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Abstract 

I dagens konsumtionssamhälle söker vi människor efter mer än bara att tillfredställa de 
grundläggande behoven, vi söker efter olika mervärden som kan tillgodose oss upplevelser. 
Uppsatsen belyser hur vi påverkas av våra restaurangbesök från ett upplevelseperspektiv, jag 
har i undersökningen använt mig av intervjusamtal för att få svar på vad som gör en 
restaurangupplevelse. Resultatet från informanterna kom att handla om samspelet mellan 
personalen, andra gäster och miljön på restaurangen. I uppsatsen förklarar jag 
sammanfattningsvis utifrån olika teoretiska dimensioner tillsammans med diskussionen av 
informanternas resultat hur samspelet mellan personal, andra gäster och fysiska miljön 
tillsammans skapar en upplevelse och hur en restaurangupplevelse tillblir. 

Nyckelord: Restaurang, upplevelse, upplevelserummet, interaktion, kund, personal, 
sanningens ögonblick. 
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Förord 

Som student på Gastronomiutbildningen Högskolan Kristianstad har jag valt att skriva min C-
uppsats om restaurangupplevelser från ett kundperspektiv. Bakgrunden till uppsatsen är hur 
jag utifrån utbildningen intresserat mig för hur kunderna uppfattar de olika offentliga miljöer 
som de vistas i utifrån ett upplevelseperspektiv, uppsatsen belyser restaurangmiljöer. 
Utbildningen har tillsammans med min mångåriga bakgrund som servitör ökat intresset för 
hur restauranger kan ses som upplevelserum.  

Jag vill i förordet passa på och tacka mina informanter som gett mig tillgång till både deras tid 
och deras tankar. Mina kurskamrater för deras stöd och min handledare Anna Burstedt för 
hennes kreativa råd och vägledning under skrivandet av uppsatsen. 

Kristianstad 2009-05-29 

Pär-Martin Ohlsson 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenterar jag det valda ämnet för uppsatsen. Jag visar på ämnets 
relevans genom en bakgrundsförklaring, sist i kapitlet presenterar jag mitt syfte.  

1.1 Ämnesintroduktion 
Inför uppsatsen var jag ganska säker på att uppsatsens ämne skulle handla om upplevelser och 
helst upplevelser relaterat till restauranger i någon form. Intentionen med uppsatsen var från 
början att ”skapa” en ny och inte så ”snobbig” restaurangguide utan en folklig 
restaurangguide med ett språkbruk som inte känns tungt och elitiskt. Jag ville skapa en 
motreaktion till en del av dessa restaurangguider som tenderar till att bara inrikta sig på det 
absolut översta skiktet av restaurangerna i Sverige och även fungerar som en obestridlig 
domare över vad som är bra respektive inte bra. Men då jag insåg att det var ett projekt som 
inte föll inom tidsramen för skrivandet av uppsatsen valde jag enbart att fokusera på 
restaurangupplevelser. Efter en liten diskussion över en fika med några bekanta som är 
verksamma i restaurangbranschen upptäckte jag att det mest handlade om matens betydelse, 
om dukningen där salt och pepparkar måste vara påfyllda, trevliga menyer och att man 
självklart ska vara korrekt och trevlig mot gästerna.  

Jag valde att inte fortsätta med att fråga representanter för branschen som bl.a. 
restaurangpersonal eller restaurangägare vad som de tycker är viktigt i ett restaurangbesök. 
Utan jag vill med undersökningen lyfta fram och sätta gästernas uppfattning om vad som är 
viktigt under ett restaurangbesök. I uppsatsen använder jag mig av både gäst och kund som 
begrepp. 

Den forskningslitteratur som jag presenterar handlar till stor del om socialt samspel och 
interaktion mellan personal och kunder och miljön där tjänsten utförs samt hur man 
tillgodoser kunder med vad som anses som bra service, från produktkunskap och mjuka 
värden som helhetsupplevelse, mjuka värden kan enligt Grönroos beskrivas som processer 
som innefattar en rad aktiviteter som växer fram som t.ex. från mottagandet, presentation av 
menyn mm. dessa aktiviteter avgör bl.a. hur kunden uppfattar tjänstens kvalitet (Grönroos 
2008, s. 66 f). Jag vill se ifall samband finns mellan hur informanterna i studien uppfattar 
restaurangbesöket och hur litteraturen belyser de delar som för gästen är viktigt 
restaurangbesöket. Jag väljer att använda mig av ett citat som enligt Gustafsson och Mossberg 
(2008) visar på hur viktigt det är att förstå att det krävs mer än bara en enda faktor för att 
tillgodose kundernas behov under ett restaurangbesök, och precis som informanterna i studien 
visar citatet även på att det inte bara är maten som gör en helhetsupplevelse, ett 
restaurangbesök behöver inte innebära att maten är i centrum.  

”På en restaurang är serveringspersonalen restaurangens ansikte utåt och 
agerar som restaurangens värd gentemot gästerna. Hur personalen hanterar 
detta värdskap är en betydelsefull faktor för ett framgångsrikt företag. Det är 
inte tillräckligt att personalen är hantverksmässigt skicklig, har kunskap om 
produkten som skall säljas dvs. innehållet i menyn, utan personalen måste också 
ha kunskap om människors beteenden så att värdskapet hanteras på hög nivå. 
För detta är utbildning och träning av personalen viktig. En perfekt tillagad 
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måltid kan upplevas negativt om serveringen misslyckas, samtidigt kan mat som 
inte är så bra, räddas genom en väl genomförd servering” (Gustafsson & 
Mossberg 2008, s. 38).  

I uppsatsen diskuteras hur bl.a. restaurangens serveringspersonal med sitt värdskap, med 
värdskap menas serveringspersonalens agerande i samband med serveringen, (Gustafsson & 
Mossberg 2008, s. 38) tillsammans med gästens upplevelse av måltiden och restaurangens 
fysiska attribut kan påverka upplevelsen i restaurangbesöket. Det är min förhoppning att 
uppsatsen kan komma läsaren till gagn när det gäller en ökad förståelse för restaurangen som 
upplevelserum. 

Informanterna i uppsatsen är ”vanliga” gäster med det menas en gäst som inte har som 
huvudsyssla att recensera restaurangen med sitt besök för att göra reklam eller professionellt 
upplysa andra. Restaurangbesök som diskuteras kom i samtal med informanterna att handla 
om ett specifikt segment av restaurangutbudet. Ett restaurangsegment där de tillhandahåller 
bordsbeställning och bordsservering av ett urval av maträtter och fullständiga rättigheter på 
kvällstid.  

1.2 Problemformulering 
Inom restaurangbranschen har diskussionen runt kockarna och deras hantverkskunnande 
gällande matlagning kommit att stå i fokus. Diskussionen har även nått oanade höjder utifrån 
en massmedial bevakning av kändiskockar som skriver recept i t.ex. kvällstidningarna och ger 
ut kokböcker. Kändiskockarna medverkar även i Tv som årets kock och kockar framstår både 
som ”arga” samt ”nakna” i diverse ”reality”-program. Men under ett restaurangbesök träffar 
man sällan på kockarna, om man ens ser dem, och även ifall maten ses som signifikant är 
maten bara en del av restaurangupplevelsen. Det man som gäst stöter på är andra gäster och 
personal (inkluderat kockarna) som tillsammans med miljön bör framstå som avkopplande 
och inspirerande till en ökad konsumtion. I de flesta nyutkomna kokböcker presenteras 
recepten i bildform av härliga miljöer och hur man med sina vänner kan mötas över bord som 
dignar av maträtter för att gemensamt ta del av en upplevelse. Är det inte dags att lyfta fram 
betydelsen av miljöer och olika möten oss människor mellan som bidrar till en 
helhetsupplevelse på restaurangen.  

Det är viktigt att skapa en medvetenhet hos restaurangägaren/personalen om hur viktigt det är 
för gästen att tillgodose alla aspekter av ett restaurangbesök och inte bara se på maten kontra 
prisbilden.  

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tre informanter uppfattar restaurangbesöket utifrån 
ett upplevelsebaserat synsätt? Finns det enligt gästerna någon skillnad av faktorer på 
restaurangen gällande upplevelsen vid val av restaurang? Om skillnad föreligger, vilka är de? 
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2 Metod och genomförande 
I metodkapitlet ger jag en övergripande förklaring för val av vetenskapligt förhållningssätt 
och vilka metodverktyg jag använder mig av för att få fram svarsmaterialet som fokuserar på 
hur informanterna ser på restaurangen som upplevelserum.  

2.1 Metodbeskrivning 
Det förhållningssätt i ämnet som används i uppsatsen styr hela studien från syftet till metod 
och diskussion. Då jag valde att få tillgång till information från mina informanter genom att 
samtala med dem föll det sig naturligt att använda mig av en hermeneutisk ansats som 
forskningsmetod. De två olika forskningsansatserna, positivism och hermeneutik, använder 
sig av två olika mät- och tolkningssätt för att undersöka och förstå olika företeelser, den 
positivistiska använder sig av en kvantitativ metod och den hermeneutiska använder sig av en 
kvalitativ metod för att uppnå kunskap. Enligt sociologen Alan Bryman (Bryman 1997) kan 
den kvantitativa forskningen förknippas med olika metoder för insamling av information, s.k. 
surveyundersökning, strukturerad observation eller innehållsanalys. Summerat och lite 
förenklat kan vi förklara den kvantitativa metoden som en räknevetenskap då den mer mäter 
resultat och kontrollerar olika variabler (Trost 2001, s. 17). Den positivistiska 
forskningsansatsen utgår enligt Thurén (Thurén 2007) endast från det vi kan iaktta med våra 
sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Då jag vill studera hur människor, 
restauranggäster, uppfattar en upplevelsebaserad situation i en restaurangmiljö anser jag att 
metoden som bör användas utgår från en hermeneutisk forskningsansats.  

Med hermeneutiken som metodvetenskap försöker man bl.a. tolka värderingar, känslor och 
förståelse för hur människan hanterar situationer. Om man utifrån positivismens utgångspunkt 
t.ex. kan förklara varför människan förflyttar sig från ett obrukbart område till ett brukbart 
pga. bevarelsedrift kan man utifrån en hermeneutisk metod förstå hur människan uppfattar sin 
situation som i exemplet ovan (jfr Thurén 2007, s. 94 ff.). När man tolkar är det viktigt att 
sätta in det man tolkar i rätt sammanhang, Thurén beskriver hur Sven Lindqvist diskuterar 
skillnaden i sammanhanget och hur han tar upp likheter mellan ett svenskt pingstkyrkomöte 
och en afghansk gerillagrupp, båda grupperna består av barska och tysta män med 
svartbuskiga skägg, resonemanget går ut på att förklara att trots att det finns ytliga likheter 
kan det finnas stora skillnader i sammanhanget (Thurén 2007, s. 96 f). Med det vill jag bl.a. 
uppmärksamma att ett servicemöte som diskuteras i uppsatsen kan ske i samband med ens 
arbete, eller efter att väntat länge i en kö när man har bråttom. Men t.ex. servicemötet som 
uppsatsen belyser sker oftast när man är ledig och i en restaurangmiljö, man ser fram mot en 
trevlig kväll och man är en gäst, jag kan med andra ord genom en djupintervju lättare sätta in 
informanternas upplevelse i sitt rätta sammanhang.  

2.2 Intervjun som ett kvalitativt metodverktyg 
Min avsikt är att tolka och att försöka förstå subjektiva uppfattningar genom intervjusamtal. 
Fördelen med användandet av intervjun som metod är flexibiliteten, man kan följa upp idéer, 
välja bland svaren och gå in på motiv och känslor på ett sätt som är svårt med en enkät (Bell 
1993, s. 90). Men Bell (jfr 1993, s. 90) påpekar även en del nackdelar med intervjun som 
metod, Bell (1993) anser bl.a. att intervjuer kan ta lång tid att genomföra och därför blir det 
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inte utrymme för mer än ett fåtal intervjuer. Vid tolkning av det insamlade materialet, finns 
det även risk för bias då det är en subjektiv teknik man använder. Med bias menas att man 
som intervjuare kan påverkas av informanten både medvetet som omedvetet vilket kan ge en 
skevhet (Bell 1993, s. 94) av resultatet. Även intervjuaren kan färga intervjun ifall han eller 
hon har starka åsikter om ämnesområdet, det är viktigt med en självmedvetenhet om 
problemet då risk föreligger att frågeformuleringen kan bli ledande (Bell 1993, s. 94). 

2.3 Genomförande av intervjuram 
Inledningsvis gav jag informanterna i enlighet med informationskravet från Vetenskapsrådet 
(2001) en orientering gällande syftet och om hur jag använde mig av bandspelare och av 
stödfrågor som hjälpmedel under intervjusamtalet. Jag förklarade även för informanterna att 
de hade rätten att när som helst avbryta intervjusamtalen. Jag valde utifrån en etisk aspekt 
medvetet att utelämna information som ålder, kön eller namn vilket gör att informanterna inte 
på något vis kan komma att härledas eller identifieras utifrån uppsatsen då den enda 
benämningen som kom att användas i uppsatsen var Informant 1, 2 eller 3. 

Intervjuguiden jag använde mig av var en semistrukturerad intervjuguide där ett övergripande 
syfte delades upp i olika forskningsfrågor (Kvale 1997, 121 f). Forskningsfrågor som jag 
vidare delade upp till flera intervjufrågor (Kvale 1997, s. 121) pga. jag vill inte tappa fokus på 
huvudsyftet under intervjusamtalet. Intervjufrågorna fungerar som en ram för ämnet att verka 
inom men kan omformuleras under samtalets gång för att få till stånd ett dynamiskt 
intervjusamtal (Kvale 1997, s. 123) för att få svar på vad som, enligt informanterna, ses som 
en restaurangupplevelse. Informanterna fick under intervjusamtalet utrymme att prata om det 
de tyckte var intressant inom ramen för ämnet utan att jag avbröt. Viktigt att nämna är hur 
frågorna således fungerade som stöd ifall de behövdes i samtalen (sammanställning av 
intervjusamtal med informanterna, se bilaga 2). Jag valde att utöver att spela in 
intervjusamtalet med informanterna på bandspelare föra anteckningar för att i slutet av 
intervjusamtalet kunna summera informanternas svar och därmed ge dem en chans att 
bekräfta eller lägga till något i samtalet (se intervjuguide, Bilaga 1).  

Den sammanlagda tiden för intervjusamtalen blev 3 timmar och 26 minuter. 

2.4 Urval av informanter 
Jag valde att använda mig av informanter som själva arbetar, eller har arbetat, med någon 
form av kundrelationer i sitt yrkesutövande då jag tror att de har lättare för att själva tolka 
situationerna som diskuteras i uppsatsen lite mer objektivt. Jag ville även ha informanter som 
jag ser som vana restaurangbesökare och som både kan segmentera restauranger samt 
diskutera om hur de segmenterar restaurangerna. Som vana restaurangbesökare ser jag bl.a. att 
de besöker olika sorters restauranger som diskuteras i uppsatsen minst en gång per månad. För 
att få informanter som svarade upp till mina behov valde jag att använda mig av personer som 
finns i min närhet, ur ett bekvämlighetsurval (jfr Kvale 1997) och antalet informanter kom 
därför att begränsas till tre stycken.  
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2.5 Bearbetning av intervjuanalys 
Utifrån syftets frågeställning om restaurangupplevelser valde jag att meningskoncentrera 
(sammanställa långa uttalanden som reduceras till korta värdeord) intervjusamtalen till ett 
kärnmaterial som tillsammans med utvalda citat från informanterna tolkades och 
tematiserades (jfr Kvale 1997, s. 175 ff ). Som jämförelse använder jag mig av hur Giorgi 
(Kvale 1997, s. 175 ff) i informanternas berättelser använder sig av värdeord som blir till 
centrala teman. 

2.6 Metodologiska aspekter 
Som författare till uppsatsen är det svårt att vidbehålla en obestridlig objektivitet speciellt när 
jag har ett stort intresse för ämnet, jag har bl.a. varit verksam i restaurangbranschen i över 16 
år. Jag kände ibland i intervjusamtalen med informanterna att jag tog på mig 
”serveringsförklädet” och stundtals gick i försvarsställning bl.a. när det i samtalen kunde 
handla om hur man som restaurangpersonal har eller inte har rättigheter att fullt ut att hävda 
sin åsikt, Thurén förklarar fenomenet som introspektion och empati. Thurén menar på att vi 
förstår därför att vi är människor själva, vi ser in i oss själva, introspektion, och därigenom 
förstår vi andra människors känslor och upplevelser, empati (Thurén 2007, s. 95).  

Det tillsammans med min personliga relation till informanterna kan ha påverkat svaren, jag 
ser dock inte detta som något enbart negativt då jag samtidigt tror att min relation till 
informanterna samt att intervjusamtalen genomfördes hemma hos informanterna fick de att 
känna sig mer bekväma under intervjusamtalet. Intervjusamtalen med informanterna har en 
stor betydelse för uppsatsen men kan inte på något vis stå som representativa och resultatet 
kan inte ses som generaliserande. Likaså är jag medveten om hur resultatet utifrån urvalet av 
informanterna blir till fördel i diskussionen. Informanterna valdes utifrån, enligt mig, en högre 
kunskapsnivå om ämnet, restaurangbesök, för att möjliggöra en mångdimensionerad 
diskussion. Intervjusamtalet med informant 3 fick tidsanpassas pga. yttre omständigheter och 
känns inte fullt tillfredsställande. Likaså använder jag mig bara av en informants citat i sista 
stycket av diskussionen då jag anser att informantens citat täcker ämnet mer än väl och 
djupare förklarar än de andra informanterna. Jag är även medveten om att tolkningen av 
intervjusamtalen är subjektiv men genom att visa citat från informanterna stärker jag mitt 
resonemang utifrån mina tolkningar. 

3 Litteraturgenomgång 
I den teoretiska ramen presenterar jag restaurangen som en plats där en kombination av 
olika faktorer gör den till mer än bara ett ställe att stilla hungern på, restaurangen kan enligt 
litteraturen ses som en mötesplats med flera påverkande faktorer. Jag väljer att använda mig 
av teorier baserade på upplevelser, upplevelserummet, sinnenas påverkan och hur interaktion 
sker gäster i mellan samt tillsammans med personal och hur de olika faktorerna både 
tillsammans eller var för sig kan ha en påverkande effekt för gästernas upplevelse av ett 
restaurangbesök. Jag använder mig i teorin av begreppet estetik utifrån mer än ett perspektiv.     
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3.1 Upplevelsens betydelse 
Uppsatsens utgångspunkt är hur vårt samhälle stegvis rör sig från ett industrisamhälle med 
bl.a. tillverkning som huvudnäring till en mer inriktad upplevelseekonomi. 
Upplevelseekonomin kan definieras som ett segment innehållandes många olika typer av 
tjänster, en mötesplats för teknik, kunskap och kommunikation som till stor del ersatt 
storföretag som enbart producerar materiella varor (jfr O’Dell 2002, s.11 ff). Enligt Mossberg 
(2003, s. 31 ff) är det även viktigt vad som konsummeras och hur det konsummeras, med 
andra ord kunden markerar sin identitet genom sin konsumtion. Dagens företagsledningar har 
med en större kunskap om kunden och dess beteende mer kommit att diskutera runt begrepp 
som upplevelser, helhetslösningar, koncept och erbjudande till kunden (Mossberg 2003, s 33, 
Gilmore & Pine 1999, s. 49). I den nya upplevelseekonomin finns det en skicklighet hos 
massmedia och reklammakare i att nå ut till kunden för att skapa ett sug efter en viss 
(lyx)konsumtion. Tillsammans och parallellt med den nya upplevelsefokuserade 
konsumtionen har det skapats olika guider som bl.a. har som uppgift att hjälpa kunden finna 
vad som för tillfället och enligt nuvarande trend anses som rätt livsstil att anamma. De här 
guiderna som inriktar sig på trender kan bl.a. existera som livsstilstidningar och Tv-program 
med diverse matprofiler som Tina Nordström, Per Moberg, Gordon Ramsey och Jaime Oliver 
(jfr Jönsson 2002, s.56). Dessa trendsättare påverkar även kunden att inte enbart gå på 
restaurang för att äta sig mätt, kunden går ofta på restaurang för att få en helhetsupplevelse 
(O’Dell 2002, s.55). Restauranger som erbjuder kunden en helhetsupplevelse med en grekisk, 
italiensk eller andra etniska och/eller konceptionella inriktningar försöker inspirera kunden 
med mat, musik och inredning för att förstärka restaurangens matkultur eller om man vill, 
ursprung (jfr Burstedt, Fredriksson & Jönsson 2005, s. 5 ff, Gustafsson et al. 2006, s. 85). En 
del restauranger arbetar även utifrån olika koncept för att förstärka kundens image (Pine & 
Gilmore 1999, s 51), eller kanske som Burstedt belyser, en känsla för kunden av att befinna 
sig någon annanstans genom en symbolisk representation av en plats eller en annan tid (jfr 
Burstedt 2006, s. 149). Ett restaurangbesök kan även visa på hur gästen inte bara drömmer sig 
bort till fjärran vita stränder utan även erbjuda gästen till att få en upplevelse av att vara någon 
annan genom att t.ex. klä sig eller uppföra sig annorlunda och stiga in i en annan socialt rum 
(kontext) som motsvarar gästens känslotillstånd (jfr Gustafsson et al. 2006, s. 85). 

 
Att maten/måltiden är av en betydande del i hur gästerna uppfattar restaurangen går inte att 
bortse från. Jönsson (2002, s. 60) menar på att maten kan användas som en delupplevelse 
antingen som inledning eller avrundning för att förstärka upplevelser, med det vill jag belysa 
att maten inte behöver vara det primära i ett restaurangbesök utan serveringspersonalens 
agerande och restaurangens utformning kan vara avgörande för upplevelsen.  

Möten mellan människor sker hela tiden, spontana möten som vi inte reflekterar över som vid 
en promenad eller när man väntar vid en busshållplats. När en tjänst utbyts eller tas emot sker 
någon form av service i interaktionen, uppsatsen diskuterar runt möten på restauranger s.k. 
servicemöten (Mossberg 2003, s. 72). I ett restaurangbesök kan det finnas avgörande faktorer 
som tillsammans spelar in ifall besöket blir till ett lyckat eller till ett mindre lyckat besök. 
Maten, lokalen och dess utformning tillsammans med inredningen, andra gäster i lokalen samt 
servicemötet mellan gäst och servitör ses generellt som de delar med störst signifikans enligt 
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Gustafsson och Mossberg (2008, s. 10). Gustafsson och Mossberg (2008, s. 10 f) menar även 
på att vårt konsumtionsmönster har förändrats under 1990-talet och framåt, gästen söker efter 
mer än att bara äta sig mätt, de söker efter mjukare värden. I konkurrensen kan de mjuka 
värdena vara viktiga när en restaurang vill nå ut till kunden, få kunden att besöka 
restaurangen, optimera försäljningstillfället vid kundens besök och självklart få kunden att 
besöka restaurangen igen.  

Mossberg (jfr 2003, s. 83) menar att hur utvecklingen och samtida forskning inom 
marknadsföring av tjänster lyfter upp servicemötet betydelse och hur olika faktorer kan 
påverka servicemöten. Ett servicemöte är ett möte mellan två personer som inte behöver 
känna varandra, mötet har också ett speciellt syfte som att beställa mat, betala notan eller 
fråga efter information på restauranger (Gustafsson & Mossberg 2008, s. 13).  

3.2 Sinnenas påverkan  
Krögaren Dan Lexö uttalar sig i Restauratören, en branschtidning inom turism- och 
restaurangbranschen, om sin restaurang. Lexö kallar konceptet ”Tillsammans” (Lexö citerad i 
Hanefors & Mossberg 2007, s.120). 

”Jag vill skapa något mer än bara en vanlig restaurang. En mötesplats för alla 
sinnen med ett mer socialt sätt att umgås, äta och njuta” (Lexö citerad i 
Hanefors & Mossberg 2007, s. 120).  

”En mötesplats för alla sinnen” säger Lexö men varför är det viktigt att få med alla sinnen. 
Våra sinnen ger oss en uppfattning om vår omvärld, vi registrerar intryck med hjälp av våra 
sinnen (Hanefors & Mossberg 2007, s. 121). Våra sinnen är helt avgörande för vår upplevelse 
av olika köp- och konsumtionsprocesser och i det nya sättet att se på marknadsföring enligt 
Broweus, Hultén och Van Dijk (2008, s. 18) talar man mer om sinnenas marknadsföring när 
det kommer till en kommunikation av varumärken mot kunden. En strategi enligt Broweus, 
Hultén och Van Dijk (2008) är att använda sig av en sinnenas marknadsföring för att skapa en 
dialog med kunden istället för en envägs- och eller tvåvägskommunikation. Fördelarna från 
restaurangens sida är hur man genom olika sinnesstrategier kan bygga upp och etablera en 
image som knyter an till kunderna på ett intimare och personligare sätt (Broweus, Hultén & 
Van Dijk 208, s.18 ff). Gustafsson (jfr Gustafsson et al 2006, s. 90) menar på hur ljud från 
köket och andra gäster och personalen tillsammans skapar ett övergripande intryck av 
restaurangen för gästen gällande den rådande kulturen (är det en Viktoriansk matsal eller en 
folklig kvartersbistro) som råder på restaurangen. Ljudet, bakgrundsorlet, skapar tillsammans 
med musik en speciell atmosfär som antingen höjer eller negligerar upplevelsen på 
restaurangen, musiken bör därför harmonisera med bakgrundsorlet (jfr Gustafsson et al. 2006, 
s. 90). En sinnesupplevelse fås genom att använda sig av dofter, ljud, syn, smak och känseln 
antingen var för sig eller tillsammans, Hanefors och Mossberg (2007, s. 119 ff) talar också om 
hur man genom att reta sinnena påverkar kundernas upplevelse. 
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3.3 Restaurangen som upplevelserum 
Restaurangen är en plats som tillgodoser gästernas behov och efterfrågan, både vad gäller mat 
och miljö. Det är skillnad mellan en snabb lunch eller ett längre kvällsbesök, restaurangen kan 
även kommunicera ut ett tema som gör att gästerna kan förflytta sig i tid och rum.  

Servicemötet som uppsatsen diskuterar är i sig en av flera tjänster som en restaurang kan 
tillhandahålla (Tom O’Dell 2002, s. 152 ff), men tjänsten dvs. servicemötet sker i ett större 
sammanhang med många påverkande faktorer. Servicemötet sker i ett upplevelserum och är 
därför en del av en upplevelse för kunden. Grönroos och Monthelie (1988, s.59 f) talar om hur 
miljöpåverkande fysiska resurser (inredningsresurser) som möbler, belysning, växter osv. 
ökar kundens kvalitetsuppfattning. Jag väljer att använda mig av begreppet upplevelserum 
istället för Grönroos och Monthelie inredningsresurser, värt att nämna är att en upplevelse kan 
benämnas och definieras på många olika sätt och betyda olika saker för individen samt 
konsumeras/upplevas på olika sätt (Hanefors & Mossberg 2007, s. 119).  

”Med begreppet upplevelserummet menas den fysiska miljön som tjänsten 
produceras inom. En indelning av upplevelserummet kan göras efter 
atmosfäriska förhållanden (t.ex. temperatur, ljud, ljus och lukt) och design 
(estetik och en funktionalitet)”(Mossberg 2003, s. 15). 

Enligt Mossberg (2007, s. 27 f) är upplevelsen en process där personalen och andra kunder i 
en så kallad social dimension finns i upplevelserummet, kontexten, och samtliga delar 
påverkar kundens känslor, absorbering och kontroll. 

 

Figur 1 Interaktioner som påverkar kundens upplevelse (Mossberg 2003, s. 28)   

I upplevelserummet finns det enligt Gilmore och Pine (1999, s. 30) ”den andra 
upplevelsedimensionen” som berör kundens relation till omgivningen. Gilmore och Pine 
(1999, s. 29 ff) delar upp dimensionen i två ytterligheter där den ena, absorberingen beskriver 
hur upplevelsen ”går in i” kunden. Den andre ytterligheten benämns som uppslukningen och 
visar på hur kunden ”går in i ”upplevelsen (Gilmore & Pine 1999, s. 28 ff).  

Mossberg (2003, s. 51) förklarar det på följande vis. Sätts de två dimensionerna samman 
bildas fyras upplevelsetyper: underhållning, utbildning, estetik och eskapism.  
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 Figur 2 upplevelsefälten (Mossberg 2003, s. 51), för orginalfigur se Gilmore och Pine (1999, 
s. 30). 

Skillnaden mellan underhållningsfältet och utbildningsfältet är enligt Mossberg (2003, s.51 
ff) hur kunden i underhållningsfältet passivt absorberar upplevelsen t.ex. när kunden lyssnar 
på musik i hörlurar - kunden vill bli underhållen. När kunden ”går” in i utbildningsfältet deltar 
kunden aktivt i upplevelsen, t.ex. i en vinprovning (jfr Mossberg 2003, s. 52), kunden lär sig 
någonting nytt genom upplevelsen. Estetik, läran om det sköna, handlar om hur kunden 
”fördjupar” sig i omgivningen eller i en händelse t.ex. ett museum eller en guidad tur i en 
slottspark, upplevelserummet kan på så vis bli ett mångdimensionellt socialt rum enligt 
Mossberg (jfr 2003, s. 52). Eskapism är benämningen på en upplevelse där kunden förutsätts 
att vara helt delaktig i upplevelsen eller som Mossberg (2003, s. 54) uttrycker sig ett aktivt 
deltagande. Exempel på ett aktivt deltagande kan vara en ridlektion eller en matlagningskurs. 

3.4 Gästens roll i servicemötet 
Gästens så kallade förförståelse för restaurangens inriktning kan benämnas för både skript 
eller tjänsteidé. Mossberg förklarar att med skript menas att gästen förstår vilket beteende som 
förväntas av gästen på restaurangen, en outtalad och tyst överenskommelse mellan 
restaurangens personal och gästen samt gästerna sinsemellan (Mossberg 2003, s. 23). Ett 
skript består enligt Mossberg (2003, s. 91 ff) av produktionskunskap hos gästen, kunskap om 
tillvägagångssätt, vilket inkluderar känslomässiga reaktioner. Skriptet är en sekvens av 
händelser och uppstår när vi som gäster har erfarenhet av en situation sedan tidigare, en 
kunskap om proceduren (jfr Gustafsson et al. 2006, s. 85, Mossberg 2003, s. 91). Vilket skript 
som förväntas av gästen kommuniceras ut av restaurangen genom namnval, lokalval, 
inredning och med mat och dryckeslista (jfr Mossberg 2003, s. 92 f). Grönroos och Monthelie 
(1988) använder sig av benämningen tjänsteidé men de menar på hur personalen bör i ett 
tidigt skede kopplas till kunden (jfr Grönroos & Monthelie 1988, s. 42 f). Summerande för 
båda begreppen är att förhandsinformation skall ges till gästen på ett eller annat sätt så att 
kunden blir integrerad i tjänsten och därmed kan bidra till tjänstens tillblivelse, dvs. 
upplevelsen på restaurangen. Skall gästen vänta vid entrén för att bli visad till bordet, skall 
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man stänga av mobiltelefonen, riktar sig restaurangen till en viss kategori (barnfamilj, 
vegetarian, små/stora plånböcker mm.) av människor.  

3.5 I servicemötet 
Servicemötet är obestridligt en viktig del av restaurangbesöket vilket kan uppmärksammas 
med ett citat av Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares VD. 

”I en servicenäring som restaurangbranschen är service en grundläggande 
konkurrensfaktor. Det är de flesta av branschens företagare väl medvetna om 
och något som vissa lyckas med bättre än andra” (Mats Hult VD Sveriges Hotell- 
och Restaurangföretagare, SHR citerad i Gustafsson & Mossberg 2008, s. 1).  

På en restaurang börjar servicemötet redan vid första kontakten mellan gäst och servitör, om 
det är vid telefonkontakt gällande bordsbokning eller vid ankomst till restaurangen 
(Gustafsson & Mossberg 2008, s. 17 ff), hur noga är personalen med att få ut information av 
gästen, information ifall middagen är till för att fira någon/någonting eller affärsrelaterat och 
vilket antal gäster som bokningen gäller om det finns gäster med allergier i sällskapet med 
mera och avslutas inte förrän gästerna betalat och blivit avtackade (Gustafsson & Mossberg 
2008, s. 14). I mötet, interaktionen människor mellan, samtalar vi (människor) med varandra 
inte bara med tal utan även med hela kroppen, gester, minspel och kroppshållning (jfr Levin 
& Trost 1999, s. 17).  Levin och Trost (jfr 1999, s. 138 ff) menar på hur vi i interaktionen 
agerar olika med tanke på att vi ger oss själva och personalen en position och därmed skapas 
förväntningar av restaurangpersonalen. Linton menar på hur processen kan ske både medvetet 
och omedvetet men genom skapandet av processen skapar vi roller hos varandra (Levin & 
Trost 1999, s. 138), något som Rommetveit (jfr Levin & Trost 1999, s. 139) anser påverkas 
till stor del av förväntningar och normer som ställs av samhället. Men vi som individer har 
enligt Levin och Trost (1999) mer än en roll, de använder sig av benämningen multipla roller 
som utgår från olika situationer och i olika nivåer. En restauranggäst som uppsatsen belyser är 
lika lite restauranggäst på sitt arbete som servitören passar upp på okända människor när han 
eller hon är ledig (jfr Levin & Trost 1999, s. 141f). O’Dell (2002) använder sig av en 
beskrivning om när ett företag har en personalfest, där tar individerna på sig olika roller i 
interaktionen och skapar således ett nytt socialt samspel utifrån sina multipla roller dvs. 
sociala roller (jfr Levin & Trost 1999, O’Dell 2002). Med en vidareutveckling av de sociala 
rollerna använder sig Stone (Levin & Trost 1999, s. 147 ff) av sociala identiteter som 
begrepp som i sin tur kan delas upp i fyra olika identiteter. Identiteterna baseras utifrån 
individens uttryck genom klädsel och uppförande kopplat till identiteten (jfr Levin & Trost 
1999, s. 148 f) som i sin tur skapar en osynlig gräns mellan gäst och servitör.    

1. Universella ord, t.ex. ålder, kön och etnicitet 
2. Namn, även ök - och smeknamn 
3. Titlar, uniformer 
4. Relationskategorier, kund, gäst, besökare och liknande 

Grönroos och Monthelie (1988, s. 30 f) använder sig av uttrycket sanningens ögonblick för att 
beskriva hur interaktioner mellan gäst och serveringpersonal under servicemötet (tillsammans 
med restaurangens resurser i form av t.ex. möbler) ställs på sin spets. Gästerna vill i mötet att 
personalen är spontan och visar på både vilja och kunskap samt vid problem eller om 
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någonting oförutsett inträffar skall personalen kunna göra en särskild insats för att lösa det 
uppkomna (jfr Grönroos 2008, s. 91). Gustafsson och Mossberg (2008, s. 59 ff) beskriver 
vilka delar kunderna anser är viktigt i mötet med personalen som tekniska, sociala och 
estetiska kunskaper. Teknisk kunskap omfattar bl.a. serveringsteknik och dryckeskunskap den 
sociala kunskapen (interaktion) och estetiska kunskapen innebär till stor del att personalen 
skall vara vältalig i olika situationer och se proper ut (jfr Gustafsson & Mossberg 2008, s. 63). 
Gustafsson och Mossberg (jfr 2008, s. 51 ff) anser att det i betalningssituationen man som 
gäst visar på hur restaurangupplevelsen varit utifrån ifall gästen ger personalen dricks utöver 
notan. Gästerna tenderar även enligt Gustafsson och Mossberg (2008, s. 57) att ge dricks för 
att upprätthålla goda relationer med personalen både kort och långsiktigt. Mauss (jfr O’Dell 
2002, s. 164) menar på att det inte finns något som heter en fri gåva och med att vara generös 
med dricks till personalen bygger man således upp en skuld i form av lojalitet som förväntas 
betalas, i detta fall med god service, ett gåvobyte. Förutsättningarna för dricks i mötet är att 
både kund och personal är införstådda med situationens sociala aspekt (jfr Levin & Trost 
1999, s. 159 f). Gästerna ser till viss del även skillnad på tidpunkten för besöket och relaterar 
det till en restaurangupplevelse eller inte (Gustafsson & Mossberg 2008, s. 55). Gustafsson 
och Mossberg (2008, s. 55) menar på att viss skillnad föreligger hur gästerna ger dricks 
beträffande lunch eller kvällsbesök, gästerna tenderar att ge mer dricks vid kvällsbesöket. Det 
är viktigt att serveringspersonalen även är införstådd med upplevelserummets existens, varför 
man från restaurangens sida använder sig av fysiska attribut, inrednings resurser, och vad de 
kommunicerar till gästen (jfr Gustafsson et al. 2006, s. 86). Serveringspersonalen skall i 
servicemötet förklara varför det hänger en mjölkkanna som man slår i med huvudet var gång 
man reser sig, anekdoter för att förstärka restaurangupplevelsen. 
 
Jag använder mig av en egenskapad figur som visar på hur de olika teoretiska delarna 
tillsammans styr hur mötet uppfattas av kunden.  
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Figur 3 egenskapad bild av de teoretiska delarna i servicemötet, för originalfigur se 
Grönroos (2008, s. 427).  

3.6 Summering av den teoretiska ramen 
Industrisamhället har i vissa avseenden ersatts av upplevelseekonomin som till stor del består 
av byten med tjänster. I upplevelseekonomin är det för branschen viktigt att tillmötesgå 
kundernas önskemål om upplevelser då kunderna idag är väl medvetna om vad de vill ha. En 
upplevelse ligger främst hos kunden men man kan genom olika strategiska tillvägagångssätt 
optimera kundernas upplevelse genom att appellera till alla sinnen och använda sig av 
”mjuka” värden och genom att få till stånd ett aktivt deltagande från gästerna kan man uppnå 
en extraordinär upplevelse (eskapism) hos gästerna. Genom kommunikation av restaurangens 
mjuka värden tillsammans med gästernas förförståelse skapas det hos gästerna ett skript som i 
sin tur kan vara påverkande för hur restaurangbesöket upplevs. De mjuka värdena består av 
fysiska attribut, miljöpåverkande fysiska resurser som till stor del styr upplevelserummet och 
personalens produktkunskap samt deras agerande mot kunderna i servicemötet, från den första 
kontakten till det är dags att lämna restaurangen (interaktion/samspel). Det slutgiltiga värdet 
för kunden gällande upplevelsen produceras i mötet genom interaktion både med individer, 
andra gäster och personal, och de rumsliga aspekterna.  

Genom att använda mig av begrepp som upplevelser, interaktion och värdskap i servicemötet, 
som utgångspunkt i litteraturgenomgången har jag belyst de olika delarna i upplevelserummet 
från ett gästorienterat perspektiv. 

4 Resultat och diskussion 
I kapitlet diskuterar jag utifrån den teoretiska ramen och de olika teman som framkommit av 
det empiriska materialet för att ”knyta ihop säcken”. Jag använder mig av citat från 
informanterna i diskussionen för att belysa de olika teman som framkommit. 

4.1 Resultat 
Vid tolkning av informanternas intervjusamtal framkom vad informanterna anser gör ett 
trevligt restaurangbesök. Det visade det sig att maten stod för en stor del av restaurangbesöket 
men inte i den utsträckning man kan tro och definitivt inte en sådan roll som mina bekanta i 
branschen vill göra gällandes. Informanterna återkom ofta till hur viktigt det var med 
serveringpersonalens agerande från första mötet, t.ex. hur de tog emot gästerna vid 
telefonkontakt, till avtackning och hur viktigt det är med en trevlig miljö att umgås i med sitt 
sällskap. De summerade intrycken från intervjusamtalen med informanterna visar på hur de 
påverkas av sitt sällskap tillsammans med andra gäster, personalen och miljön i restaurangen. 
Men även hur det från dem själva kan finnas påverkande faktorer under restaurangbesöket, 
känner informanterna till restaurangen från tidigare, genom egen erfarenhet, vänner och 
bekanta eller från reklam. Jag har valt att använda mig av begreppet sanningens ögonblick 
(Grönroos & Monthelie 1988) som en övergripande beskrivelse men jag diskuterar de olika 
begrepp som bildar värdeordet sanningens ögonblick. 
Det är viktigt att förstå hur restaurangupplevelser inte kan diskuteras utifrån en aspekt, 
innebörden av en upplevelse är mångfasetterad vilket gör att de olika citaten kan komma att 
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återciteras utifrån andra perspektiv. De olika begrepp som belyses, servicemötet & 
produktkunskap, samspel och upplevelse diskuteras utifrån olika citat som jag tematiserat 
intervjusamtalen ifrån.  

4.2 Servicemötet & produktkunskap i sanningens ögonblick 
Främst är service en tjänst som kunden betalar för och vad som ingår i den tjänsten anser 
informanterna går hand i hand med priset, desto dyrare restaurang desto mer skall ingå i 
tjänsten. Informant 2 uttrycker sig följande vid samtal om notan kontra vad man fått ut av 
restaurangbesöket och varför informanten inte besöker en viss restaurang igen.  

 ”Inte på något sätt dåligt utan det bara inte motsvarar prisbilden” (Informant 
2).  

Det finns olika dimensioner, händelser, som ingår i tjänsten gästen betalar för (jfr Grönroos 
2008) och är prisbilden hög bör den innehålla mer än bara den fysiska produkten, glas vin, 
måltid mm.  Men vilka är skillnaderna på ett bra respektive mindre bra servicemöte, att 
definiera informanternas åsikter som till viss del går isär är inte enkelt, men i det stora hela 
finns det en röd tråd som visar på hur informanterna vill bli bemötta av personal i 
servicemötet. 

Informant 1 menar på hur bra service innebär ett visst mottagande från personalen och 
speciellt igenkännande från personalen ifall man besöker en krog med lite tätare mellanrum, 
personalen tar i hand och hälsar välkommen och visar informanten till bordet.  

 ”Man känner sig riktigt, riktigt välkommen” (Informant 1). 

Likaså är det för alla informanterna viktigt att det i samband med bordsbokning, om så sker, 
är viktigt att få en referens från personalen i form av namn (och titel om det används), det 
skapar enligt informanterna en trygghet med en personlig framtoning från personalen. 

”De får gärna säga att är det någonting så kan du fråga efter mig så att man 
har nå’n riktig kontakt” […]. 

”då känner man att de bryr sig” (Informant 1). 

”De får gärna presentera sig med namn och de får gärna säkra sig om att jag 
kommer ihåg vad de heter så att när jag kommer till restaurangen ja hej jag 
talade med Maria på telefon” (Informant 2). 

Informant 2 menar även på hur personalens bemötande kan upplevas som centralt för hela 
upplevelsen. 

”Blir jag välkomnad på bra sätt, tar de mina kläder och hänger på galgen, och 
visad till bordet, tänder de ljusen, den personliga närvaron där jag känner mig 
omhändertagen och i varma händer på ett proffsigt och gärna personligt sätt så 
betraktar jag också restaurangen som finare” (Informant 2). 
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Det är enligt informant 3 väldigt viktigt att personalen skall kunna agera som guider. 
Personalen skall ha stor kunskap om vad restaurangen har att erbjuda och inte är rädda för att 
ta lite plats genom sin yrkesroll och även kunna sälja in olika maträtter och viner man inte 
provat förut. Men det är enligt informanten väldigt viktigt att personalen sköter sin roll utan 
att bli för ”påflugna” en balansgång som informanten anser att personalen måste behärska.  

”Det handlar mycket om tillfällen men framförallt personalens produktkunskap 
så de kan förklara för en” [- - -]. 

”Serveringspersonal skall vara korrekta och inte bli för personliga, de skall 
göra sitt jobb på ett positivt sätt men framförallt får de inte bli för jävla 
personliga det tycker jag är skitjobbigt, fräscha, korrekta och pålästa” [- - -].  

”Det är positivt om personalen är framåt och säljande det får inte bli för mycket 
men lite grann det visar på en säkerhet” [- - -].  

”Jag är rätt glad vid vin och många krogar importerar själv och då är det svårt 
att ha koll, då är det roligt när den som serverar rekommenderar vin till maten” 
(Informant 3).  

Informant 1 nämner i citatet som följer hur man på en restaurang i lugn och ro får läsa igenom 
menyn utan att personalen trycker på olika rekommendationer. Informanten nämner även i 
citat efter hur situationen upplevs som stressande om personalen genom olika erbjudanden 
överagerar i sin säljarroll.  

”De verkar drillade på något vis, är så mjuka och fina, kommer fram med 
menyn på en gång, frågar om dryck och låter en sitta i lugn och ro, det är en 
behaglig stämning där” [- - -]. 

”Då känner jag mig lite överrumplad, då hinner inte jag tänka igenom var bit 
för sig utan då kommer hela det här paketet på en gång, iså fall vill jag hellre 
fråga vilket vad personalen tycker passar till” (Informant 1). 

Som kontrast till ett bra servicemöte nämns hur ägaren på en annan restaurang står och 
studerar personalen hela tiden vilket påverkat informanten att inte längre besöka restaurangen.  

”Att ägaren står och tittar på personalen hela iden, som om han har en piska 
bakom ryggen” (Informant 1).  

Informanterna vill bli väl bemötta, lite ompysslande, men personalen får inte låta den 
personliga kontakten ta överhand och därmed lämna sin yrkesroll.  

”Det är viktigt att bli väl mottagen, att det får ta sin tid det får inte va´ löpande 
band känsla skall jag besöka en restaurang vill jag ha tiden på mig, mötet med 
personalen är inte minst viktigt och är jag återbesökande måste jag känna mig 
välkommen, men igenkännandet från personalens sida är inte det viktigaste. 
Men bemötandet skall ske på ett professionellt sätt och gärna på ett personligt 
sätt” (Informant 2). 
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”Personalen skall vara uppmärksam och de får gärna fråga om det är bra, ha 
koll på sina bord, maten skall komma in samtidigt, den skall vara varm, varma 
tallrikar och helst se till att det inte är slarvigt på bordet, byta ut saker ifall det 
behövs, det är uppmärksamhet jag vill ha, då känner man sig viktig, att man är 
gäst” Informant 1). 

Informant 1 berättar om två restaurangbesök ett i Hamburg där de blev serverade vin med 
korksmak men servitören brydde sig inte, de tillkallade hovmästaren vilket resulterade i att 
servitören blev utskickad i köket och fick inte servera mer den kvällen, de bjöd på förrätten 
desserten och vinet, varmrätten fick vi betala. Det andra handlar om hur ett restaurangbesök 
upplevs negativt pga. personalens brist på uppmärksamhet.  

”Du kan ju få ett vin som fördärvar hela smakupplevelsen” [- - -]. 

 ”Vi fick verkligen rätt för detta, där brydde de sig verkligen om det, det tog det 
på allvar” [- - -]. 

”Jag kommer ihåg en gång vi satt på en restaurang i Frankrike, det var hemskt 
vi satt i en timme och vänta på att få betala, fruktansvärt” (Informant 1).  

Vid bemötandet vid första kontakten, vid bordsbokning eller vid ankomst till restaurangen, 
skall personalen bygga upp ett förtroende gentemot informanterna och skapa en trygghet för 
att minimera missförstånd från både informanternas och personalen sida (jfr Grönroos & 
Monthelie 1988, Mossberg 2003, Gustafsson & Mossberg 2008).  Informanterna vill även 
känna sig speciella och lite ompysslade utan att personalen blir för personliga under 
restaurangbesöket (Levin & Trost 1999). En av informanterna nämner hur personalen på ett 
ställe övervakas av restaurangägaren och hur de med ”piskan på ryggen” påverkar 
servicemötet negativt (Gustafsson & Mossberg 2008) i sådan utsträckning att informanten 
väljer att inte besöka restaurangen längre. Exemplet visar på en alldeles för opersonligt och 
hierarkiskt beteende av restaurangägaren mot sina anställda, de vågar inte agera mer än 
”bärare” av tallrikar till och från bordet vilket gör hela restaurangbesöket opersonligt. 
Informanterna uppskattar när personalen visar på en produktsäkerhet och även kan agera lite 
säljande. Det är lätt att det kan bli lite för mycket ibland och informanten uppfattar då 
personalen som påträngande. Personalen arbetar med s.k. dubbla roller, service och 
försäljning, men har personalen en gedigen produktkunskap och lyfter fram t.ex. dagens 
specialitet eller visar på hur maten lyfts tillsammans med ett vin blir det en helt annan känsla 
och försäljningen bakas in i hela upplevelsen (jfr Gustafsson & Mossberg 2008). Ett av 
informant 1 restaurangbesök visar på hur viktigt det är för personalen att lösa problem som 
uppkommit. Ansvarig hovmästare agerade som problemlösare och informanten kommer alltid 
komma ihåg restaurangbesöket, kanske inte som den bästa restaurangupplevelsen men som 
positivt till skillnad hur de kommer ihåg besöket på restaurangen då informanten med sällskap 
fick vänta en timme på att få betala. Det visar på hur viktigt det är att tillgodose 
informanternas åsikter/önskemål/klagomål under servicemötet och kunna från personalens 
sida hantera och lösa problem som uppstår samt förklara hur man vill att gästerna skall agera 
(Gustafsson & Mossberg 2008).  
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Vad som framkommit av informanterna är hur de vill bli personligt bemötta, dvs. utifrån sina 
egna premisser, personalens bemötande och uppförande ses som centralt för hela upplevelsen 
då informanterna betonar hur restaurangbesöket påverkas av hur personalen agerar i 
servicemötet. Informanterna lägger stor vikt vid social kompetens före produktkännedom men 
det är när personalen kan förmedla de båda kunskaperna som restaurangbesöket borgar för en 
upplevelse (Grönroos & Monthelie 1988, Gustafson & Mossberg 2008).  

4.3 Samspel i sanningens ögonblick  
Vårt samspel med andra människor på restaurangen bygger på hur vi ser oss själva samt hur 
vi ser på de andra gästerna och personalen. Vi använder oss undermedvetet av olika sociala 
identiteter (Levin, Trost 1999) som påverkas av hur vi ger oss själva och vår omgivning olika 
roller beroende på situationen så kallade strukturella relationer (Levin, Trost 1999). Genom 
att till viss del använda mig av ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv (Levin, Trost 1999) 
kan jag i stycket lyfta fram hur vi människor uppfattar samvaron utifrån vår omgivning (andra 
människor och miljön) och processer som skapar vårt beteende i en fortlöpande 
förändringsprocess, i samspelet. 

Informant 2 anser att det är för restaurangens bästa ifall meningsskiljaktigheter/ 
kommunikationsbrister uppstår om t.ex. maten mellan kund och personal. Informanten menar 
på att personalen skall gå gästen till mötes och inte ventilera sin åsikt med tanke på hur det 
kan återspegla sig negativt för restaurangen, även ifall kunden har fel.  

”Kosta vad det kosta vill, jag lovar det är en god investering för restaurangen” 
[- - -]. 

”Det får de gärna ha, men ventilera den inte där och då” [- - -].  

”Från restaurangens aspekt helt och hållet” (Informant 2). 

Citaten av informant 2 om hur personalen skall agera vid en problemsituation visar tydligt på 
hur relationskategorier avgör de olika identiteterna, kund och personal (Levin & Trost 1999). 
Diskussionen rörde ifall någon i ett större sällskap påpekade en brist och hur personalen har 
ett val att antingen ”ge med sig” eller kanske skapa en dålig stämning över ”hela bordet”. 

Även om det inte är informantens intention att visa på hur man som betalande kund alltid har 
rätt kan jag finna en vedertagen syn i hur människor genom sin sociala identitet som gäst inte 
vill att personalen skall hur som helst få argumentera för sin åsikt, rollerna kan ses väldigt 
tydligt vissa situationer (Levin & Trost 1999). Som gäst vill man att personal skall kunna lösa 
oförutsägbara problem friktionsfritt i servicemötet (Grönroos 2008) då det annars kan 
återspegla en dålig stämning. En reflektion från min sida (i reflektionen använder jag mig av 
ett eget dikterat exempel) är hur detta synsätt till viss del skapas av hur individer tar på sig 
olika roller vid olika tillfällen, t.ex. förut idag satt jag i grävmaskinen och utförde en tjänst åt 
en uppdragsgivare men nu är jag en betalande gäst och du som servitör har betalt för att göra 
mig nöjd, det är en kund – personal i en strukturell relation (jfr Levin & Trost 1999, O’Dell 
2002). I sådana situationer kan man även tala om en hierarki och hur vissa identiteter blir mer 
framträdande än andra i olika situationer/relationer (jfr Levin & Trost 1999). Som t.ex. hur 
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samme grävmaskinist på middag hemma hos goda vänner inte skulle få för sig att ge värden 
eller värdinnan samma sociala identitet som serveringspersonalen på restaurangen även om 
samma problemsituation skulle framträda, vin på byxorna eller en överstekt köttbit. Men 
varför beter sig inte vår grävmaskinist på samma sätt på den privata middagen som på 
restaurangen? Grävmaskinisten är främst en betalande kund på restaurangen och anser att 
betalningen skall uppfylla alla önskemålen medans han som gäst på en privat middag är 
inbjuden. Därmed kan man tala om hur maktbalansen ändrats från givare (betalande kund) till 
mottagare (bjuden på middag) dvs. ens identitet är situations – relations anpassad (jfr O’Dell 
2002). Den ändrade maktbalansen består i hur vår grävmaskinist får en ”gåva” av värden eller 
värdinnan i form av en middagsbjudning och enligt O’Dell (2002) kan ingen gåva ses som fri 
utan måste betalas i någon form, i fallet med grävmaskinisten i sin nya sociala roll sker 
betalningen genom lojalitet, ”precis så vill jag ha min köttbit väldigt välgrillad och byxorna 
som fick vin på sig skall ändå lämnas till kemtvätten på måndag” (jfr O’Dell 2002). 

Samspelet med andra gäster och personalen kan lyfta ett restaurang besök väsentligt enligt en 
av informanterna. 

”Ätit gott och bli mätt, det skall kännas som om jag varit samman med goda 
vänner fast jag ätit ensam” (Informant 2). 

Det visar enligt mig på hur man från informantens sida själv kan vara delaktig i hur 
restaurangbesöket upplevs. Jag vill lyfta fram hur gästers förförståelse för hur de själva skall 
bete sig under ett restaurangbesök till viss del kan vara avgörande. Det krävs ibland av gästen 
en produktionskunskap för att kunna förstå och tillgodogöra sig tjänstens tillblivelse på ett 
mer tillfredställande sätt, en kundmedverkan (Grönroos & Monthelie 1988, Mossberg 2003). 
Jag vill likna restaurangbesöket med en film, om alla aktörer sköter sina roller rätt kan 
belöningen bli ett trevligt restaurangbesök, kanske till och med en upplevelse. Om alla 
gästerna och personalen under restaurangbesöket har samma intresse och strävar efter samma 
behov att ha trevligt förstärks den sociala gemenskapen i samspelet (jfr Mossberg 2003). Jag 
vill påstå att det handlar om hur informanten till viss del kan påverka resultatet av 
servicemötet (tjänsten och samspelet däri) genom ett aktivt deltagande (jfr Gilmore & Pine 
1999).  

Samspelet med andra gäster och personal påverkas även av restaurangens fysiska attribut. 
Informant 1 nämner en favoritrestaurang som finns belägen i ett källarvalv från 1600-talet.  

”Det är en miljö man kan vistas i timmar i bl.a. så har restaurangen ett öppet 
kök som man kan se in i” (Informant 1). 

Med det menar jag att interaktion inte bara sker mellan människor utan även med sig själv och 
med den fysiska omgivningen, sociala objekt (Grönroos, 1988, Levin & Trost 1999). I miljön 
finns symboler som kommunicerar ut olika mjuka värden till gästen (Monthelie & Grönroos 
1988) och symboler blir i samspelet till objekt som kommunicerar ut en identitet och skapar 
en samhörighet hos informanten (jfr Levin & Trost1999). Informanten nämner det öppna 
köket som man kan se in i och där kan jag i enighet med Gilmore och Pine (1999) se hur man 
från informantens sida blir involverad i samspelet, eskapism, mellan personal och andra 
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kunder. Som gäst är man i vissa miljöer mer mottaglig för ett samspel tillsammans med andra 
människor pga. den fysiska miljöns attribut, det handlar om olika hjälpmedel, sinnesstrategier, 
som kommunicerar till våra sinnen (Broweus, Van Dijk & Hultén 2008). Vårt samspel 
tillsammans med andra gästerna, personal och miljön styrs även till stor del av hur vi själva 
mår, är vi trötta efter ett par timmars bilkörande eller har vi en förkylning m.m. spelar det 
ingen roll hur bra samspelet med andra människor är, vi vill förmodligen bara hem till sängen 
(jfr Mossberg 2003).  

4.4 Upplevelsen i sanningens ögonblick  
Som restauranggäst söker man efter mer än bara att bli mätt, man söker efter olika mervärden 
och en restaurangupplevelse omfattar en sorts helhet som påverkas av en mängd faktorer (jfr 
Mossberg 2003). De olika faktorerna sker i och tillsammans med upplevelserummet, med 
upplevelserummet menas den fysiska omgivningen, vilken tjänsten produceras, levereras och 
konsumeras inom (jfr Mossberg 2003). Citaten i stycket som används kommer enbart från 
informant 1 då jag anser de både som mest välformulerade och intressantast att diskutera om. 

 Jag kommer att diskutera kring olika faktorer som bildar en upplevelse utifrån citat av 
informant 1. 

”Det är när jag får så’n mat…, när jag läser menyn och får så’n mat som 
motsvarar, som jag förväntar mig, det är när jag får uppmärksamhet och 
service av personalen, och det är när jag vill sitta kvar länge efter jag ätit, sitta 
och trivas, så miljön är lika viktigt som maten” […].  

Den bästa restaurangupplevelse som jag varit med om är en liten grekisk 
restaurang på Söder eller Södermalm i Stockholm, två rum bara och riktigt 
rustikt, ägarna var man och hustru och barnen jobbade med där, stämningen 
var helt otrolig, maten var helt otroligt alla gästerna bara satt och log, helt 
otroligt” (Informant 1). 

Informanten ser en upplevelse som en homogen företeelse där andra gäster tillsammans med 
personalen i den rumsliga miljön är påverkande faktorer. Hur informanten ser de andra 
gästerna och personalen som delaktiga i upplevelsen handlar om den sociala gemenskapen i 
samspelet på restaurangen (jfr Levin & Trost 1999, Mossberg 2003).  

Informanten nämner även hur trevligt det är att besöka restauranger under sommartid, 
orsakerna som informanten nämner är miljön men även hur man på en restaurang kan se in i 
köket där kockarna arbetar. 

”Omgivning är speciellt viktigt på sommaren” […]. 

”Jag tycker om att sitta och äta i fina och lummiga trädgårdar”(- - -). 

”Det är en miljö man kan vistas i timmar i, bl.a. så har restaurangen ett öppet 
kök som man kan se in i” (Informant 1). 
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Informantens citat om att besöka en restaurang som erbjuder en lummig trädgårdsomgivning 
eller en restaurang med ”öppet kök” visar på hur den rumsliga miljöns utformning skapar 
känslor av välbehag för informanten, den rumsliga miljön blir till ett upplevelserum (jfr 
Mossberg 2003). Informantens beskrivning visar på hur man som gäst skapar en relation till 
omgivningen, upplevelserummet (Gilmore & Pine 1999). Genom en indelning i fem olika 
situationer förklarar jag de generella kännetecknen i skapande av upplevelser (jfr Mossberg 
2003). 

1. Den fysiska omgivningen 
2. Den sociala omgivningen 
3. Tidsomgivningen 
4. Uppgifter 
5. Direkt föregående tillstånd 

Den fysiska omgivningen inkluderar alla icke - mänskliga faktorer och delas i sin tur upp i 
rumsliga element som rymmer fysiska objekt. Icke rumsliga element benämner faktorer som 
ljudnivå, temperatur och tid (jfr Mossberg 2003). Den sociala omgivningen består av andra 
människor på platsen, gäster och personal (Mossberg 2003). Tidsomgivningen delas upp i 
säsong eller tid för besöket (jfr Mossberg 2003). Uppgifter inkluderar anledningen till 
restaurangbesöket (jfr Mossberg 2003). Direkt föregående tillstånd är faktorer som berör 
humör, tillfälliga tillstånd som trötthet eller sjukdom som påverkar gästen hur situationen 
upplevs (jfr Mossberg 2003).  

Utifrån informanternas citat rörandes vilken typ av restaurangbesök som diskuteras i studien 
kan vi utesluta de två sista av de fem generella kännetecknen uppgifter och direkt föregående 
tillstånd likaså har jag redan tidigare i uppsatsen diskuterat den sociala omgivningen i stycket 
samspel i sanningens ögonblick. 

 Den fysiska omgivningen är där relationen mellan gäst och omgivning sker och jag delar upp 
den fysiska omgivningen och de rumsliga – och icke rumsliga element i två dimensioner. De 
två dimensionerna består av den andra upplevelsedimensionen i upplevelserummet och 
beskriver hur upplevelsen genom en absorbering går in i informanten genom att sitta i en 
skön miljö t.ex. en lummig trädgård (Gilmore & Pine 1999). I fallet med det ”öppna köket” 
blir gästen genom samspelet delaktig i upplevelsen, Pine och Gilmore använder begreppet 
uppslukning (1999). Tidsomgivningen som kännetecken handlar om hur gästen fördjupar sig i 
sin omgivning och utifrån en estetisk upplevelse kan en rumslig förflyttning ske (jfr Burstedt 
2006, Mossberg 2003).  

Gemensamt för de generella kännetecknen den fysiska omgivningen och tidsomgivningen för 
helhetsupplevelser på restauranger är att det måste användas stimuli för att skapa en relation 
till gästerna som gör att de är mottagliga för upplevelserummet (Broweus, Van Dijk & Hultén 
2008). Stimuli skapas genom att använda sig av atmosfäriska förhållanden (Broweus, Van 
Dijk & Hultén 2008) som retar sinnena (Hanefors & Mossberg 2007) eller genom att använda 
sig av olika inredningsresurser (Grönroos & Monthelie 1988) som tilltalar gästen i 
upplevelsen (Mossberg 2003). 
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En upplevelse är ett resultat av gästens grad av delaktighet i upplevelserummet tillsammans 
med anknytning eller relation i samspelet till sin omgivning. 



25 
 

 

5 Sammanfattning 
Det är för dagens restaurangbransch viktigt att tillgodose gästerna med en helhetsupplevelse 
och inte bara se till maten och prisbilden på menyn, jag har med uppsatsen uppmärksammat 
vad förutom maten som är viktigt för informanterna under ett restaurangbesök i min studie.  

Genom intervjusamtal med informanterna anser jag att en djupare insikt framkommit än om 
jag använt mig av en positivistisk ansats med enkätundersökning som metod i hur 
informanterna ser på restaurangbesöket. Jag har även till framtida undersökningar lärt mig att 
hantera intervjusituationen med en större säkerhet och det finns många infallsvinklar till 
fortsatta studier om ämnet restaurangen som plats. Bl.a. finns det många resande i arbetet som 
blir ”tvingade” att äta själva, hur gäster som går ut själva uppfattar besöket. Man kan även 
studera gästens uppfattning om restaurangbesöket utifrån både ett genusperspektiv och utifrån 
från gäster med olika kulturella bakgrunder. 

I diskussionen av resultatet från intervjusamtalen med informanterna kan jag konstatera vilka 
delar som de ser som signifikanta i sanningens ögonblick gällandes restaurangupplevelse. Det 
som för informanterna avgör är följande personal, andra gäster och samspel med andra gäster 
och personal och hur de tillsammans med den atmosfäriska och den fysiska miljön 
tillsammans skapar och knyter an i en relation till informanten i upplevelserummet.  

Personalens beteende i servicemötet skall vara tillmötesgående, omhändertagande och 
professionellt, personalen skall inneha produktkunskap samt agera som guider och gärna lite 
säljande i sitt värdskap. Samspelet styrs av olika sociala rollindelningar mellan de olika 
aktörerna, andra gäster, personal och miljön, på restaurangen och det är de som till stor del 
avgör hur restaurangbesöket upplevs. Upplevelsen från informantens sida sker när de blir 
stimulerade av de mjuka värdena t.ex. inredning, plats, musik, doft som kommuniceras ut av 
upplevelserummet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide- upplevelser av restaurangbesök 

Presentation: Intervjusamtalet kommer att diskutera runt hur du ser på ett restaurangbesök, 
varför du väljer en specifik restaurang och hur du uppfattar olika situationer som du anser är 
avgörande ifall besöket ses som ett positivt eller negativt. Jag kommer i intervjusamtalet 
använda mig av stödfrågor. Intervjusamtalet beräknas ta ca 1 timme. Du har rätt att avbryta 
intervjun när du vill. Materialet behandlas konfidentiellt vilket innebär att materialet enbart 
används för forskningsändamål och ingen utomstående har tillgång till materialet. Du som 
informant behöver inte lämna namn eller personuppgifter i intervjusamtalet. 

Huvudfråga/huvudsyftet: Vilka delar i restaurangbesöket uppfattar informanten som viktiga 
vid sitt val av restaurang. 
Mina forskningsfrågor: 

• Vilken typ av restaurang tycker informanten om att besöka? 
• Hur uppfattar och påverkas informanten av upplevelserummet? 
• Hur påverkar andra gäster informanten i restaurangbesöket?  
• Vilken roll spelar serveringspersonalen för informanten i restaurangbesöket? 
• Vilken betydelse har matens för informanten?  

Intervjufrågor till informanten: 

• Vad ser du som en restaurang/vilka delar anser du bör ingå? 
• Vilka typer av restauranger finns det där du bor? 
• Vilka av restaurangerna brukar du besöka? 
• Vad mer specifikt tilltalar dig på de olika restaurangerna? 
• Brukar du gå ut och äta på restaurang? 
• Väljer du olika restauranger för olika tillfällen? 
• Kan du tänka dig åka någon annanstans för att gå på restaurang? Resans destination. 
• Är det viktigt hur resturangens omgivning ser ut/var den ligger?  
• Hur ser du på en restaurang som fin eller mindre fin? 
• Är det för dig viktigt hur andra uppfattar restaurangen? 
• Brukar du ”kolla upp” restaurangen före besök, menyn mm? 
• Händer det att menyn påverkar ditt val av restaurang? 
• Går du ofta på samma restaurang? 
• Finns det restauranger du inte besöker? 
• Vad tycker du om restauranger med barer där gäster sitter, både för att dricka och äta? 
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• Vilken typ av inredning uppskattar du mest på restauranger? 
• Hur tycker du att det skall dofta/lukta på restaurangen? 
• Bryr du dig om vilken musik som spelas när du är på restaurang? 
• Hur uppfattar du restauranger med olika teman? 
• Vill du helst (med ditt sällskap) sitta nära andra gäster? 
• Vad anser du vara den perfekta ”gästen vid det andra bordet”? 
• Hur reagerar du när andra gäster är uppenbart nöjda?  
• Hur reagerar du när andra gäster är uppenbart missnöjda? 
• Brukar du beställa samma som de andra i sällskapet? 
• Hur brukar du gå till väga vid bokning av bord? 
• Vill du att personalen erbjuder dig olika lösningar beroende på varför du bokar? 
• Hur vill du bli bemött vid första kontaken? 
• Vill du att personalen gör rekommendationer om menyn? 
• Brukar du själv fråga om saker i menyn? 
• Vad tycker du när personalen rekommenderar olika förslag, både mat och dryck? 
• Blir du påverkad av personal i val av mat och dryck? 
• Hur vill du att personalen skall uppträda? 
• Brukar du uppleva att problem uppstår vid restaurangbesök? 
• Hur vill du att personalen skall hantera dina klagomål? 
• Anser du det viktigt att personalen har produktkunskap? 
• Beställer du ofta samma rätt från menyn? 
• Väljer du restaurang utifrån deras livsmedels/produkt policy gällande en hållbar 

utveckling? 
• Besöker du en restaurang igen ifall du fått dålig mat? 
• Vad för typ av mat äter du helst? 
• Vågar du prova nya rätter? 

 
Öppna frågor: 
Hur ser du dig själv som restauranggäst? 
 
Hur ser du på dina kunskaper inom gastronomi 
 
Vad kännetecknar för dig ett utmärkt restaurangbesök? 
 
Vad kännetecknar för dig ett dåligt restaurangbesök?  
 
Är det något du vill tillföra före vi avrundar? 
 
Återge och summera och konkretisera vad informanten har uppgivit i intervjutillfället och 
därmed ge informanten en möjlighet till bekräftelse eller ändring av det påstådda/sagda. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av intervjusamtal med informanterna. 

Informant 1: Ser på en restaurang som är en lokal där man får välja ur en meny med olika 
förslag, bli servad, lokalen skall man kunna koppla av i, umgås med vänner ”koppla av och ha 
trevligt” [informant 1]. Informanten skiljer finare från mindre finare restauranger åt utifrån 
deras fysiska framtoning. Inga dukar på bordet och inga fina servetter, en enklare dukning gör 
en enklare restaurang. Sådana enklare restauranger tillbringar informanten inte någon längre 
tid på, informanten går ibland på sådana restauranger före eller efter ett biografbesök och då 
enbart för att bli mätt. Informanten går på restaurang ungefär en gång i månaden och oftast på 
helger, orsakerna varierar från att slippa laga mat och bli lite servad till festligheter. Om 
informanten går på restaurang med bara en person som sällskap blir det oftast en exklusiv 
restaurang.  

Informanten brukar även åka iväg för att gå på restaurang, oftast på sommaren. Orsakerna 
som informanten nämner är att komma till annan miljö och med en bra stämning, gärna en 
miljö som bryter av. Informanten nämner mer än en gång miljön, ”omgivning är speciellt 
viktigt på sommaren” [Informant 1] då informanten påpekar” jag tycker om att sitta och äta i 
fina och lummiga trädgårdar” [Informant 1]. 

Informanten tycker att det blir mer intressant att besöka en restaurang som någon i 
omgivningen nämner som dålig, vill själv se/upptäcka om så är fallet, informanten ser sig som 
nyfiken. Informanten kollar upp restauranger i samband med morsdag eller om det är flera 
människor i sällskapet. Det är även då som menyn spelar roll, den skall passa alla. Men 
informanten med sällskap (två personer) är ute och kommer förbi något som verkar intressant 
provar de restaurangen ”Men är vi bara två då dyker vi in” [informant 1].  

Informanten går gärna inte på samma restaurang ofta, men har två till tre favoriter som 
informanten gärna återvänder till, pga. servicen och deras mat. Man känner sig hemma och 
välkommen, på en av restaurangerna kommer antingen ägaren eller ansvarig personal för 
kvällen fram och säger hej, det var längesedan, och kommer nästan ihåg vad vi beställde förra 
gången. ”Man känner sig riktigt, riktigt välkommen” [informant 1]. På den andre av 
informantens två till tre favoritrestauranger nämns personalen och stämningen ”de verkar de 
drillade på något vis, är så mjuka och fina, kommer fram med menyn på en gång, frågar om 
dryck och låter en sitta i lugn och ro med menyn, det är en behaglig stämning där” [informant 
1]. Informanten nämner en restaurang som informanten inte går på pga. ”att ägaren står och 
tittar på personalen hela iden, som om han har en piska bakom ryggen” [informant 1]. En av 
informantens favorit restaurang finns belägen i ett källarvalv från 1600-talet, ”det är en miljö 
man kan vistas i timmar i bl.a. så har restaurangen ett öppet kök som man kan se in i” 
[informant 1].  

Restauranger med barer där gäster kan vara lite störande men som i ena fallet på en av 
informantens favoritrestaurang med bar i är informanten medveten om det. En sak som 
informanten inte tycker om är när restaurangen har olika ”sittningar”, kommer man i första 
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sittningen kan man lätt känna sig stressad. Restaurangen informerar om att man behöver 
borden till nya gäster, till en andra sittning, så även där kan man ju enligt informanten välja 
om man vill gå dit.  

Informanten uppskattar det rustika, med genomtänkta detaljer, igenkännande, mjölkkannor 
men ändå lite klass folkligt och avslappnande. Det får inte lukta parfym från personalen eller 
lukta från blommor, en aning matdoft inget mer. Informanten vill helst att restaurangerna skall 
spela musiken på en låg volym, om det nu skall vara musik. Musiken får inte ta överhand utan 
det är samtalen med sitt sällskap det handlar om. Informanten anser att musiken skall vara gå 
hand i hand med stället som man besöker. Informanten berättar om sina besök till Stockholm 
där informanten besöker lite exklusivare restauranger där musiken som spelas är klassisk. 
Levande musik kan vara trevligt, men det förväntas att man som gäst skall stanna upp för att 
klappa när musikstyckena är slut. ”Sitter man i ett samtal så vill jag inte det” [informant 1]. 

Informanten vill helst sitta i närheten av andra gäster, informanten ser det som ett bevis på att 
det är en välbesökt restaurang, vilket är trevligt. Informanten vill absolut inte sitta vid baren 
utan sitter gärna vid ett fönsterbord. Informanten väljer även att inte sitta vid så kallade bar 
bord som är för sig själv men högre, väljer en annan restaurang istället.  

Informanten ser gärna att de andra gästerna i restaurangen skall skratta och ha trevligt 
informanten säger att hon uppskattar ifall de andra gästerna på restaurangen märks. På frågan 
hur informanten ser på de andra gästerna får jag till svar ”en som talar, skrattar äter och har 
trevligt” [informant 1]. Andra gäster som inte är nöjda kan påverka informanten ifall 
informanten själv inte är nöjd med något, ”det vet man ju inte från gång till gång” [informant 
1]. Informanten beställer gärna inte samma som sitt sällskap ”jamen det är ju roligt att se 
olika, jag tror aldrig vi har beställt samma sak” [informant 1], men är där någon favorit i 
menyn beställer jag den gärna (favoriten) men med lite annorlunda tillbehör, ”det är ju ingen 
upplevelse om man vet precis vad man skall få” [informant 1].  

Vid bordsbokning bokar alltid informanten ifall det är ett speciellt syfte med besöket och gör 
det likaså i god tid för att få sitta där man vill sitta. Men det finns tillfällen som vi bara dyker 
in och då spelar det inte så stor roll vilken restaurang vi väljer. När informanten vid tillfällen 
ringer och bokar bord uppskattas det när personalen erbjuder olika valmöjligheter, tider, 
bordsplacering ”då känner man att de bryr sig” [informant 1]. Informanten ser gärna att 
personalen även presenterar sig med sitt namn och även lämnar sitt namn och påpekar att de 
kan använda namnet som referens ifall det behövs, det visar enligt informanten på ett avskalat 
mänskligt möte med personalen. ”De får gärna säga att är det någonting så kan du fråga 
efter mig så att man har nå’n riktig kontakt” [informant 1]. Informanten brukar fråga bl.a. 
efter ifall salladen är färsk, vad menas med stark om det står i menyn och om det inte framgår 
vad såserna smakar.  

När jag frågar vad informanten tycker om när personalen kommer med en rekommendation 
både vad gäller mat och dryck som paketlösning fick jag svaret, ”det är väl trevligt när de gör 
det men jag går nog inte på det” [informant 1] ”går på det” [intervjuaren] ”då känner jag mig 
lite överrumplad, då hinner inte jag tänka igenom var bit för sig utan då kommer hela det här 
paketet på en gång, iså fall vill jag hellre fråga vilket vad personalen tycker passar till” 



32 
 

[informant 1]. Informanten går på rekommendation, och tycker att det är väldigt viktigt med 
utbildning så det blir rätt, ”du kan ju få ett vin som fördärvar hela 
smakupplevelsen”[informant 1]. Man ser även lite grann om kunskap finns på restaurangen 
utifrån vinlistan och personalen, informanten ser oftast likhetstecken mellan vinlistan, 
personal och till vilken typ av restaurang det är. När vi diskuterar personalen var informanten 
väldigt tydlig, informanten tycker att ”personalen skall vara uppmärksam och de får gärna 
fråga om det är bra, ha koll på sina bord, maten skall komma in samtidigt, den skall vara 
varm, varma tallrikar och helst se till att det inte är slarvigt på bordet, byta ut saker ifall det 
behövs, det är uppmärksamhet jag vill ha, då känner man sig viktig, att man är gäst” 
[informant 1]. 

Informanten berättar om ett minne från ett restaurangbesök, ”jag kommer ihåg en gång vi satt 
på en restaurang i Frankrike, det var hemskt vi satt i en timme och vänta på att få betala, 
fruktansvärt” [informant 1] Informanten tillägger även en sak när det kommer till hur 
personalen skall agera och uppträda, ”en sak som gör att jag kan gå ifrån restaurangen är om 
servitören eller servitrisen har smutsiga naglar, det är fruktansvärt” [informant 1]. Om 
informanten klagar på något är det viktigt att personalen inte nonchalerar informanten utan tar 
tag i det, t.ex. om det är kork i vinet, informanten tillägger även ”om jag fått ett hårstrå i 
maten hade jag nog gått” [informant 1]. Men informanten berättar om när de var på en 
restaurang i Hamburg, de beställde hummersoppa och det var kork i vinet men servitören 
brydde sig inte, de tillkallade hovmästaren vilket resulterade i att servitören blev utskickad i 
köket och fick inte servera mer den kvällen, de bjöd på förrätten desserten och vinet, 
varmrätten fick vi betala ”vi fick verkligen rätt för detta, där brydde de sig verkligen om det, 
det tog det på allvar” [informant 1].  

Informanten tycker det är viktigt med produktkunskap när det kommer till ursprung och 
informanten tycker att man skall i största mån använda sig av lokalproducerat livsmedel 
speciellt grönsaker ”jag är livrädd för dvärgbandmasken som finns neråt” [informant 1]. 
Informanten drar sig för att besöka en restaurang en andra gång ifall maten varit dålig, även 
om allt annat fungerat bra, ”jag skulle inte aktivt gå in för att besöka den restaurangen igen 
däremot om vi är ett stort sällskap skulle jag kunna gå dit, för att ge det en chans till” 
[informant 1]. Informanten skulle gärna se både en mexikansk och en indisk restaurang i 
restaurangutbudet i Kristianstad, informanten ser sig som en tålig restauranggäst som tycker 
om att laga mat själv men aldrig maträtt två gånger när vi har gäster, jag vet ju vad det mesta i 
en meny är. 

Informanten tycker att ett utmärkt restaurangbesök är ”det är när jag får så’n mat…, när jag 
läser menyn och får så’n mat som motsvarar, som jag förväntar mig, det är när jag får 
uppmärksamhet och service av personalen, och det är när jag vill sitta kvar länge efter jag 
ätit, sitta och trivas, så miljön är lika viktigt som maten” [informant 1]. ”Den bästa 
restaurangupplevelse som jag varit med om är en liten grekisk restaurang på Söder eller 
Södermalm i Stockholm, två rum bara och riktigt rustikt ägarna var man och hustru och 
barnen jobbade med där, stämningen var helt otrolig, maten var helt otroligt alla gästerna 
bara satt och log, helt otroligt” [informant 1]. Avslutningsvis påpekade informanten hur 
viktigt det är med rena och fräscha toaletter, ”de måste vara blixtrande rena” [informanten 1]. 
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Intervjusamtalets längd med informant 1 är 44 minuter. 

Informant 2: Ser restaurangen som ett ställe där man kan sitta ner och äta och dricka, det 
grundläggande men det får gärna finnas personal så man kan ställa frågor till om där finns 
frågetecken runt maten. När vi diskuterar restaurangutbudet i Kristianstadsregionen finns det 
enligt informanten allt från ”hål i väggen” till restauranger med stjärnstatus. Det saknas enligt 
informanten några inriktningar när det finns de som är överrepresenterade som t.ex. 
kinakrogarna och pizzerior, informanten saknar indiska restauranger.  

Informanten tycker det är roligare att testa en ny restaurang än att besöka en som informanten 
vet är bra, nyhetens behag. För att återbesöka en restaurang nämner informanten ”det är 
viktigt att bli väl mottagen, att det får ta sin tid det får inte va´ löpande band känsla skall jag 
besöka en restaurang vill jag ha tiden på mig, mötet med personalen är inte minst viktigt och 
är jag återbesökande måste jag känna mig välkommen, men igenkännandet från personalens 
sida är inte det viktigaste. Men bemötandet skall ske på ett professionellt sätt och gärna på ett 
personligt sätt” [informant 2].  

Informanten lyfter även fram maten roll och hur viktigt det är att den smakar bra. På frågan 
ifall informanten brukar välja restaurang utifrån olika tillfällen påstår informanten att den 
enda gången som det spelar roll vilken typ av restaurang vi skall gå på är om det är ett sport 
på TV. Då går vi på sportbar och det inte spelar någon roll i det sammanhanget ifall 
”pommessen” är lite ”soggiga” till hamburgaren, bara det finns tillgång till TV-apparater. 
”Där sjunker ju matens väsentlighet totalt” [informant 2]. 

Informanten åker gärna till Malmö för att gå på Mongolian bbq, informanten kan tänka sig 
åka en längre sträcka för att prova på en restaurang men då pga. rekommendationer från 
någon som jag anser är ganska bra på mat, informanten nämner sin bror som äter ute ofta. När 
vi diskuterar vilka kriterier informanten ställer på en krog som bra/fin mindre bra/fin säger 
informanten ”jag tror att den större delen av det som jag betraktar som en fin restaurang det 
ligger mycket kring maten så klart, om vi skall börja i den änden så vill jag nog att det skall 
va råvaror av lite kvalitet, vederbörande kock skall lagt energi på att tillaga råvarorna på 
rätt sätt, gärna på ett sätt som för honom är unikt att han får sin egen prägel på den” 
[informant 2]. 

Informanten påstår att ifall en sådan kock börjar arbeta på en annan restaurang så följer nog 
informanten med som gäst, men det finns en annan viktig sida enligt informanten, om hur 
informanten blir bemött, ”blir jag välkomnad på bra sätt, tar de mina kläder och hänger på 
galgen, och visad till bordet, tänder de ljusen, den personliga närvaron där jag känner mig 
omhändertagen och i varma händer på ett proffsigt och gärna personligt sätt så betraktar jag 
också restaurangen som finare” [informant 2]. Informanten nämner skillnaden mellan fin och 
inte fin restaurang som att den mindre fina restaurangen har en knapphändig eller helt 
avsaknad av serveringspersonal, t.ex. som ”hål i väggen” restauranger. Informanten bryr sig 
inte så noga ifall restaurangen har vita dukar, ”är det bra tillagade råvaror och informanten 
blir väl omhändertagen så är det en fin restaurang” [informant 2]. 
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Vidare i samtalet nämner informanten ”sen är det dessvärre ett likhetstecken mellan det jag 
nyss nämnde och att det kostar lite mer, därför det kostar att hålla sig med god personal de 
flyttar på sig när det inte får betalt” [informant 2].  

När jag frågar om yttermiljön nämner informanten att en meny med prisbild utanför påverkar, 
är det för dyrt eller för billigt. Informanten brukar i förväg bestämt sig för vilken kategori av 
restaurang som gäller för kvällen men väl på stället tycker informanten om när personalen gör 
rekommendationer ”vad vill du rekommendera ikväll, vad har du för något som är bra nu, det 
är så viktigt att få den rekommendationen, jag tror att 95 av 100 gånger går jag på det 
alternativet som rekommenderas” [informant 2]. Informanten nämner att det finns några 
restauranger som informanten helst undviker pga. att prisbilden inte svarar upp till kvaliteten, 
”inte på något sätt dåligt utan det bara inte motsvarar prisbilden” [informant 2].   

När vi talar om restauranger som även har en bar där gäster sitter och äter eller dricker nämner 
informanten att det är positivt men ett ställe brukar spela på med hög musik redan vid nio 
snåret, då vill jag äta någon annanstans. Vi kommer vidare i samtalet in på olika typer av 
restauranger, restauranger som arbetar mer konceptionellt och informanten säger ”tillagning 
vid borden är så jävla ball” [informant 2]. Informanten bryr sig inte överdrivet om inredning 
på restauranger men som informanten själv uttrycker det ”skall man ha t.ex. en mexikansk 
restaurang, skall man köra konceptet fullt ut så ska man, det får inte stå en Dalahäst på 
bordet, då stör det, inga halvblessyrer, men det är inte avgörande” [informant 2].  

Jag frågar informanten om det spelar någon roll hur det luktar/doftar på restaurangen svarar 
informanten att det är viktigt hur det luktar utanför när man kikar på menyn i fönstret eller 
dylikt. Det ska dofta gott och doften skall igenkännas när man tittar på menyn. Lugn och 
avslappnad musik, men har du valt koncept tycker jag att musiken skall följa med i konceptet. 
Informanten ser gärna att sitta lite skymundan i så kallade chambre sepáree men även i bås så 
man ser andra gäster, men jag vill inte ha gapiga på trängande människor när man äter, men 
informanten bryr sig inte nämnbart om någon i restaurangen drar igång en allsång vid sitt 
bord. 

Informanten anser att personal alltid skall försöka gå gästerna till mötes, inte ta diskussioner 
med gästerna, det blir en så dålig stämning i restaurangen, lös problemet tyst och smidigt, 
”kosta vad det kosta vill, jag lovar det är en god investering för restaurangen” [informant 2]. 
Jag frågade informanten om personalen inte får ha en annan åsikt och fick till svar ”det får de 
gärna ha, men ventilera den inte där och då” [informant 2]. Informanten anser att även ifall 
kunden har fel så skall man som personal tillmötesgå kunden, ”från restaurangens aspekt helt 
och hållet” [informant 2]. Informanten menar på om en gäst av 7 i ett sällskap beter sig korkat 
så får servitören de andra 7 med sig, med andra ord restaurangen vinner 7 gäster istället för att 
förlora 8 gäster efter en argumentation.  

Informanten beställer nästan aldrig vad de andra i sällskapet beställer ”jag får oftast vänta lite 
extra på min mat” [informant 2]. Informanten är nyfiken på nytt ”jag älskar foi gras, och ser 
jag något nytt på menyn med gåslever måste jag bara prova det” [informant 2].  
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Informanten ser gärna att personalen försöker erbjuda olika lösningar om de är ett större 
sällskap, i mån av plats. Informanten anser att personal skall presentera sig med namn, ”de får 
gärna presentera sig med namn och de får gärna säkra sig om att jag kommer ihåg vad de 
heter så att när jag kommer till restaurangen ja hej jag talade med Maria på telefon” 
[informant 2] det blir enligt informanten lite personligt. Men informanten tycker inte om när 
serveringspersonalen tar för stor plats, det är inte därför jag går dit. Informanten börjar prata 
om betalning, hur var, vid bordet eller vid kassan. Informanten ser helst att notan skall betalas 
vid bordet. När samtalet fortsätter att handla om personalen är det viktigt att de besitter en 
produktkunskap, och kan de inte själv allting skall de kunna inhämta kunskapen från köket, 
men den skall finnas.  

När jag frågar informanten om restauranger med en meny som är anpassad efter en hållbar 
utveckling tycker informanten att man borde ta mer ansvar men det är inget som informanten 
tänkt på förut.  

Som restauranggäst ser informanten sig som en öppen och ganska avslappnad gäst, ”det är 
inte hela världen om de spiller lite vin eller nå’t” [informant 2]. Informanten vill gärna 
avdramatisera restaurangbesöket, ”jag är där för att slappna av och ha en trevlig kväll” 
[informant 2]. På frågan vad som kännetecknar ett utmärkt restaurangbesök svarade 
informanten ”ätit gott och bli mätt, det skall kännas som om jag varit samman med goda 
vänner fast jag ätit ensam” [informant 2]. På frågan vad som kännetecknar det omvända 
svarar informanten, ”för det första har maten varit dåligt på något vis, det är kriteriet 1, och 
om jag påpekar att köttet har en frysbränna eller att fisken nog inte var så färsk som på 
menyn vill jag inte ha svaret att den är nyfångad i morse” [informant 2]. 

Intervjusamtalets längd med informant 2 är 1 timme och 6 minuter. 

Informant 3: Informanten anser att restaurangen är ett ställe man äter och umgås på, man kan 
enligt informanten dela upp restauranger i olika fack som i t.ex. fastfood-restauranger som 
McDonalds och gatukök, ”men säger jag att jag skall gå på restaurang så går jag inte på Mc 
Donalds utan då menar jag en vita duken krog av något slag, så kan jag urskilja det” 
[informant 3].  

Informanten åker gärna iväg på weekends till både Köpenhamn, Österlen för att nämna några 
ställen. Informanten använder sig av rekommendationer från bekanta, kollegor och från 
branchguider (informanten arbetar som tjänsteman på ett internationellt livsmedelsföretag) jag 
går gärna på en krog som har bra renommé, bra mat och service vill man ha bra service får 
man betala extra.  

Informanten nämner att han kollar upp restaurangernas menyer ibland men bara i de fallen 
som informanten inte har någon rekommendation. Informanten nämner att det är roligt att 
prova på nya restauranger, ”speciellt i Kristianstad utbudet är här i stan händer det ofta, 
utbudet är inte så stort, men annars så provar man oftast något nytt som i Malmö är utbudet 
så fantastiskt” [informant 3]. Det finns restauranger som informanten inte återbesökt pga. 
dålig service, dålig mat man upplever att det var väldigt ofräscht på vissa ställen i lokalen. 
När jag frågar vad informanten tycker om restauranger med barer får jag till svar ”går jag ut 
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för att käka är det inte så roligt med jäkla hallå, går jag ut för att käka så går jag ut för att 
käka, men går jag bara ut för en kvällsmacka och dricka ett par pilsner så spelar det ingen 
roll” [informant 3].  

Informanten nämner sitt dåliga doftsinne men påpekar att röklukt inte är trevligt, speciellt inte 
hos personal. I samtalet om restauranger nämner informanten att musiken oftast är för hög, 
”går man ut för att käka så går man ut tillsammans med någon man sitter och pratar med” 
[informant 3]. Informanten menar även på att det är skillnad, i en pubmiljö är det ok men inte 
om man går på en fin restaurang. När jag frågar om var i restaurangen informanten vill sitta, 
”går jag ut rent privat 2 eller 4 personer vill man gärna sitta mer privat men går man ut med 
jobbet t.ex. och man är 12 till 15 personer spelar det ingen roll, man blir offentlig på ett 
annat sätt” [informant 3]. Informanten nämner en speciell restaurangmiljö, en räkrestaurang 
som inte finns mer där man fick sitta bland andra okända gäster runt ett långbord, ”det var 
helt ok, efter ett glas vin släpper den här svenska, du vet” [informant 3]. 

 Informanten anser att på en restaurang skall alla gäster visa på lite disciplin, ingen allsång på 
skansen för alla. När vi pratar om missnöje på bl.a. maten menar informanten att ”det är svårt 
av 6 köttbitar kan 1 eller 2 vara sämre, jag har nog inte varit med om att det blivit några 
större problem, utan personalen har löst det” [informant 3]. När informanten ringer och bokar 
vill informanten att personalen skall vara informativ, lite säljande, komma med tips om 
informanten är villrådig och undrar lite om menyn. När informanten kommer till restaurangen 
tycker informanten ”det är positivt om personalen är framåt och säljande det får inte bli för 
mycket men lite grann det visar på en säkerhet” [informant 3], ”jag är rätt glad vid vin och 
många krogar importerar själv och då är det svårt att ha koll, då är det roligt när den som 
serverar rekommenderar vin till maten” [informant 3]. På frågan om hur informanten tycker 
att personalen skall agera mor gästerna svarar informanten, ”serveringspersonal skall vara 
korrekta och inte bli för personliga, de skall göra sitt jobb på ett positivt sätt men framförallt 
får de inte bli för jävla personliga det tycker jag är skitjobbigt, fräscha, korrekta och pålästa” 
[informant 3].  

Jag frågar om informanten tycker det är viktigt med varifrån råvarorna kommer, ”jag borde 
säga jag för det ligger i min natur och det ligger i mitt jobb att vi pratar mycket närodlat, 
ekologiskt, företagsnamn och ärter osv. men jag tror för mig är viktigare att kvalitet är bra, 
brasiliansk oxfilé tycker jag slår betydligt högre än en svensk oxfilé eller den argentinske 
tycker jag att kvaliteten i köttet är bättre, jag tror att kvalitet och tillagningen är viktigaste för 
mig” [informant 3]. Informanten nämner sig själv som konservativ när det gäller att prova på 
nya rätter, ”det handlar mycket om tillfällen men framförallt personalens produktkunskap så 
de kan förklara för en” [informant 3]. Informanten ser sig som en van restauranggäst som har 
stor förståelse för mycket som kan gå snett, ”men det jag inte har förståelse för är om man 
ringer och gör en bokning och beställer en hel meny och drickan och alltihopa men ändå får 
långa väntetider, det har jag ingen förståelse för, det tycker jag är helt katastrof” [informant 
3].  

Intervjusamtalets längd med informant 3 är 36 minuter. 

 


