastning för restaurangen menar Carlbäck (2011), Carlbäck (2011) har därför 

forskat fram en modell som kallas upplevelseredovisning. I dagsläget finns det flera 

vedertagna ekonomistyrningsverktyg, exempelvis ABC-kalkylering, LEAN, Target 

Costing med mera (Carlbäck, 2011). Trots att samtliga verktyg är funktionella 

kvarstår de facto att de är framtagna för en produktionsbaserad verksamhet belyser 

Carlbäck (2011). Detta innebär att de inte berör restaurangbranschens samtliga 

säregenskaper. Upplevelseredovisning är därför en sammansättning av redan 

beprövade metoder och genom att få dem att samspela kan samtliga säregenskaper 

som kantar hospitalitybranchen beröras (Carlbäck, 2011).    

Teoretisk bakgrund 
 

I den teoretiska bakgrunden kommer en djupare beskrivning av de beståndsdelar som 

upplevelseredovisning består av samt de modeller och metoder som tilltänks förbättra 

dess kommunikativa förmåga presenteras. Först presenteras synsättet på upplevelsen 

vid ett restaurangbesök, därefter upplevelseredovisning och avslutningsvis verktyg 

som ska utveckla de kommunikativa egenskaperna. 

Upplevelsen vid ett restaurangbesök  
 

O´Dell (2002) menar att en upplevelse inte är ett subjekt eller produkt utan en process 

som både kan vara subjektiv och kollektiv. Då individen själv skapar upplevelsen kan 

den aldrig uppfattas på exakt samma sätt av två individer menar Gustavsson (2009). 

O´Dell (2002) beskriver upplevelsen som något som formas utav personens tidigare 

erfarenheter och tolkningar och styrs av flyktiga förnimmelser. Det är på så vis viktigt 

att förstå upplevelsens uppbyggnad och process strukturer för att kunna skapa en 

tillfredställande restaurangupplevelse (Mossberg, 2009). Produkterna som främst 

säljs, det vill säga maten och drycken är oftast det subjekt eller subjekten som en 

restaurangupplevelse formas och byggs kring (Carlbäck. 2008). Men både Carlbäck 

(2008) och Pine och Gilmore (1999) menar att produkterna bara är en del av den 

helhet som gästen uppfattar som en restaurangupplevelse.  
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En restaurangupplevelse konsumeras till exempel alltid i ett rum menar Gustavsson 

m.fl. (2009). Oavsett vilken typ av upplevelse som konsumeras, ligger vikten i att den 

inte endast konsumeras i ett rum beståendes av fyra vita väggar (Gustavsson m.fl. 

2009). Platsen skall vara anpassad eller avsedd för att en restaurangupplevelse kan 

konsumeras på ett tillfredställande sätt för gästen menar Mossberg (2009). Optimalt 

skulle en restaurang bestå av en stor serveringsyta (inkomst generator) och ett 

minimalt men effektivt kök (kostnadsställe) för att göra restaurangens möjligheter till 

ökad vinstmarginal så optimala som möjligt menar Carlbäck (2009). Men då 

marknaden präglas av konstant hårdare konkurrens menar Carlbäck (2011) att de 

övriga fyra aspekterna i dagsläget har större inflytande och påverkan på 

restaurangupplevelsen än tidigare. Kotler beskriver detta redan 1973, som 

”uppoffringen att skapa och designa säljande miljöer genom att tilltala kundens sinnen 

och känslor vilket ökar chansen till försäljning”. Likaså pekar Gustavsson m.fl. 

(2009) på vikten av att upprätta en interiör som samspelar med de andra fyra 

beståndsdelarna i FAMM-modellen. Textilierna, designen, arkitekturen, konst och så 

vidare är exempel på faktorer som tillsammans skapar interiören. Utöver detta bör 

även verksamheten beakta nya trender, mode, ekonomiska och sociala faktorer, 

kedjeorganisationer med mera och eventuellt implementera detta i rummets innehåll, 

beståndsdelar och design (Carlbäck 2008). Huruvida verksamheten använder sig av 

olika typer av design och mode måste det finnas ett tydligt syfte med inredningen 

(Gustavsson m.fl. 2009).    

Gästen bedömer dessa utifrån sina personliga preferensramar och tidigare erfarenheter 

(Gustavsson m.fl. 2009). Upplevelseprocessen bör därför utformas med en viss grad 

av flexibilitet vilket ger individen större möjlighet till egen uppfattning och perception 

(Håkansson. m.fl. 2006). Samtidigt involverar upplevelsen således individen att aktivt 

delta och förnimma sig i händelsen. Vilket Grönroos (1998) menar utgör möjligheten 

till en mer lukrativ och hållbar relation till gästen och i längden en större avkastning. 

Eftersom en individ fysiskt inte kan äga en upplevelse, blir upplevelsen mer personlig 

och i vissa fall till och med själslig menar O´Dell (2002). Detta menar Grönroos 

(2009) är en av de mest vitala grundfaktorerna i grundandet av en lukrativ och hållbar 

relation mellan verksamheten och gästen.    

 

När restaurangupplevelsens beståndsdelar på så sätt fragmenteras kan den utvecklas 

och värdet av samspelet mellan fragmenten blir mer uppenbart (Gustavsson m.fl. 

2009). En upplevelse består, i regel även av en eller flera produkter vilka gör 
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upplevelsen möjlig att framställa (Pine & Gilmore, 1999) men, Gustavsson, Öström, 

Johansson och Mossberg (2009), menar även att värdet av produkten kan försummas 

på grund av de övriga faktorerna, inte lever upp till gästens förväntningar. En annan 

faktor som påverkar individen, är under vilka former som individen ”konsumerar” 

restaurangupplevelsen. Besöker gästen restaurangen ensam eller delar gästen 

upplevelsen med andra i sällskap så påverkar det upplevelsen menar Mossberg och 

Sundqvist (2003). När gästen interagerar med övriga deltagare i sällskapet och hur de 

uppfattar restaurangbesöket påverkas gästen (Gustavsson m.fl. 2009). Därför menar 

Mossberg (2006) att värdet av att upplevelsens samtliga beståndsdelar håller jämn 

kvalitet ökar och att processflöden är noga genomtänkta. Detta för att samtliga gäster 

skall kunna tillfredsställas (Mossberg. 2006).  

 

Atmosfären, skapas genom samspel mellan de övriga fyra beståndsdelarna 

(Gustavsson m.fl. 2009). Sweeney och Wyber (2002), menar att atmosfären skapas 

genom en symbios i miljön där gästen känner sig avslappnad och bekväm. Speciellt 

viktigt är det att skapa en miljö som förebygger och uppmuntrar gästen till samtal 

(Gustavsson m.fl. 2009). Både gäster emellan men även gäst - personal och personal – 

personal menar Watzlawick (1969), då atmosfären skapas genom två 

huvudkategorier, känslor och omgivning belyser Hansen (2005). Känslor beskrivs 

utifrån gästens inre objektiva personliga uppfattnings ram, vilket formar gästens 

uppfattning av upplevelsen, fortsätter Hansen (2005). Covey (1999), beskriver detta 

som gästens paradigm, alltså tidigare upplevelser och erfarenheter, som antingen 

begränsar eller förhöjer gästens uppfattningsförmåga.        

 

Miljön, där upplevelsen konsumeras, utgör den andra ramen menar Hansen (2005). 

Där de främsta förutsättningarna för att skapa en komplett upplevelse grundas i att 

spela på gästens fem sinnen (Gustavsson m.fl. 2009). Synen, appelleras av 

utformningen av miljön. Finns det ett samspel och en grundtanke i verksamhetens 

framtoning? Vilka löften utlovar miljön kunden? Är miljön opretentiös eller 

avslappnad? Bygger miljön på starka färger eller är den mer nedtonad Carlbäck 

(2011). Hörsel, kantas miljön av ett angenämt ”surr” eller är miljön bullrig och svår 

att kommunicera i (Mossberg. 2006). Även musik är en viktig aspekt i 

sammanhanget, som antingen kan förhöja eller försumma atmosfären belyser 

Carlbäck (2011). Beroende av vilken typ av upplevelse som produceras är det av 
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varierande vikt att miljön följer samma grundtanke. Oavsett om doften normaltsätt 

tilltalar gästen, kan den bli fel i kontexten menar Mossberg (2006).    

Smaken, känsel, texturen i maträtten behöver likt odören, samspela och förverkliga 

verksamhetens utlovade löfte (Gustavsson m.fl. 2009).   

 

Styrsystemet innefattas av ekonomin och dess struktur, marknadsföring, styrning och 

ledning samt prissättning med mera. Det är den beståndsdelen som fungerar som 

basen i verksamheten och ligger till grund för verksamhetens process flöde (Carlbäck 

2011). Förutsättningarna för tillverkningen av produkten, service och kunskapsnivån 

hos de anställda bestäms här (Gustavsson m.fl. 2009). Styrsystemet är alltså det 

bestämmande organet genom att den utgör den ekonomiska basen för verksamheten 

och är därigenom det bestämmande organet för de övriga fyra beståndsdelarna 

(Carlbäck 2011). Ekonomin fördelas eller allokeras, på så sätt, utefter de delar som 

verksamheten väljer, utifrån verksamhetens mål och vision, att lägga fokus på 

(Carlbäck 2011).  

 

Vad styr kundens förväntningar? 
 

Det första mötet mellan gästen och restaurangen börjar redan då gästen ser 

restaurangens annons i tidningen, besöker verksamhetens hemsida, via Word of 

mouth eller är i förbi farten och tilltalas av restaurangens exteriör eller meny som står 

på gatan framför restaurangen menar Lindquist & Persson (1997). Vid detta tillfälle 

skapar även gästen sina första förväntningar på upplevelsen (Gustavsson m.fl. 2009). 

Att lägga vikt på att skapa en restaurang vars atmosfär inte bara skall vara estetiskt 

tilltalande men där gästen även känner sig avslappnad, trygg och bekväm (Lindquist 

& Persson, 1997). Gunnarsson (2002), menar att väsentliga aspekter som information, 

priset, inredningens design, renlighet och väntetid med mera är aspekter som är 

grundläggande för en bra atmosfär där gästen känner sig välkommen och säker 

(Lindquist & Persson, 1997). Då många restauranger nischar sig utifrån en geografisk 

gastronomisk kultur, snabbmat, slowfood, rawfood och så vidare, indikerar 

restaurangen för gästen vilken målgrupp som den söker (Carlbäck 2011).  

Genom att inreda restaurangen i ett specifikt syfte eller för att förmedla ett specifikt 

budskap skapas också förväntningar hos gästen. Att använda sig av exklusiv 

inredning förmedlar även att produkterna som serveras håller hög kvalitet och så 

tillika serviceutförandet Grönroos (1999). På så sätt ger restaurangen gästen ett 



11 
 

outtalat löfte om vad gästen kan förvänta sig menar Lindquist och Persson (1997). 

Därigenom kan restaurangen i sin tur debitera gästen mer för upplevelsen, men måste 

i sådant fall även kunna leverera den utlovade kvaliteten menar Grönroos (1999). 

Detta kan således både ha en positiv eller negativ inverkan på gästen belyser 

Mossberg och Sundqvist (2003). Oavsett vad restaurangen anser, är det alltid i 

slutändan gästen som avgör om han eller hon upplevde att den utlovade kvaliteten 

samstämde med förväntningarna (Grönroos, 1999). Detta kommer att påverka om 

gästen återkommer till restaurangen eller inte menar Grönroos (1999). Vidare belyser 

Mossberg (2006),  att restaurangen således måste vara tydlig i sitt koncept och sin 

utformning, så att gästen inte känner en tveksamhet eller osäkerhet (Mossberg & 

Sundqvist, 2003).  

Hur känner gästen att förväntningarna uppfylls?  
 
Oberoende av vilken typ av upplevelse som verksamheten producerar, måste gästen 

alltid känna lika stor tillfredställelse som priset som gästen betalar för upplevelsen 

(Grönroos 2009). Oavsett om det handlar om att dinera på en lyxkrog, 

snabbmatsrestaurang, övernattar på ett lyxhotell eller på ett vandrarhem (Carlbäck 

2008). Grundläggande för verksamheten är att förstå vilka löften som verksamheten 

utlovar kunden menar Grönroos (1999). Använder verksamheten en design och stil 

som indikerar modernitet och kreativitet men utför en tjänst som upplevs 

gammalmodig och bakåtsträvande kommer kunden inte att inspireras till mer-köp 

eller återköp (Carlbäck, 2011). Som nämnt i tidigare stycke är kommunikationen en 

av nyckelfaktorerna för att gästen skall känna tillfredställelse menar (Gustavsson m.fl. 

2009). Covey (1999) menar att det i grunden handlar om att skapa en win-win 

situation mellan gästen och verksamheten och utifrån det vinna gästens förtroende. 

Genom att inte utlova något som verksamheten i längden inte kan uppfylla eller 

prestera, äventyras inte heller att gästens förtroende försummas fortsätter Grönroos 

(1999). Detta är det mest grundläggande för en längre och mer solid relation till 

gästen (Grönroos, 1999) och chansen till att verksamheten kan uppfylla gästens 

förväntningar på upplevelsen. Når verksamheten den punkten, kommer gästen, inte 

bara att återkomma, utan även marknadsföra detta vidare (word of mouth) och 

chansen till ökad försäljning uppstår (Grönroos, 1999).     
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Upplevelseredovisning (Experience Accounting) 
 

Det finns en brist i dagsläget (2014) på effektiva och funktionella 

ekonomistyrningsverktyg i upplevelseindustrin.(Carlbäck, 2011) Många av dagens 

verktyg är framtagna för den produkttillverkande industrin och är antingen 

kostnadsfokuserade eller kundfokuserade och blir därigenom inte optimalt 

applicerbara inom restaurangbranschen menar Carlbäck (2011).   

 

Upplevelseredovisning, är en teori som baseras på en variation av redan vedertagna 

ekonomistyrningsverktyg men som är, med hjälp av olika redan vedertagna metoder 

inom besöksnäringen och industrinäringen, anpassad och effektivt utvecklad gentemot 

besöksindustrin Carlbäck (2011). Modellen presenteras i figur 2 här nedan och  

modellens beståndsdelar presenteras närmare i rubrikerna nedanför modellen. 

 

 

 
 

 

 

 
 

        

Upplevelsen i Upplevelseredovisning   
 
Historiskt sett, har forskare länge granskat upplevelsen utifrån verksamhetens 

perspektiv och inte utifrån gästens perspektiv. Exempelvis belyser Oliver (1999), att 

fokus bör ligga på att tillfredsställa gästen, Zeithaml(1998) menar att utgångspunkten 

bör vara att eftersträva kvalitet och Holbrook (1999) menar att värde är det viktigaste 

för verksamheten. Tidigare, menar Mcnaire (2008), var redovisningsverktygen inom 

besöksnäringen, i regel endast kostnadsdrivna. Men genom att vända fokus och se till 

upplevelsen utifrån ett gästorienterat perspektiv, kan ett mer relevant styrsätt 

utvecklas. Pine och Gilmore menar i sin bok ”The expierience Economy” (1999), att 

Upplevelse VCM (Value 
creation model 

Gästnöjdhet CVM (kontingent 
validerings metod) 

Management accounting 

Figur 2 - Upplevelseredovisningens bestånds delar och mätverktyg (inspirerat av Carlbäck, 

2008) 
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alla former av producerande verksamheter kan de facto producera en upplevelse. 

Genom att ta perspektivet från produkten och validera användningsområdet för gästen 

kan en ny synvinkel på produkten skapas. Detta menar Pine och Gilmore (1999), 

skapar en överlägsenhet för verksamheten gentemot konkurrenterna, och 

verksamheten ställer sig mer konkurrenskraftig då de menar att upplevelsen skapas 

med utgångsläge och fokus på att kundens/gästens behov skall tillfredsställas, inte 

verksamhetens. Gästen söker upplevelser som ger honom/henne ett värde, därför 

menar, Mattila och O´Neill (2003), att oavsett om företaget implementerar 

upplevelseredovisning, eller andra vedertagna modeller som styrverktyg, bör alltid 

gästutvärderingar utgöra grundplattformen för värdet av produkten för gästen (pris 

kontra gästens värdesättning av upplevelsen).   

VCM – Value creation model 
 
McNair m.fl (2001) menar att verksamheten måste förstå  et vär e som definieras av 

gästen för att skapa en effektiv och konkurrenskraftig strategi. Därför utvecklade de 

VCM,som en värdeskapandemodell med syfte att hjälpa verksamheten att urskilja vad 

kunderna värdesätter i företaget. Ursprunget grundade sig i att McNair, Polutnik och 

Silvi (2001) ville bekräfta sin teori om att företag som inte ser sambandet mellan pris, 

kundvärde och kostnader i regel är mindre lönsamma. Slutsatsen blev att 

verksamheten borde se till kundperspektivet och inte enbart kostnadsperspektivet, 

men att marknadspriset däremot begränsar prissättningen av produkten (McNair m.fl. 

2001,  önsson & Ericsson, 2006) Att förstå produktens värde för kunden, är således 

vitalt rent konkurrensmässigt menar McNair, Polutnik och Silvi (2001). Vidare 

forskning har visat att marknadspriset oftast utgör storleken för verksamhetens 

spelrum menar  önsson & Ericsson (2006). Därför är differentiering och 

kostnadseffektiviseringen det som påverkar vinstmarginalen ( önsson & Ericsson, 

2006).   

Gästnöjdhet, integrerat i upplevelseredovisning 
 
Gästnöjdhet inom restaurangbranschen, är ett område som det länge har forskats på då 

det blir en alltmer viktigare aspekt för att verksamheten skall bli än mer 

konkurrenskraftig menar Pizam och Ellis (1999). Carlbäck (2008), menar att det finns 

ett stort utvecklingsområde att integrera gästnöjdhet i redovisningsverktyg. För att 

effektivisera och underlätta genomförandeprocessen, måste bedömning av gästnöjdhet 

ske systematiskt belyser Carlbäck (2008). Vedertagna modeller exempelvis FAMM-
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modellen alternativt M-R-modellen(Mehrabian och Russel, 1974) kan systematiskt 

implementeras, menar Carlbäck (2008). M-R modellen granskar upplevelsen utifrån 

tre perspektiv; miljö-stimuli, emotionella stadier och approach (Mehrabian och 

Russel, 1974). Genom att granska perspektiven, miljöns-stimuli och de emotionella 

stadierna som gästen upplever menar Ryu och Jang (2008) att verksamheten kan 

skapa sig en bild av den kompletta helhetsupplevelsen.  

Genom att implementera dessa faktorer på ett kontrollerat sätt i verksamhetens drift, 

ökar möjligheterna till en högre lönsamhet för verksamheten, menar Gupta m.fl 

(2007). De belyser vidare vikten av ett ekonomiskt styrverktyg som kan förhålla sig 

till det, blir därigenom vitalt.       

Contingent Valuation Method (CVM) 
 
För att kunna mäta upplevelsens värde för gästen krävs beprövade och linjärt 

utvecklade verktyg som kan hantera de aspekter som präglar restaurangupplevelsen 

menar Zhang, Ye och Law (2011) . Två dominerande metoder har utvecklats i detta 

syfte, CVM och gästens betalningsvillighet, Willingness To Pay (WTP) (Mitchell & 

Carson, 1989). CVM, är en metod som går ut på att prissätta de mjuka, icke 

subjektiva tingen på restaurangen, exempelvis stämning, atmosfär, utsikt, läge och 

liknande. WTP, är en metod som är vanligt förekommande i undersökningar och som 

kontingent i utvärderingsmetoder. Metoden används frekvent för att utvärdera 

“miljövär en” och skapa es för att effektivare kunna prissätta produkter (Jesdapipat, 

2002). Resultatet av metoden ger en indikation på det högsta priset som gästen är 

beredd att betala (Lankoski 2010) Genom att ställa de mjuka värdena kontra vad 

gästen skulle kunna tänka sig att betala kan även de mjuka värdena inkluderas i 

prissättningen (Jesdapipat, 2002).  

Upplevelseredovisning – metoden i praktiken  
 
Metoden bygger, som tidigare nämnt, på idén att kunna skapa ett applicerbart verktyg 

som linjärt är utvecklat och applicerbart på samtliga verksamheter som är uppbyggda 

utifrån ett upplevelseproducerande synsätt (Carlbäck, 2008). Verktyget, ett 

management redovisningsverktyg baserat på att kostnaden allokeras på fyra 

kostnadsställen. Kostnadsställena, menar Mehrabian och Russel (1974) representerar 

de områdena som gästen främst värdesätter. Restaurangupplevelsen används som 

utgångsläge i forskningen och resultat visar att de basala råvarorna, kulinarisk finess, 

service, atmosfär, sällskap vid bordet samt övriga gäster (Carlbäck 2008). De två 
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sistnämnda utesluts då de faller utanför ramen för vad som styrningsmässigt kan 

bedömas menar Carlbäck (2008). De övriga aspekterna fragmenteras sedermera ner 

till mindre beståndsdelar och verksamhetens totala kostnader allokeras på de områden 

som kostnaderna faller inom ramen för (Carlbäck 2008). Exempelvis faller potatis, 

vatten, salt och lönen för kockar under basmat-kontot, medan räkor, vin, oxfilé och 

köksmästarens lön faller inom ramen för kulinariskfiness-kontot. Servicepersonalens 

lön allokeras under service-kontot och royalties för musiken i lokalen och dekor faller 

inom ramen för atmosfär-kontot. 

        

 Detta visar en helt ny sida av verksamhetens kostnadsställen i förhållande till 

påverkan av värdet för gästens upplevelse. Genom att även dela ut en gäst-enkät där 

gästen bedömer WTP för den aktuella upplevelsen men även i förhållande till den 

ideala upplevelsen, möjliggörs en ökad insikt hos ledningen vilken således kan 

kontrollera produktionen och vilka kostnadsställen som bör effektiviseras. Genom att 

använda CVM-metoden kan resultatet framställas rent monetärt vilket kan jämföras 

med räkenskap-systemet som beskrevs här ovan. Således kan verksamheten nu 

validera och, om så behövs, omprioritera de kostnadsställen som i mindre skala bidrar 

till gästens tillfredställelse och upplevelse. processen är konstruerad enligt modellen i 

figur 3 här nedan.  

Figur 3 - kostnadsställen i förhållande till upplevelsen (inspirerad av Carlbäck, 2008) 
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Balanced Scorecard (BSC) 
 
Balanced Scorecard (BSC) är en metod som är framtagen för att underlätta den 

strategiska planeringen inom verksamheten (Kaplan och Norton, 2000). Globalt sätt 

är BSC det femte mest frekvent använda styrningsverktyget och används idag av 73 

% av världens företag (Rigby 2013). Anledningen till detta är att verktyget är enkelt 

att anpassa till verksamhetens säregenskaper och kan därför enklare kommuniceras 

internt menar Rigby (2013). Modellen togs fram av Kaplan och Norton 1992 och 

utgår ifrån att effektivt styra verksamheten mot dess vision (Kaplan och Norton, 

2000). Niven (2002), belyser vidare komplexiteten av att implementera en vision då i 

regel endast 5 % av medarbetarna förstår den. Orsaken till att medarbetare inte förstår 

visionen beror på att vision i normaltsätt är skriven i ett språk med hög 

abstraktionsnivå (Watzlawick, 1969). Följande menar Kaplan och Norton (2000), att 

detta innebär att visionens språk behöver brytas ner och implementeras i 

medarbetarnas arbetssysslor. Detta för att medarbetarna skall förstå sitt bidrag till 

verksamhetens framgång (Watzlawick, 1969). Watzlawick (1969) belyser risken vid 

implementering av ett kommunikationsverktyg som inte anpassas efter verksamheten 

vilket leder till att medarbetarna inte förstår dess mening och därför inte accepterar 

det. Kaplan och Norton (2000) 

menar därför att visionen måste 

brytas ner i delmålen och göras 

mätbara så att verksamhetens 

beståndsdelar och handlingar 

kan, på ett kontrollerat sätt, 

orienteras i rätt riktning. BSC är 

därför baserat efter 

verksamhetens fyra perspektiv, 

kund-, medarbetar-, process- och 

det finansiella perspektivet 

(Kaplan och Norton,2000).  

Kaplan och Norton (2000) menade att 

perspektiven speglade ramen för 

verksamhetens monetärt övergripande mål. Exempelvis vinst, intäkter, kassaflödet, 

gästnöjdhet, medarbetar nöjdhet, verksamhetens interna kvalitéer etcetera (Kaplan 

och Norton, 2000). Niven (2002) menar att de finansiella målen ofta blir abstrakta och 

Figur 4 - Utgångsläge för BSC (inspirerad av 

Kaplan och Norton, 2000) 
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komplexa att kommunicera i verksamheten och därav begriper de anställda inte 

företagets budget. Enligt Niven (2002), bottnar detta i företagets brist på att integrera 

visionen i den fortlöpande verksamhetens mål och belyser därför fördelarna med BSC 

som verktyg. Kaplan och Norton (2000) har därför vidareutvecklat BSC vilket har 

inneburit att organisationens värdeord och värdegrund även tas i beaktning. Detta 

innebär ökad kontroll och styrning menar Niven (2002), då medarbetarna lättare 

förstår och kan känna igen sig i vad organisationen värdesätter.  

 

Hartleben & Kappl (2014), betecknar målen eller Strategic Business Units
1
 (SBU), 

som avgörande för verksamheten. Genom att SBU transparent implementeras 

underlättas verkställandet av dem menar Kaplan och Norton(2000). Beståndsdelarna 

som innefattas i en restaurangverksamhet, grundas i att ledningen först reviderar och 

kontrollerar verksamhetens kostnad- kontra intäktsställen belyser Ford m.fl (2012). 

En restaurang behöver naturligtvis ha högre intäkter än kostnader under en längre 

period, för att vara lönsamma (Ford m.fl, 2012). Således bör kostnadsställena 

revideras för att varje investering skall få optimalt utfall belyser Niven (2002).    

Ford m.fl (2012) använder hygienen och renligheten på restaurangen som exempel då 

den är en av de grundläggande faktorer till varför en gäst återbesöker restaurangen. 

För att garantera en hög nivå av renlighet krävs effektiva och pålitliga leverantörer, en 

optimerad logistikkedja, effektiv personal som även besitter ”servicemin ” menar 

Ford m.fl (2012).  Dessa perspektiv måste därför tas i beaktning i den strategi som 

BSC mynnar ut i (Hartleben & Kappl, 2014). Därför är det viktigt att varje perspektiv 

innehåller minst ett mål och att varje mål innehåller minst en mätbar variabel för att 

kunna mäta måluppfyllelsen och prestationen (Ford m.fl, 2012. Kaplan och Norton, 

2000. Hartleben & Kappl, 2014). Nya mål som till en början inte är mätbara 

klassificeras med hjälp av pre-indikatorer (power drivers) eller 

postresultatindikatorer (Kaplan och Norton, 2000). På så sätt menar Kaplan och 

Norton (2000), skapas en realistisk bild av vilket utgångsläge som målet grundas i. I 

Ford m.fl (2012) exempel, beskrevs vad som krävs för en jämn renlighet med 

                                                        
1 ”En autonom avdelning eller organisationsenhet, tillräckligt små för att vara 
flexibla och tillräckligt för att utöva kontroll över de flesta av de faktorer som 
påverkar dess långsiktiga funktion mycket.  
Eftersom strategiska affärsenheter är smidigare (och har oftast oberoende 
uppdrag och mål), de tillåter ägande konglomerat och reagerar snabbt på 
förändrade ekonomiska eller marknadssituationer.” (businessdictionary.com) 
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högkvalitet på en restaurang, figur 5 här nedan, visar hur ett sådant mål byggs upp 

enligt Hartleben & Kappl (2014). 

 

 

Figur 5 - Uppbyggnad av mål (inspirerad av Hartleben och Kappl, 2014) 

 

Hartleben och Kappl (2014) betonar vikten av att förstå vart verksamheten befinner 

sig i dagsläget för att målen skall bli uppnåbara. Ford m.fl (2014) fortsätter, ett 

realistiskt utgångsläge är grundläggande för att inte underminera prestationer som 

redan utförs på restaurangen eller inte heller överskatta dem. Vid en underminering av 

verksamheten kan målsättningen vara i nivå med den aktuella situationen vilket 

resulterar i att perspektivet inte utvecklas (Kaplan och Norton, 2000). Samtidigt 

belyser Hartleben och Kappl (2014), om verksamheten istället överskattar sina 

prestationer kan resultatet ge en bad-will inom organisationen. 

Hartleben och Kappl (2014) belyser därför vikten och möjligheten av att anpassa BSC 

utefter de säregenskaper som präglar verksamheten.  

Anpassa BSC, som internt kommunikationsverktyg 
 
Unikt för restaurangbranschen är dess mångfald av medarbetare (Carlbäck, 2011). Ett 

jobb på en restaurang är ofta det första jobbet för ungdomar idag (Visita 2014).  

Detta innebär att verksamheten kantas av varierad kunskapsnivå, utbildning och ålder. 

Detta kan vara en stor fördel för verksamheten menar Archer och Hutchings (2000), 

samtidigt belyser de att detta ställer detta också högre krav på kontroll och 

kommunikation. I dagsläget finns en mängd vedertagna kommunikationsverktyg. 
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Normaltsätt är dessa framtagna för producerande industrier().  Detta innebär att de i 

regel inte innefattar restaurangupplevelsen samt att konsumtionen av produkten sker 

på själva produktionsstället (Carlbäck, 2011). Ford m.fl (2012), Hartleben och 

Kapplan(2014), Carlbäck (2008) enas om att BSC, på grund av sin flexibilitet och 

anpassningsförmåga är ett av de mest optimala för restaurangbranschen. Hartleben 

och Kappl (2014)  menar att de har forskat fram en modell som dem menar är direkt 

applicerbar och anpassad för besöksnäringens säregenskaper. Modellen är formad 

kring upplevelsen och kundnöjdheten i relation till omsättning, 

medarbetarperspektivet, processerna och hur dessa finansieras (Hartleben och Kappl. 

2014). Modellen är uppbyggd som en bilsinstrumentbräda, vilken representerar 

verksamhetens SBU och måluppfyllelse som förs fram genom att uppnå 

verksamhetens mål (Hartleben och Kappl. 2014). Watzlawick (1969), belyser 

fördelen med att anspela på nära referenser, liknelser och metaforer. Detta ökar 

förståelsen och underlättar vid implementeringen av kommunikationsverktyg menar 

Watzlawick (1969) vidare.   

I figur 6 här nedan beskrivs grundstrukturen för verktyget. 

 

Figur 6 - anpassa balanserat styrkort (inspirerad av Hartleben och Kappl, 2014) 

 

Måluppfyllelse demonstreras genom en ljusampel, grön, gul eller rödmarkering. 

Grönmarkering indikerar att målet är till 100% uppfyllt, gul markering indikerar att 

resultatet ligger >10% under satt mål och rödmarkering indikerar att målet är till 
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mindre än < 90% uppfyllt. På så sätt tar sig verksamheten fram enligt modellen 

(Hartleben & Kappl, 2014) Blomberg (2005) belyser färgernas påverkan på individen 

vid inlärning och hur de underlättar implementering genom ökad förståelse. 

Restauranger styrs i regel av en mindre organisation där ledningen ofta befinner sig på 

plats (Ahrens och Chapman, 2014). Då restaurangkedjor med en toppstyrd 

organisation blir allt vanligare, behöver kommunikationsverktyg kunna kommunicera 

på samtliga nivåer, menar Ahrens och Chapman (2004). 

Hartleben och Kappl (2014), menar att modellen är framtagen för att kunna 

kommunicera både på metanivå
2
 men även på meta-metanivå. Ahrens och Chapman 

(2004) belyser vikten av kommunikationen i större restaurangkedjor som 

grundläggande för implementeringen av företagskultur, förståelse för policy, mål, 

vision och existens, vilket är grundläggande för hållbar ekonomisktillväxt och 

bibehållen konkurrenskraft, men även för att kunna lyfta organisationen till en meta-

metanivå.  

Syfte och Frågeställningar  

Syfte 
 
Uppsatsen skall utveckla och förädla det redan existerande 

ekonomistyrningsverktyget, upplevelseredovisning (Experience Accounting), genom 

att förbättra verktygets interna kommunikationsförmåga med hjälp av ett anpassat 

Balanserat styrkort. 

 

Frågeställning 
 
- Hur kan resultatet av analysmaterialet omsättas till konkreta åtgärder för 

verksamheten? 

- Hur kan resultatet presenteras med hjälp av ett Balanserat styrkort? 

                                                        
2 Meta betyder över på grekiska. Exempel; en individ tillhör en organisation 
(metanivå), organisationen tillhör en koncern (meta-metanivå) (Watzlawick, 
1969) 
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Metod och Material 
  
I detta avsnitt beskrivs de tillvägagångssätt och metoder som ligger till grund för 

resultatet av studien. En enkätundersökning som är utförd på tre olika restauranger, 

inom tre olika segment, ligger till grund för analysmaterialet.   

Metodval 
 
Patel och Davidson (2003), menar och belyser vikten av att den personen som utför 

undersökningen, måste ha stor kunskap och förståelse inom ämnet samt för redan 

existerande kunskap. Genom att undersöka ett område som är relativt oexploaterat, 

likt upplevelse redovisning, är risken för att resultatet blir snävt och inte hållbart, 

menar Patel och Davidson (2013). Dock belyser Bryman (2011) vikten av att finna 

nya områden för forskningen. Det som emellertid är mest relevant för studien och 

forskningen i stort, är relevansen av den menar Bryman (2011). 

Upplevelseredovisning är ett oexploaterat område men där behovet för vidare 

forskning bör vara relativt stor för att kunna öka, den idag, låga lönsamheten inom 

branschen, tyder detta på ett behov och relevans menar Carlbäck (2011). 

 

Det som idag begränsar många redovisningsprogram och verktyg inom 

besöksnäringen är att utvecklingen har skett i den produkttillverkandeindustrin 

(Carlbäck, 2011). Följande beskriver Carlbäck (2011) att det som skulle effektivisera 

och driva branschen framåt skulle således vara att dra nytta av den befintliga 

kunskapen och utveckla den mot de typer av verksamhet som faktiskt bedrivs i 

besöksnäringen. Därför har två restauranger selektivt valts ut då de representerar två 

olika nivåer och typer av restauranger samt att visionerna och målsättningen 

differentierar sig mycket ifrån varandra. Detta för att undersökningen skall ge en så 

realistisk och bred bild som möjligt och leda till ett resultat som är applicerbart inom 

ett större område i besöksbranschen. Patel och Davidson (2003) beskriver detta som 

ett sätt att relatera empiri i teori, och vidare, teori i praktiken. De menar att tre 

metoder kan användas deduktion, induktion och abduktion.  

 

Denna studie bygger på ett deduktivt arbetssätt, vilket innebär att nya hypoteser och 

slutsatser formuleras utifrån redan kända och vedertagna teorier. Då ett nytt område 

skulle exploateras i denna studie behövs ny insamling av information. Detta krävs 

oftast då nya områden skall exploateras och benämns som primärdata (Patel & 
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Davidson, 2003; Bryman, 2011). Oavsett om liknande studier har utförts inom 

området bör alltid dessa revideras och aktualiseras (Christensen, Engdahl, Grääs & 

Haglund, 2010). Då en tidigare doktorsavhandling ligger till grund för denna studie, 

där en liknande undersökning har utförts, men där synvinkeln och fokus har speglat 

den rent kostnadseffektiviseringen som huvudområden, har denna studie betraktat hur 

metoden kan fragmenteras och effektivt kommuniceras inom verksamheten. Syftet 

med detta har varit att utöka verktygets potential.  

 

Primärdatan har samlats in under en vecka i maj 2014, med hjälp av en kvantitativ 

enkätsundersökning. Den sekundäradatan, det vill säga den data som ligger till grund 

för de grundkunskaper som krävdes för att kunna genomföra undersökningen har 

samlats in från facklitteratur, genom databasen Summon, Google Scholar och så 

vidare (Se bilaga 1 Artikelbasdatasökning).  

 

Kvantitativ insamling av data - Enkät  
 
Enkätundersökningar kan genomföras med hjälp av olika metoder, exempelvis 

gruppenkät, postenkät, besöksenkät med mera (Dahmström, 2005). Valet av 

enkätformen som undersökaren använder sig av baseras på syftet med 

undersökningen, menar Dahmström (2005). Denna studie baseras på en besöksenkät, 

där undersökaren har fysiskt befunnit sig i restaurangen och låtit respondenterna 

besvara frågor med hjälp av en Tablette (surfplatta). Fördelen med besöksenkäten är 

att den ger en direkt respons då avgränsningen redan finns. Dessutom minskar risken 

för att respondenten kan ombilda sin uppfattning då externa faktorer kan påverka 

respondenten i efterhand (Dahmström, 2005). Nackdelen kan dock vara att 

undersökaren kan medvetet eller omedvetet påverka respondenten vilket på så sätt ger 

en falsk verklighetsbild. Därför var det av stor vikt att undersökaren i denna studie 

inte befann sig i samma rum som respondenterna, men fanns som stöd och teknisk 

support vid behov. Enkäten var uppbyggd med en inledande text som beskrev 

uppsatsens syfte och värdet av respondentens medverkan. Detta för att undvika 

eventuell bortfall av respondenter (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att 

responsen styrs även av undersökningens relevans för respondenten, alltså om 

respondenter finner intresse i undersökningen. Därför formulerades inledningen på ett 

sådant sätt att den skulle länkas till det precis upplevda restaurangupplevelsen. Dock 

fanns risken för bortfall om respondenten fann upplevelsen medioker men var inte 
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helt missnöjd (Bryman 2011). Dessutom var enkäten tvungen att vara enkelt utformad 

och inte för omfattande för att förhindra att störa gästen för mycket. På så sätt 

minimerades även risken för bortfall om respondenten skulle finna ämnet icke 

intresseväckande.  

Även enkätens layout spelar roll menar Bryman (2011), är enkäten professionellt 

utformad rent estetiskt, inger detta ett större förtroende hos respondenten vilket är 

grundläggande för att kunna väcka intresse hos respondenten. Därför användes 

färgerna vitt samt olika nyanser av blått som skulle anspela på marint tema och den 

fräschör som den associeras med (pearsonhighered.com).                 

Undersökningen genomfördes under en veckas tid tills det att ett tillfredställande antal 

enkäter hade besvarats. 

Reliabilitet och validitet 
 
För att kunna öka en studies appliceringsmöjligheter i praktiken krävs att den är 

förankrad inom ämnet som den berör samt att den bygger på tillräckligt stort underlag 

för att den kan anses som trovärdig, det vill säga, att den speglar den generellt sedda 

verkligheten (Bryman, 2011). Reliabilitet innebär i detta sammanhang att mått och 

mätningar som har genomförts i studien är trovärdiga medan validiteten speglar om 

de mätningar som gjorts är av relevans för frågeställningar som studien bygger på 

(Bryman, 2011). Därför måste en studie som denna, som eftersträvar hög reliabilitet 

även ha en grad av validitet, menar Bryman (2011). Undersökningen som ligger till 

grund för resultatet utgår ifrån de fyra huvudområdena som presenterades under 

rubrik 4.5, figur 3, matens kvalitet och kvantitet, kulinarisk finess, service samt 

restaurangens atmosfär. Dessa, vidare kallat parametrar, bröts sedan ner i tre delar 

som varje parameter representeras av. Sedan fick respondenterna besvara frågorna 

utifrån deras uppfattning hur mycket varje del var värd i förhållande till varandra och 

upplevelsen i sin helhet. Reliabiliteten bedöms således som god och så även studiens 

validitet då frågeställningen besvarades av resultatet från undersökningen.   

Genomförande 
 
Enkätundersökning bestod av två delar och sammanlagt hade 13 frågor valt ut. Fråga 

1 till 4 bestod av grundläggande frågor gällande respondentens ålder, kön, om han 

eller hon var affärs- eller fritidsresenär och hur frekvent respondenten hade besökt 

restaurangen. Frågorna 5 - 13 var uppbyggda utefter CVM modellen. Frågorna 

ställdes huruvida gästen tolkade parametrarna basmat, kulinarisk finess, 
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serviceutförande och atmosfär. Huvudparametrarna var nedbrutna i tre frågor som 

representerar de beståndsdelar som huvudparametrarna innefattar. För att kunna 

urskilja förhållandet mellan den förgrund till nulägesanalys som då utkristalliserades 

ställdes samma frågor men där respondenten svarade hur han eller hon ansåg att 

besöket hade varit idealt.    

Enkäten prövades på studenter och lärare vid Restaurang och Hotellhögskolan i 

Grythyttan, samt att den genomfördes som en pilotstudie på ett faktiskt 

restaurangbesök. Då denna studie är en påbyggnadsstudie på doktorsavhandlingen 

From cost accounting to expirience accounting (Carlbäck. 2014) fanns ett tydligt mål 

och syfte med studien vilket hade diskuterats fram och genom diskussionen hade 

frågorna och strukturen metodiskt arbetats fram. Undersökningen utfördes på 

restaurangerna av studiens författare. Samtliga restauranger vad hotellrestauranger 

och ingår i en svenskägd hotellkedja. Dialog hade förts med huvudkontoret som 

därefter valt ut två restauranger som urskilde sig på olika vis.  

Undersökningen gick ut på att utvärdera restaurang syd och restaurang nord. 

restaurang syd har blivit en attraktiv knutpunkt för många events på grund av sitt läge, 

utbud och estetiska utformning (tripadvisor.se). Målgruppen är personer i karriären 

och internationellt affärsresande. Restaurang nord tillhör ett projekt som ämnar 

modernisering av utvalda väghotell. Restaurang syd har en ca 15 % högre prissättning 

än restaurang nord på likvärdiga produkter. Visionen hos restaurang syd är att bli den 

mest attraktiva hotellrestaurangen och baren i staden och det självklara valet för 

internationella affärsresenärer. Detta genom att servera högkvalitativa produkter på ett 

professionellt men avslappnat sätt. Genom att bygga en attraktiv atmosfär genom en 

innovativ skandinaviskdesign och ständiga evenemang är målsättningen att kunna 

attrahera dessa målgrupper.  

 

Restaurang nord ´s vision är att bli det självklara valet för inhemska affärsresenärer, 

barnfamiljer och idrottslag. Genom att kunna tillhandahålla de bekvämligheter, 

tillgänglighet, service och produkter av hög kvalitet som dessa målgrupper 

efterfrågar. Därför har restaurang nord nyligen genomgått en omfattande renovering 

av hotellets och restaurangens interiör enligt moderniseringsprojektet.   

Analys      
 
I studien användes ett kodningssystem för varje fråga och variabel för att enklare 

kunna analysera den insamlade data. En schematisk modell på det sättet underlättar 
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analysen av användbara variabler och databearbetningen (Christensen et al., 2010). 

Varje gång en enkät besvarades skedde en nollställning per automatik vilket 

underlättade urskiljningen, dessutom numrerades dessa i systemet vilket innebar att 

det lättare gick att följa upp och kontrollera data. För att underlätta analysarbetet 

ställdes endast slutna standardiserade frågor, på så sätt kan respondenternas svar 

enklare ställas mot varandra (Christensen et al., 2010). Därför ställdes endast slutna 

frågor och resultatet blev således endast siffror. 

 

Analys presenterat i BSC  

 
För att resultatet skulle kunna kommuniceras enligt BSC modellen som presenterats i 

den teoretiska bakgrunden ställdes det faktiskt upplevda värdet av parametrarna mot 

hur det ideala värdet av parametrarna skulle, enligt respondenterna, ha fördelats. 

Uträkningsmetoden som användes var reguladetri i procent vilket betraktas av 

Hartleben och Kappl (2014) som den metod som ger det mest sanningsenliga 

resultatet. Enligt metoden betraktades det ideala värdet som 100 % och det faktiska 

värdet ställdes således i relation till det. Uträkningen, som presenteras enligt figur 7 

här nedan, blev exempelvis vid kunskapen hos personalen, då det faktiska värdet var 

29,2 % och det ideala värdet 32 %, 91,6 % måluppfyllelse. 

 

Figur 7 uträkning av parameter, kunskapen hos personalen i reguladetri i procent 

 

Då Ford m.fl (2014) belyser vikten av att resultatet skall spegla det faktiska värdet 

och således inte endast differensen som presenteras i figur 8 här nedan. 

 

 

Figur 8 uträkning av differensen mellan idealiskt och faktiskt värde i kunskapen hos 

personalen 

 

Menar Hartleben och Kappl (2014) att den här uträkningsmetoden endast skulle 

spegla värdet i förhållande till övriga två parametrar och inte ge samma 

sanningsenliga prestationsindikation. Resultatet enligt reguladetri i procent blev 

således en SBU där utgångsläget utföll som varken under- eller övervärderad menar 
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Ford m.fl (2014)  och då måluppfyllelsen i detta exempel låg 8,4 % under idealet 

indikerades denna således som en gul signal på ljusampeln (Hartleben & Kappl, 

2014).      

Etiskt övervägande för studiens genomförande  
 

Vid en undersökning likt den som har genomförts är det av stor vikt att respondenten 

känner sig skyddad för att respondenterna skall ge så sanningsenliga svar som möjligt 

(Bryman, 2011). För att kunna göra detta måste fyra etiska principer beaktas vilka är 

informationskrav, konfidentiellkrav, samtyckskrav samt nyttjandekrav   r man  

       ahmström, 2005). När undersökningen utfördes blev därför respondenterna 

informerade, genom en text som inledde undersökningen om uppsatsens syfte samt att 

undersökningen var helt frivillig att besvara och respondenten kunde avbryta 

genomförandet när han eller hon behagade men att det också innebar att resultatet inte 

skulle tas med i sammanställningen av resultatet. Respondenten blev även informerad 

om att svaren skulle bearbetas konfidentiellt och att han eller hon besvarade enkäten 

helt anonymt. Dahmström (2005) menar att det är viktigt att behandla data med 

sekretess så att inte informationen används av någon eller i något annat syfte än det 

som respondenten har gett sitt medgivande till. Då det i skrivande stund inte finns 

några lagstadgade paragrafer som bestämmer hur data och undersökningar likt denna, 

skall behandlas måste de utföras med stor försiktighet för att inte bryta respondents 

förtroende (Bryman 2011). Den lag som har närmast koppling är personuppgiftslagen 

(PUL) och hanterandet av sådana uppgifter (Christensen et al., 2010). Därför måste 

forskaren ständigt revidera undersökningen rent etiskt under tiden som 

undersökningen fortlöper (Christensen et al., 2010).  

Undersökningen bestod inte av några frågor som kunde uppröra respondenten och 

inga känsliga personuppgifter samlades in. Även de restauranger som besöktes 

omnämns inte i undersökningen.  

 

Resultat 

I denna del presenteras resultatet från enkätundersökningen som ligger till grund för 

studien. Resultatet presenteras därefter som ett anpassat BSC.    
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Resultat av inledande frågor 
 
I studien svarade totalt 36 respondenter på enkäten, 23 på restaurang syd och 13 på 

restaurang nord. Av dessa var 54 % kvinnor och 46 % män. Respondenternas 

snittålder var 42-58 år med 46 %, 42 % låg i åldersspannet 21- 41 år och resterande 

12 % var mellan 59 – 72 år gamla. 12 % av respondenterna var fritidsresenärer, 35 % 

var affärsresande och resterande 54 % var lokalbefolkning.  

 

Resultat av undersökningen  

I denna del presenteras hur utfallet av det faktiska besöket enligt parametrarna 

basmat, kulinarisk finess, service utförande och atmosfär upplevdes av 

respondenterna. Därefter presenteras hur respondenterna ansåg att det faktiska 

besöket idealt skulle ha sett ut samt vilka parametrar som skulle ha spelat mer eller 

mindre roll. Dessa ställs sedan emot varandra för att se hur många procentenheter 

över eller under idealet parametrarna ligger enligt respondenterna.   

              

Respondenterna på restaurang syd (figur 9) menade att den faktiska fördelningen var 

40,6 % potatis, ris, pasta etcetera, såsen var minst väsentlig för upplevelsen med 27,4 

% betydelse och sallad och grönsaker hade spelat minst betydelse med 32 % i 

förhållande till de övriga två aspekterna. Enligt respondenterna hade en idealisk 

fördelning varit att potatis, ris, pasta etcetera skulle ha 36,6 % roll på upplevelsen, 

såsen 25,1 % och sallad och grönsaker skulle ha 38,2 % inverkan på upplevelsen. 

Således låg ris, pasta etcetera 111% %-, såsen i alla dess former 109 %- och sallad 

och grönsaker 84 % i förhållande till idealet.      

Figur 9 - Resultat av fråga 6 – 7, basmat, Restaurang Syd 
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Under undersökningen på restaurang nord (figur 10) svarade respondenterna att 

upplevelsen var fördelad så att potatis, pasta och ris hade haft 41,5 % inverkan, såsen 

33,1 % och sallad och grönsaker hade 25,4 % inverkan i förhållande till varandra. 

Idealiskt hade potatis, ris, pasta etcetera haft 43,5 % inverkan på upplevelsen, såsen 

33,5 % och 

sallad och grönsaker 22,8 % inverkan. Skillnaden mellan det faktiska besöket och det 

ideala besöket blev således att ris, pasta etcetera låg 95 %, såsen i alla dess former 99 

% och sallad och grönsaker 111 % i förhållande till idealet.   

                    

Respondenterna på restaurang syd upplevde att fördelningen av serviceutförandet var 

att kunskapen hos servicepersonalen hade 29,3 % inverkan på upplevelsen, 

bemötandet var mest väsentlig för upplevelsen med 46,4 % betydelse och flödet i 

matsalen var minst betydande med 24,1 %. Enligt respondenterna hade en idealisk 

fördelning varit att kunskapen hos personalen skulle ha 32 % inverkan på 

upplevelsen, bemötandet 46,4 % och flödet i matsalen skulle ha 20,9 % betydelse för 

upplevelsen. Skillnaden mellan det faktiska besöket och det ideala besöket blev 

således kunskapen hos personalen låg 92 %, hur gästen bemöttes 99 % och 115 % i 

förhållandet till idealet.     

Figur 10 - Resultat av fråga 6 – 7, basmat, Restaurang Nord 

Figur 11 - Resultat av fråga 7 – 8, service, Restaurang Syd 
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På restaurang nord svarade respondenterna att serviceutförandet var fördelad med 

43,6 % inverkan på kunskapen hos personalen, bemötandet 32,9 % och flödet i 

matsalen hade 24,3 % påverkan på upplevelsen i förhållande till de övriga två 

aspekterna. Idealiskt hade kunskapen hos personalen haft 35,7 % inverkan på  

upplevelsen, bemötandet 40 % flödet i matsalen skulle idealiskt haft 24,3 % inverkan 

i förhållande till de övriga två aspekterna. Skillnaden mellan det faktiska besöket och 

det ideala besöket blev således kunskapen hos personalen låg 122 %, hur gästen 

bemöttes 82 % och 97 % ifrån idealet.     

        

Respondenterna på restaurang syd upplevde att fördelningen av den kulinariska 

finessen var att drycken till maten hade 30,7 % inverkan på upplevelsen gentemot 

köttet (oxfilé, räkor, fågel fisk etcetera) 41,6 % som var mest väsentlig och hur 

kombinerad rätten var hade näst mest väsentlighet med 32,5 % betydelse. Enligt 

respondenterna hade en idealisk fördelning varit att drycken skulle haft 31,3 % 

inverkan på upplevelsen, köttet 37,9 % och hur kombinerad rätten var skulle haft 35,2 

% betydelse för upplevelsen i förhållande till de övriga två aspekterna. Skillnaden 

mellan det faktiska besöket och det ideala besöket utföll sig så drycken låg 98 %, 

Figur 12 - Resultat av fråga 7 – 8, service, Restaurang Nord 

Figur 13 Resultat av fråga 9 – 10, kulinariskfiness, Restaurang syd 
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köttet, oxfilé, räkor etcetera 110 % och hur genomtänkt rätten låg 92 % i förhållande 

till idealet.      

 

Figur 14 - Resultat av fråga 9 – 10, kulinariskfiness, Restaurang Nord 

 

På restaurang nord svarade respondenterna att drycken var fördelad med 32,6 %, 

köttet (oxfilé, räkor, fisk, fågel etcetera) 48,3 % och flödet i matsalen hade 25,6 % 

påverkan på upplevelsen i förhållande till de övriga två aspekterna. Idealiskt skulle 

drycken haft 25,4 % inverkan på upplevelsen, köttet (oxfilé, räkor, fågel, fisk etcetera) 

48,3 % inverkan och hur kombinerad rätten var skulle idealiskt haft 26,3 % inverkan i 

förhållande till de övriga två aspekterna. Skillnaden mellan det faktiska besöket och 

det ideala besöket utföll sig så drycken låg 128 %, 87 % låg köttet, oxfilé, skaldjur 

etcetera och hur genomtänkt rätten var låg 97 % ifrån idealet.      

 

Figur 15 Resultat av fråga 10 – 11, Atmosfär, Restaurang Syd 

                                  

Respondenterna på restaurang syd upplevde att den faktiska fördelningen av 

betydelsen för restaurangens atmosfär hade akustiken i lokalen 35,7 % inverkan på 

upplevelsen i förhållande till musiken i lokalen 19,3 % som var mest minst väsentlig 

och lokalens inredning och design var mest väsentlighet med 45 % betydelse i 

förhållande till de övriga två aspekterna. Enligt respondenterna hade en idealisk 

fördelning varit att akustiken haft 46,3 % inverkan på upplevelsen, musiken i lokalen 

17,4 % och lokalens inredning och design skulle haft 36,3 % betydelse för 
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upplevelsen i förhållande till de övriga två aspekterna. Skillnaden mellan det faktiska 

besöket och det ideala besöket blev således akustiken 77 %, musiken 111 %, lokalens 

inredning och design var 124 % i förhållande till idealet.  

På restaurang nord svarade respondenterna att akustiken hade 35,2 % i förhållande till 

musiken i lokalen med 38,3 % och lokalens inredning och design hade 26,3 % 

påverkan på upplevelsen i förhållande till de övriga två aspekterna. Idealiskt skulle 

akustiken i lokalen haft 31,1 % inverkan på upplevelsen, musiken i lokalen 36,3 % 

inverkan och lokalens inredning och design skulle idealiskt haft 32,6 % inverkan i 

förhållande till de övriga två aspekterna. Skillnaden mellan det faktiska besöket och 

det ideala besöket blev således akustiken 77 %, musiken 111 %, lokalens inredning 

och design var 124 % i förhållande till idealet. 

 

Resultatet presenterat enligt anpassat BSC  

Måluppfyllelse beräknat enligt reguladetri i procent och faktiskt- samt idealiskt 

resultat demonstreras i förhållande till varandra. > 100 % indikeras med en grönt 

lysande ampel, > 90 % indikeras med en gult lysande ampel och < 90 % indikeras 

med en rött lysande ampel. Resultat för restaurang syd presenteras i modell 17 här 

nedan och resultatet för restaurang nord presenteras i modell 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Resultat av fråga 10 – 11, kulinariskfiness, Restaurang Nord 
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Figur 8 – Resultatet av utvärderingen vid restaurang Syd i ett anpassat BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion 
 

 

 

 

Figur 18 - Resultat av undersökning vid Restaurang Nord i ett anpassat BSC 

Figur 17 - Resultat av undersökning vid Restaurang Syd i ett anpassat BSC 
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Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer resultatet av studien ställas mot bakgrunden med syfte 

att förtydliga och konkretisera implementeringen av utfallet i uppbyggnad av mål och 

BSC.  

Kommunicering av resultatet 
 
Som resultatet visar, skiljer sig restaurangerna mycket åt. Det geografiska läget, 

utformningen av lokalen och utbudet innebär att gästens förväntningar ser olika ut 

menar Grönroos (1999). På restaurang syd värderades ris, potatis och såsen som 

tillfredställande men att sallad och grönsaker låg under idealet. Lindquist & Persson 

(1997)  menar att balansen är viktig för att gästen skall känna tillfredställelse. Således 

betonar Grönroos (1999) vikten av att fördela kostnaderna för att stärka de områden 

som är mindre framträdande och därigenom finna en ökad balans i produkten. 

Eftersom restaurangerna kantas av olika säregenskaper krävs att CVM metoden i detta 

fall har en hög grad av flexibilitet menar Zhang, Ye och Law (2011). Metoden måste 

vara anpassning och applicerbar för att användningsområdet skall optimeras. 

Restaurang syd har en påkostad inredning, exklusivare meny och bredare utbud. Detta 

innebär enligt Carlbäck (2011) att gästerna kommer att förvänta sig högre kvalitet på 

utförande, servering och smak. För att kunna nå gästernas förväntan ställs därför 

högre förkunskapskrav. Gustavsson m.fl (2004b) belyser vikten av utförandet hos 

servicepersonal, kallat sanningens ögonblick, att det är vitalt att det finns 

förutsättningar för utförandet av färdigheterna. Grönroos (1999) menar att gästens 

perception av sanningens ögonblick grundas i hur metodiskt och genomtänkt 

momenten genomförs. Således blir betydelsen för kunskapen högre beroende på 

vilken typ av restaurang gästen besöker (Lindquist & Persson, 1997). På restaurang 

syd, ställde gästen höga krav på kunskapen och bemötandet och ansåg att flödet i 

matsalen var mer väsentligt för upplevelsen. På restaurang nord där enklare produkter 

serverades ansåg respondenten att kunskapen var hög hos personalen men att 

bemötandet hade spelat mindre roll än önskat. Således visar metoden på en hög grad 

av flexibilitet menar Jesdapipat (2002), vilket Lankoski (2010) vidare belyser som en 

fördel med det kognitiva inslaget i metoden, genom att ställa det faktiska besöket mot 

ett idealt besök, ökar flexibiliteten och därigenom användningsområdet.  

 

Kaplan och Norton (2000) belyser vikten av att implementera målsättningen i en 
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konkret handlingsplan för medarbetaren. Organisatoriskt menar Kaplan och Norton 

kantas restaurangen av många moment som särskiljer den från en 

produktproducerandeverksamhet. Arbetsrytm och arbetstiderna är oregelbundna, inte 

sällan arbetar personalen i skift över frukosten, lunchen och middagen. Detta ställer 

enligt Watzlawick (1969) höga kommunikationsmässiga krav på organisationen. 

Kaplan och Norton (2000) belyser därför att, för att styra en organisation på ett 

effektivt sätt måste samtliga medarbetare vara införstådda med visionen, de 

gemensamma målen och organisationens värdeord.  Watzlawick (1969) belyser vidare 

meningen av att medarbetaren förstår varför hans eller hennes handling är viktig för 

verksamheten och hur en positiv handling påverkar verksamhetens resultat i sin 

helhet. Han beskriver även vikten och värdet av tydliga riktlinjer och regler som 

utvecklas genom en värdegrund vilken kan, med hjälp av exempelvis värdeord, 

genomsyra verksamhetens handlingar. Kaplan och Norton menar att dessa 

identitetsskapande handlingar ligger till grund för kontrollerad utveckling, expansion 

och ökat värde i arbetsklimatet. Därav belyser de vikten av att arbeta med 

värdegrunden och naturligt implementera denna som en naturlig del av BSC. 

Därigenom kan organisationen inte bara styras utan även utvecklas och därigenom bli 

mer lönsam.  

 

Watzlawick (1969) menar att ett effektivt sätt för att underminera riskerna för 

stagnation inom verksamheten är tydliga standardiserade rutiner. Dock belyser 

Kaplan och Norton (2000) vikten av att kontinuerligt revidera rutinerna så att de 

anpassas utefter nya förhållanden som uppstår i takt med att utvecklingen sker. 

Verksamheten måste således revidera sina mål och vision för att kunna möta gästens 

preferenser. Vid bildandet av det gemensamma målet måste varje SBU innehålla 

minst en mätbar variabel för att kunna mäta måluppfyllelse och prestation (Ford m.fl, 

2011). Finns inte detta att tillgå krävs en postresultatindikator (Kaplan & Norton, 

2000). I denna studie har samtliga SBU mätts och då det faktiska värdet ställdes mot 

idealet, betraktades idealet som målbilden. Således krävs ingen postresultatindikator i 

detta fall (Hartleben & Kappl, 2014). Skulle restaurangen särskilja sin verksamhet och 

bedriva andra verksamheter som inskränker så till den grad att den har en direkt 

påverkan på restaurangupplevelsen kan variablerna förändras och utvecklas menar 

Hartleben och Kappl (2014).  
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Anpassat BSC  
 

Enligt Kaplan och Norton (2014) speglar BSC den aktuella perceptionen av 

upplevelsen på restaurangen. Styrkortet utgör enligt Kaplan och Norton (2000) 

därigenom en plattform och utgångspunkt för målsättningen. Dock belyser Hartleben 

och Kappl (2014) vikten av den kommunikativa väsentligheten av utformningen. Att 

indikera måluppfyllelse med hjälp av färger och referenser 

förtydligas kommunikationen vilket i sin tur även ökar acceptansen av verktyget hos 

personalen. Kaplan och Norton (2000) menar att målsättningen effektivast sker 

systematiskt. Hartleben och Kappl (2014) belyser vidare vikten av att planera och 

grundligt implementera målen för att medarbetarna skall kunna applicera detta i sina 

rutiner. Dock menar Kaplan och Norton (2000) att oberoende av hierarkisk 

organisationsstruktur och ledning bör SBU diskuteras fram med den anställde för att 

de effektivast skall kunna implementeras och fullföljas. Hartleben och Kappl (2014) 

menar att detta är det effektivaste sättet för att implementeringen skall fullföljas även i 

ett fysiskt krävande arbetsklimat med hög stressbelastning. Forskningen har visat att 

systematisering och planering är de grundfaktorer som ökar arbetsmoral, välmående 

och därigenom lägre sjukskrivningsfrekvens, menar Kaplan & Norton (2000). 

Mätning av graden av måluppfyllelse bör ske systematiskt för ökad kontroll belyser 

Kaplan och Norton (2000) för att effektivast styra verksamheten mot visionen. 

Hartleben och Kappl (2014)  belyser vikten av att sätta upp uppnåbara mål som dock 

måste vara så realistiska för att inte underminera personalens prestationer. Resultatet 

av verktyget blir att visionen och målen bryts ner till en icke abstrakt nivå där 

samtliga medarbetare och managers, oavsett förkunskap, kan kommunicera utifrån ett 

konkret resultat. Då målen bryts ner till beståndsdelar som samtliga medarbetare 

förstår menar Watzlawik (1969) är grunden till styrning och utveckling. Därför måste 

visionen brytas ner från en abstrakt nivå till direkt pragmatiska handlingar i vardagen 

för personalen (Kaplan & Norton, 2000).  

Metod- och materialdiskussion  
 
Bortfallet har en stor betydelse för enkätundersökningen då den leder till större 

osäkerhet, menar Bryman (2011). Då studien gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, 

är det inte lika väsentligt med en hög svarsfrekvens (Bryman, 2011). Författaren till 

studien utförde själv undersökningen på plats på hotellrestaurangerna. Det var inga 
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svårigheter att få gästerna att besvara enkäten, vilket skyndade på hela insamling- och 

analysprocessen och innebar att inga bortfall uppkom. Fördelen med att befinna sig 

tillgänglig minimerar osäkerheten hos de svarande menar Patel och Davidson (2003). 

Dock kan det ha en viss påverkan på respondenternas svar anser Bryman (2011). Vid 

insamlingstillfällena var det många av de äldre respondenterna som frågade om 

teknisk support. Detta hade dock inte med enkäten i sig att göra utan det tekniska 

verktyget (surfplattan) som uppfattades som främmande. Fortsättningsvis kan därför 

enkäten finnas att tillgå både digitalt men även i pappersformat. En annan aspekt är 

det fysiska hindret när en person själv samlar in enkäter. Det visade sig vara relativt 

tidskrävande. Dock fanns det små eller inga alternativ för någon annan lösning som 

skulle vara mer tidseffektiv. Skulle någon annan instruera hur ifyllandet skulle gå till 

skulle detta kräva utbildning och risken för att fel skulle begås hade ökat enligt 

Bryman (2011).  

Forskningsetiskt utfall och diskussion 
  
Då författaren var närvarande vid insamlingen fanns en risk att respondenten kände 

att detta inkräktade på hans eller hennes anonymitet. Dock uppgav respondenten 

varken namn eller någon annan form av identifikation. På en frivillig basis kunde 

även respondenten lämna kontaktuppgifter om han eller hon ville se publikationen av 

studien.  

Enkäterna kodades per automatik i ett datasystem med total sekretesskydd för andra 

personer än författaren. Även analysarbetet har skett i författarens ensamhet. Dock 

uppfattades författarens närvaro som positiv av respondenterna, därför drogs 

slutsatsen att närvaron inte inkräktade eller kunde ses som oetisk.      

Slutsatser 
 
För att kunna omvandla resultaten av undersökningen till konkreta handlingar krävs 

att flera aspekter tas i hänsyn. Något att ha i åtanke är samtliga aspekters påverkan på 

upplevelsen. SBU bör därför innefatta samtliga av och förståelsen och kunskapen för 

detta inom organisationen är därför vital. Detta utgör en grund för att verksamheten 

skall få en mer djupgående förståelse för de processer som påverkar gästen. De 

konkreta handlingarna måste därför utgå ifrån det område som behövs förbättras. 

Detta innebär att verksamheten bör revidera sig och arbeta utifrån samtliga aspekter 

för att bli lönsam. Kommunikationen genom BSC kan betraktas som god då det enkelt 
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kunde påvisa vilka områden som behövdes förbättras och hur mål kan byggas upp på 

ett pedagogiskt sätt. Handlingarna måste ske genom en succesiv implementering, 

både på metanivå men även på meta-metanivå. Detta medför en ökad förståelse för 

visionen inom verksamheten och för ledning och medarbetare att enklare kunna 

kommunicera. Sammanfattningsvis skulle en korrekt implementering medföra godare 

förutsättningar för ökad avkastning. 

 

Praktiskt användande och vidare forskning 
 
Som ett resultat av studien har två färdigt anpassade BSC framställts utifrån 

bakgrunden och resultatet som studien innefattar. De två BSC innehåller föreslagna 

konkreta handlingsplaner samt en överskådlig bild av vart verksamheten befinner sig 

utifrån idealet. Det som denna studie har uteslutit är den ekonomiska påverkan av 

införandet av verktyget. Vidare finns det möjligheter att fördjupa verktyget både 

internt men även på andra delar i Hospitality-branschen, både på enskild hotellnivå 

men även på koncern nivå för att öka kontrollen och måluppfyllelse och därigenom 

lönsamheten.     
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