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Sammanfattning 

Titel: Mat, Miljö, Människa – En fallstudie av Restaurang Piccolino med fokus på 

värdeskapande via serviceprocessen med gästen i åtanke 

Författare: Muhamed Musliu 

Handledare: Christine Tidåsen, Carina Lejonkamp 

Kurs: Företagsekonomi, Marknadsföring C-nivå, Examensarbete, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitet i Kalmar, VT 2017 

Bakgrund: Skapande av värde kan ske på olika sätt. Vi har valt att fokusera på värde som 

skapas via serviceprocessen i Restaurang Piccolino. Ett bekymmer för restaurangen är att 

utforma en serviceprocess som uppfyller deras önskemål gällande den upplevelse de vill ge 

kunden.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att tydliggöra hur Restaurang Piccolino gör för att skapa 

värde åt sina gäster samt hur gästerna uppfattar servicekvalitén. Uppsatsen syftar även till att 

skapa en ökad förståelse för vilken betydelse servicekvalitén och relationer har inom 

restaurangbranschen.  

 

Metod: Vårt tillvägagångssätt har varit den kvalitativa metoden eftersom vi vill få en närmare 

och mer verklighetstrogen bild av hur värdeskapande går till i restaurangbranschen. Uppsatsen 

består av primär- och sekundärdata; vi har utfört intervjuer med kunder, företagare såväl som 

en branschexpert.  

Slutsats: Uppsatsen grundar sig i en kvalitativ undersökning om hur restaurangbranschen 

använder sig av serviceprocessen och vår slutsats är att restaurangbranschen använder sig av 

serviceprocessen omedvetet. De teoretiska begrepp som finns inom värdeskapande tillämpas i 

verkligheten, men terminologin är inte densamma eller saknas helt. Utifrån våra analyser kan 

vi konstatera att ingen av gästerna som vi intervjuade hade något klandrande att säga om 

restaurangen och serviceprocessen däri. Vår uppfattning är att Restaurang Piccolino erbjuder 

en tjänst som gästerna uppskattar och många hade en positiv inställning till restaurangens 

servicekvalitet. 
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Abstract 

There are approximately 22 000 restaurants in all of Sweden, including hotel restaurants. The 

meaning of service in the restaurant business has changed and has been adjusted to satisfy 

customers and give them quality service directly. In restaurants, service is the key to being able 

to satisfy a customer. Therefore, the aim of this study is to show how restaurants see the service 

process and how service is seen from another perspective.  

The service process has certain terminology such as; the frontline staff, service escape, customer 

participation, value creation and word-of-mouth. The first person a customer meets is a frontline 

staff and that is what is called the moment of truth. After having lead the customer to the service 

escape, customer participation begins, and customers are able to value the service quality and 

share their experiences with other customers through what is known as word-of-mouth. The 

purpose of this thesis is to clarify how restaurants manage to create value for the customer and 

how they understand service quality. The purpose is also to create a wider understanding of the 

meaning of service quality and relations in restaurant businesses.  

The thesis is based on a qualitative case study of Restaurant Piccolino in Kalmar. I have done 

interviews with individuals to gather as much information as possible for the case study. I have 

done interviews with customers, the owner of Piccolino as well as a restaurant critic.  

The thesis is written in Swedish.  
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet introducerar restaurangbranschen och framlägger hur värde skapas 

via serviceprocessen. Vidare presenteras en diskussion kring problematiken som leder till vår 

problemformulering och forskningsfråga samt syftet med uppsatsen. Avslutningsvis finns en 

presentation av de avgränsningar vi har gjort. 

1.1 Prolog 

”När vi åt lunch en vanlig tisdag på en av de närliggande stamrestaurangerna så inträffade 

följande: Fisken som beställdes var nästan rå vid ankomsten till bordet. Vi viftade till oss 

servitören och sa ursäktande: Förlåt, men fisken är kall och rå. Vill ni ge oss en som är varm, 

tack! Efter en evighet kom det en ny portion av dagens fisk in som tyvärr fortfarande var lika 

kall och rå! Vi påkallade uppmärksamhet igen; Ursäkta men den här är ju likadan! Svaret kom 

hastigt och med irritation i rösten löd: Men kocken sa att det ska vara så! Som gäst vid 

lunchbordet kunde vi inte hålla oss längre: Att kocken vill ha den rå är hans sak, han behöver 

inte äta den. Vi vill ha en varm och kokt fisk! Repliken som blev droppen och som inte längre 

förvånade blev: Då får du ta något annat! Resultatet blev att vi reste oss upp och gick, utan 

lunch och med kurrande magar. För en ynka 50-lapp och bristande engagemang hade denna 

restaurang mist två kunder för livet…” (Eriksson & Åkerman 1999, s. 103–104). 

1.2 Bakgrund 

Restaurang Piccolino är en italienskformad restaurang i centrala Kalmar. Restaurangen 

startades av Elez Krasniqi år 2009, i en lokal som tidigare var en spansk restaurang. Denna 

renoverades och gjordes om till en italiensk restaurang, vilket innebär att restaurangen numera 

har en känsla av den italienska stilen och temat gällande både maträtter och vin. Restaurangen 

har en karaktär som lever upp till den klassiska italienska stilen.  

 

Ordet restaurang kommer från det franska språkets restaurer och betyder ”restaurera” (Oxford 

Dictionary). Det finns ca 22 000 restauranger i Sverige, det inkluderar även hotellrestauranger 

(SCB, 2014). Termen ”restauranger” innefattar lyxrestauranger, lunchrestauranger, 

cateringföretag, pizzerior och traditionella krogkoncept som etniska restauranger (indiskt, thai 

mm) (Livsmedelsverige.se, 2014).  

 

Enligt Grönroos (2008) ska utformandet av tjänsten ligga i fokus för serviceprocessen. 

Samtidigt är serviceprocessen en term som används för att beskriva den process som skapar en 
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tjänst för kunden. Det innefattar också hur tjänsten uppfattas av kunderna samt att kunderna är 

en del av skapandet av denna process (Grönroos, 2008). Johnston och Clark (2001) förklarar 

att en serviceprocess är det som sammanför aktiviteterna och samtidigt gör att man kan urskilja 

de resurser som skapar en serviceupplevelse och resultatet av denna. I leveransen av en tjänst 

finns det många aspekter att se till för att upplevelsen ska vara så god som möjligt.  

 

Bitner (1992) presenterar servicelandskap som en modell på den fysiska omgivningen där 

tjänsten produceras och konsumeras. Genomgående understryker författaren att förståelse för 

kundens förväntningar måste finnas där i alla steg och att de måste tillmötesgås för att skapa 

kvalité och ett gott värde i upplevelsen (Bitner, 1992). Detta innebär att personalens och 

kundens humör och attityder påverkas av den fysiska miljön. Dessa attityder byggs utifrån olika 

känslor som kunden får från platsen; det kan exempelvis vara dålig lukt, eller att ljud som 

kommer från högtalare är obehagligt. För att skapa en så bra miljö som möjligt ska personalen 

försöka att integrera kunden i miljön och få denne att känna sig avslappnad (Bitner, 1992). En 

plats där kunder kan känna bekvämlighet och fysisk avkoppling är av största vikt. Det finns 

även attityder och andra typer av faktorer som påverkar både de anställdas och kundens 

beteende. En bra utformad fysisk miljö för de anställda medför positivt beteende vilket 

resulterar i att engagemanget ökar och interaktioner med kunden blir mer positiva.  

 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) förklarar att kunden spelar en stor roll i 

serviceprocessen och i produktionen av en tjänst. Både Grönroos (2008) och Rytting (2006) 

skriver om kunden som en medproducent. Författarna förklarar att för att skapa ett så gott värde 

som möjligt måste företaget ta med kunden i produktionsprocessen för att kunna anpassa 

tjänsten efter de önskemål kunden har. Detta för att i slutändan ge kunden en god upplevelse. 

Rytting (2006) framhåller att kundmedverkan som påverkar företaget kan ske på många olika 

sätt och Gummesson (2008) nämner även att en typ av kundmedverkan kan ske mellan kunder. 

Vidare framhåller Rytting (2006) att kunder utöver medverkan sinsemellan kan medverka 

genom interaktion med personal men också på egen hand, till exempel genom självservice. 

Linn (2002) menar att värde inte kan vara entydigt och att det uppfattas på olika sätt beroende 

på individen. Även Grönroos (2008) och Normann (2000) understryker att värde i tjänster är 

personligt. Gummesson (2002) förklarar värde ur ett företagsperspektiv och skriver att 

värdeskapande kan vara det önskvärda resultatet av ekonomiska aktiviteter och konsumtion. 

Khalifa (2004) förklarar också att det som bestämmer värdet är kundernas upplevelse av 
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tjänsten och inte vad företaget presenterar. Värde är en egenskap i tjänsten och det är själva 

upplevelsen som spelar en viktig roll i detta (Linn, 2002). Linn (2002) berättar vidare att det 

finns en produkt utanför produkten, vilket innebär att värdeskapande fortsätter efter att tjänsten 

är utförd. Kundens olika intryck och tolkningar associeras med tjänsten även efter att den blivit 

utförd. Vidare förklarar författaren att det är en konst att veta hur värdeskapande ska ske för att 

få rätt tolkning och skapa ett gott värde (Linn 2002). 

1.3 Problemdiskussion  

Enligt Johnston (1995) är servicekvalité detsamma som de upplevelser kunden får av en tjänst. 

Mossberg och Sundström (2011) förklarar att en kunds negativa upplevelse kan spridas till 

andra utan att dessa själva tagit del av tjänsten. Det är därför av stor vikt att restauranger lägger 

fokus på det de gör sitt yttersta för kunden så att upplevelsen blir den bästa möjliga och matchar 

kundens förväntningar (Linn, 2002). Grönroos (2008) använder begreppet word-of-mouth, 

vilket innebär kommunikation som cirkulerar bland individer om deras upplevelser av ett 

företag. Word-of-mouth innebär att rykten sprids via kunderna. De beskriver upplevelser som 

de fick vid till exempel ett restaurangbesök och om de blev tillfredsställda eller inte. Bruhn 

(2003) påpekar att rykten bidrar till en stor del av ett företags värdeskapande eftersom dess 

pålitlighet och tillförlitlighet förmedlas vidare till andra kunder. Dock förklarar Eriksson och 

Åkerman (1999) att det som kommuniceras beror till stor del på antalet erfarenheter av företaget 

som personen har. 

 

Grönroos (2008) skriver att kunders förväntningar kan påverka servicekvalitén på ett negativt 

eller positivt sätt. Detta kan således kopplas till hur word-of-mouth påverkar servicekvalitén i 

tjänsteföretag. Pedro (2010) skriver att positiv word-of-mouth har en tendens att spridas när 

kunden har ätit på en restaurang och där upplevt god servicekvalité. Reimer och Kuehn (2005) 

förklarar att servicekvalitén blir påverkad av tre element; lyhördhet, säkerhet och empati. De 

framhåller att personalens bemötande gentemot kunden påverkar kvalitén genom att personalen 

visar ett intresse i att hjälpa kunden och är empatisk.  

 
Normann (2000) förklarar att serviceföretag måste hitta ett sätt att agera på marknaden och ge 

kunden en anledning att sätta värdet i fokus. Linn (2002) förklarar att begreppet värde inte är 

en egenskap hos en produkt eller tjänst utan en upplevelse hos konsumenten och det är däri 

värdet sitter. Grönroos (2008) utvecklar detta och förklarar att företagen måste förstå sina 

kunder för att förstå värdet. Värdeskapande är enligt Linn (2002) en tvåstegsprocess, där det 
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första steget ligger hos producenterna av en tjänst; de måste först skapa förutsättningar genom 

sina egna aktiviteter för att köparen sedan ska kunna uppleva ett värde genom dessa 

förutsättningar då de konsumeras. Även Gummesson (2002) lyfter fram kundens deltagande 

och dess betydelse. Vidare anser Gummesson (2002) att relationer till befintliga kunder ska 

vårdas genom att lägga mer fokus på gamla kunder än att försöka skapa en relation med nya 

kunder. Författaren framhåller att relationer med gamla kunder är en kärnfaktor då dessa kunder 

betyder mycket för företaget. Författaren citerar den kände Cadillac handlaren Carl Sewell; 

 
”Om du är god mot dina kunder kommer de tillbaka för att de gillar dig. Om de gillar dig 

spenderar de pengar på dig. Om de spenderar mer pengar behandlar du dem bättre. Om 

de fortsätter att komma tillbaka betyder det att de gillar dig och en relation har börjat 

mellan dig och kunden” (Gummesson, 2002, s.36) 

 

Gummesson (2008) påvisar företaget genom att skapa dessa relationer med kunder; det bidrar 

till att det skapas ett band mellan kund och personal som påverkar inte bara dessa utan även 

människor i deras omgivning. Grönroos (2008) håller med och framhåller att den inverkan som 

kunders input har på produktiviteten ger dem stort inflytande på tjänsten i helhet. Kunder agerar 

även i värdeskapande på så sätt att de påverkar varandra (Grönroos 2008). Kundens upplevelse 

av en tjänst och det värde denne sätter på den överförs till andra kunder på olika sätt (Zeithaml 

& Bitner, 2003).  

 

 ”När en person med ett fåtal erfarenheter av en tjänst erbjuder sina word-of-mouth-

referenser läggs ofta störst vikt på priset, medan en person med långvarig kontakt med 

företaget i större grad talar om tjänstens värde” (Grönroos, 2008, s.294). 

 
Grönroos (2008) skriver att kunder medverkar i värdeskapandet. Det är kunden som är en 

medproducent till att skapa värde och kunden ska bli tillfredsställd för att förtroendet för 

företaget ska vara starkt. Rytting (2006) nämner kunden som en medaktör i produktionen av en 

tjänst och ser kunden som en potentiell resurs för företaget. Detta stärker Arnerup-Cooper och 

Edvardsson (1998) genom att förklara kunden som medproducenter i produktionsprocessen 

inom tjänstesektorn och att kundens roll i produktionsprocessen av tjänster väger tyngre än den 

roll kunden spelar som medproducent av varor. Rytting (2006) förklarar vidare att det finns 

olika insatser som kunden medverkar i. Kunden kan till exempel ses som en utvärderare då 

kunden medverkar före, under och efter köpet. Detta ska enligt Rytting (2006) uppmärksammas 

under själva köpet och efter för att få feedback och veta hur kunden uppfattade köpet om kunden 
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blev nöjd eller missnöjd. Grönroos (2008) påpekar att det finns diverse orsaker som kan bidra 

till att kunden blir missnöjd; till exempel att företag är otydliga i sin marknadsföring eller att 

det tar alldeles för lång tid att utföra tjänsten. Kundmissnöje leder till att företagets förtroende 

blir svagare (Grönroos, 2008). 

 

För att se serviceprocessen ur ett helhetsperspektiv ska observatören se vad det är som skapar 

värde hos kunderna och vad som påverkar dem, menar Mossberg och Sundström (2011). Hur 

kunden värdesätter tjänsten och hur den upplevdes spelar en viktig roll för att skapa värde enligt, 

Normann (2000). Utifrån serviceprocessens olika aspekter och avgörande faktorer för 

värdeskapande finner vi följande påstående vara en god utgångspunkt för att skapa en god 

upplevelse och gott värde; ”För varje produkt måste vi göra två analyser: vad säljaren 

presenterar och vad köparen värderar” (Linn 2002, s. 19) 

1.4 Problemformulering och forskningsfrågor 

Skapandet av värde kan ske på olika sätt. Vi har valt att fokusera på värde som skapas via 

serviceprocessen i Restaurang Piccolino. Ett bekymmer för restaurangen är att utforma en 

serviceprocess som uppfyller deras önskemål gällande den upplevelse de vill ge kunden. Med 

förståelse för vad teorin säger har vi i denna forskning valt att ta hänsyn till hur kunderna 

uppfattar det som presenteras för dem och hur de värderar det. Teorin säger att värde inte kan 

skapas förrän kunden har skapat sig en uppfattning eller mottagit tjänsten och detta leder till 

våra valda forskningsfrågor: 

• Vad skapar värde för gästen på Restaurang Piccolino? 

• Hur utformar Restaurang Piccolino sin serviceprocess? 

1.5 Syfte 

• Syftet med denna uppsats är att tydliggöra hur Restaurang Piccolino gör för att skapa 

värde åt gästen samt hur deras gäster uppfattar servicekvalitén.  

• Uppsatsen syftar även till att skapa en ökad förståelse för betydelsen av service kvalité 

och relationer inom restaurangbranschen. 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss i restaurangbranschen genom att göra en fallstudie på endast en 

restaurang, Restaurang Piccolino, som är en italiensk restaurang belägen i centrala Kalmar. Vid 

utförandet av fallstudien som framgår har vi valt att se utifrån både företagets och kundens 

perspektiv. 
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1.7 Bolagspresentation 

Restaurang Piccolino 

Restaurang Piccolino är en italiensk restaurang som finns i centrala Kalmar. Den italienska 

karaktären genomsyrar hela restaurangen i allt ifrån inredningen till maten och vinerna. 

Restaurang Piccolino startades år 2009 av Elez Krasniqi. Lokalen var tidigare en spansk 

restaurang men när Elez Krasniqi köpte den stängde han ner och totalrenoverade den för att allt 

skulle stämma överens med det italienska temat. Restaurang Piccolino är en mindre restaurang 

med 36 sittplatser och har en atmosfär som är lämplig för alla målgrupper. Restaurangen drivs 

av Elez Krasniqi och hans fru Tina Krasniqi.  
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2. Metod 

I följande kapitel introducerar vi metodologin som tillämpats i uppsatsen, där vi presenterar 

forskningsmetod, informationsinsamling av primär- och sekundärdata samt 

kunskapsprocessen. Avslutningsvis diskuteras reliabilitet och validitet, sedan kritiseras källor 

och metod som vi använt oss av. 

2.1 Forskningsmetod 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver två olika sätt att samla information på; en kvalitativ och 

en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden innebär att forskaren är objektiv. Forskaren 

håller ett avstånd med respondenten under den kortvariga relationen. Författarna förklarar den 

kvantitativa metoden som strukturerad forskning och att frågor som har formulerats innan är 

tydliga. Bryman och Bell (2011) skriver att den kvantitativa metoden går ut på att undersöka 

olika variabler, kontrollmätningar och experiment som kan vara betydelsefulla. Den kvalitativa 

metoden bygger på att forskaren är subjektiv under frågeställningarna och har en långvarig 

diskussion med respondenterna. Bryman och Bell (2011) förklarar att skillnaden mellan dessa 

två metoder är att resultatet skiljer sig eftersom den kvalitativa metoden går ut på att göra 

mikroundersökningar där frågor ställs till ett fåtal personer, och den kvantitativa metoden 

innebär att resultatet bygger på flertal personer med begränsade variabler. Bryman och Bell 

(2011) instämmer med Olsson och Sörensen (2011) att den kvantitativa undersökningen kan 

vilseleda respondenten genom frågeformulär.  

 

Vi har använt oss av utav den kvalitativa metoden eftersom vi vill få en gedigen bild av hur 

värde skapas. Vi utförde vår undersökning genom att intervjua såväl kunder som företagare, 

samt en branschexpert. Fokus i våra intervjuer låg på att beröra frågor kring hur värdeskapande 

går till och hur företagare gör.  Den kvalitativa metoden är mest lämpad till vår undersökning 

eftersom den hjälper oss att få en sanningsenlig bild av verkligheten bland företagen. Merriam 

(2009) betonar att den kvalitativa undersökningens syfte är att få en förståelse för hur 

respondenterna uppfattar vissa attribut. “Qualitative researches are interested in understanding 

how people interpret their experience, how they construct their words, and what meaning they 

attribute on their experience” (Merriam 2009, s.145). Vidare berättar författaren att den 

kvalitativa undersökningen ska göras genom intervjuer, observationer och analyser. För att 

uppsatsen skulle få ett fulländat resultat och konkreta svar från respondenterna valde vi att 

fullfölja den kvalitativa metoden. Uppsatsen har fokus på värdeskapande och det innebär att vi 
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måste befinna oss innanför ramarna i denna process. Vi har utfört personliga intervjuer med 

respondenterna och detta stod i centrum för att fullfölja vårt syfte om att tydliggöra hur värde 

skapas för kunden. Genom att använda den kvalitativa metoden tillät det oss att komma närmare 

källan. 

 

Olsson och Sörensen (2011) skriver om vad som kännetecknar den kvalitativa 

forskningsmetoden och förklarar att undersökningen kan ske både inifrån och utifrån. De 

beskriver dessa två undersökningsmetoder som varandras motpoler och menar att forskare 

befinner sig någonstans mitt emellan. Målet med undersökningen är att komma närmare kunden 

och få en verklighetsbaserad bild av situationen. För att undersöka detta har vi utfört intervjuer 

med kunder och anställda, samt ägaren till restaurangen. Olsson och Sörensen (2011) förklarar 

mer djupgående begreppet närhet-distans som en koppling till inifrån-utifrån, det vill säga att 

det karakteriseras som en närhet eller distans till undersökningsproblemet. Kvalitativ 

undersökningsmetod förknippas med närhet till respondenten och betyder att man möts ansikte 

mot ansikte, vilket också undertrycks av Bryman (2011). Vidare förklarar Olsson och Sörensen 

(2011) att det blir ett vi-du-förhållande där forskaren kommer närmare respondenten vilket 

skapar en mer värdefull undersökning. Detta stärkte vårt metodval eftersom vi utförde 

personliga intervjuer med respondenterna. Mötet på närhet skapar en situation där forskaren 

och respondenten möts själ mot själ, vilket gynnades av vårt val av metod (Olsson & Sörensen 

2011, Holme & Solvang, 1997). Mötet på distans är lämpat för en kvantitativ undersökning 

vilket vi inte genomförde. 

 

Ett annat begrepp som Bryman (2011) lyfter upp är flexibilitet. Han anser att forskaren kan få 

mycket information genom att vara flexibel i undersökningen. Vidare förklarar han att en 

kvalitativ forskare kan ändra inriktning och fokus på undersökningen medan detta inte är 

möjligt i en kvantitativ undersökning. Holme och Solvang (1997) hävdar att både frågorna och 

observationerna blir för strukturerade i undersökningen vilket begränsar flexibiliteten då 

författaren rör sig inom vissa ramar. Vi har använt oss av flexibilitet eftersom intervjufrågorna 

inte var strukturerade och vår utgångpunkt var vårt syfte med uppsatsen, det vill säga att 

tydliggöra värdeskapande. Frågorna som vi ställde under intervjuerna med respondenterna var 

flexibla vilket gav oss en ny teoribild, en vi inte hade undersökt tidigare eller nämnt i teorin.  
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2.2 Fallstudie  

Enligt Patel och Davidson (2011) innebär en fallstudie att forskaren gör en undersökning på en 

mindre avgränsad grupp och att ett fall kan vara en individ, en grupp individer, en organisation 

eller en situation. Vi har gjort en fallstudie om en restaurang och om hur de gjorde för att skapa 

värde för sina kunder. Vi avgränsade oss till att göra en fallstudie dels på grund av tid och resurs, 

men också för att lägga detaljerad fokus på hur en enda restaurang utför värdeskapande genom 

en utarbetad serviceprocess.  

 

Andersen (1998) förklarar att en fallstudie kan bidra till en djupare förståelse eller ge en 

helhetsbild av en specifik händelse eller ett fenomen. En fallstudie kan enligt Olsson och 

Sörensen (2011:143) ”ge en inblick i förhållanden som tidigare varit oklara eller uppfattats 

annorlunda”. Jakobsson (2011) talar i samma linje med Olsson och Sörensen (2011) gällande 

avsikten med en fallstudie och förklarar att en fallstudie inte enbart avser att beskriva ett 

fenomen utan att även relationer/samband mellan relevanta variabler betraktas. Dessa variabler 

är i denna fallstudie, som tidigare nämnts, vad restaurangbranschen tillhandahåller och vad 

kunden önskar.  

 

Enligt Merriam (1994) kan en fallstudie bidra till att skapa förståelse för en situation och lägger 

goda grunder för att kunna påverka och möjligtvis även förbättra praktiken. För att samla in 

data har vi utfört kvalitativa intervjuer med ägaren av restaurangen, en anställd på restaurangen, 

restaurangens kunder samt en branschexpert. Rist (1984) anser att den kvalitativa 

forskningsmetoden och fallstudier ofta går hand i hand. Även Bryman (2011) nämner att 

kvalitativ forskning oftast tillämpas vid valet av en fallstudie. 

2.3 Forskningsansats 

Enligt Patel och Davidson (2011) finns det tre sätt att utföra en undersökning på; deduktivt, 

induktivt och abduktivt. Författaren förklarar att forskaren kan göra en deduktiv ansats genom 

att utgå ifrån teorier och sedan dra enskilda slutsatser. Vidare förklarar författarna att en 

deduktiv forskningsansats prövas under den empiriska delen i uppsatsen och att detta även 

kallas för hypotetisk-deduktiva prövningar. Ett exempel som författarna tar upp är att om en 

forskare studerar arbetsmotivationer, så kan denne utgå ifrån allmän teori som sedan prövas till 

ett specifikt arbetssätt. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) lyfter upp detta genom att 

beskriva tre sätt som teorierna kan godkännas på; genom att tillämpa, testa och utveckla. 
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Författarna anser att om en teori ska accepteras så ska den vara logisk och enkel att förklara. 

Vidare anser författarna att teorier ska testas och utvecklas med tiden.  

 

Allwood (2004) förklarar att en induktiv ansats innebär att forskaren gör en undersökning utan 

att ha förankrat den med teorier först. Forskaren utgår ifrån den insamlande informationen från 

empirin och formulerar sedan en teori utifrån det. Författarna påpekar att nackdelen med den 

induktiva ansatsen kan vara att forskaren kan färga de teorier som produceras och dra förhastade 

slutsatser. Patel och Davidson (2011) förklarar att om forskaren inte utgår ifrån teorier innebär 

inte det att forskaren arbetar förutsättningslöst.  

 

Patel och Davidson (2011) skriver om den tredje ansatsen i undersökningsmetoden, abduktion. 

Abduktiva ansats innebär att undersökningen är en kombination av deduktiva och induktiva 

ansatser. Det bidrar till att forskaren kan kombinera dessa två metoder och därmed vara öppen 

för förslag, eftersom forskaren vid deduktiv ansats kan ta av egna erfarenheter och därmed färga 

undersökningen av tidigare händelser. Jakobsson (2011) förklarar begreppet abduktion som en 

process där all fokus läggs på vilka banor forskaren ska tänka i. Författaren menar att 

användningen av begreppet abduktion i forskningsmetoden gör forskaren mer kritisk och 

medverkar till förkastande av information som är irrelevant. Detta görs för att undvika att 

forskaren låser in sig i undersökningen och målar upp en bild med egna erfarenheter. Författaren 

menar att undersökningen ska bestå av att generera, kritisera och acceptera hypoteser. Vi har 

arbetat induktivt och deduktivt i olika delar av arbetet. Vårt arbete har haft en abduktivt karaktär 

som gjorde det möjligt att uppfylla uppsatsens syfte. 

2.4 Datainsamling  

Vi har i denna forskningsprocess haft tillgång till två olika typer av datainsamling: primärdata 

och sekundärdata. Det som skiljer dessa begrepp åt är hur stark koppling de har till källan där 

information inhämtades. Primärdata innebär data som samlas in för första gången och är 

obehandlad information som endast finns mellan forskaren och informationsgivaren. Denna typ 

av data kan införskaffas genom intervjuer och deltagande observationer, vilket innebär att 

forskaren får oförmedlad information från den primära källan (Patel & Davidson, 2011). I denna 

uppsats har vi har lagt fokus på primärdata, med anledning av att vi har intervjuat respondenter 

och erhållit mycket information som sedan bearbetats. Sekundärdata är, enligt Bryman och Bell 

(2005), olika informationskällor från studier eller litteratur. Det är enligt författarna en fördel 

att använda sig av sekundärdata eftersom man sparar resurser. Sekundärdata som vi använt oss 



 17 

av är litteratur skriven av etablerade författare, vetenskapliga artiklar och pålitliga Internetkällor. 

Jacobsen (2002) förklarar sekundärdata som att en forskare istället för att införskaffa 

information på egen hand vänder sig till tidigare insamlade och behandlade data. 

2.5 Urval 

Vi valde att intervjua Elez Krasniqi, Restaurang Piccolinos ägare och kock, för att få ett 

företagsperspektiv på ett av de delsyften vi vill uppfylla. Vår andra respondent är Tina Krasniqi. 

Hon arbetar som servitris och är även Elez Krasniqis fru. Vi valde att intervjua henne eftersom 

vi ville få en inblick på hur personalen i frontlinjen arbetar, vilket är en viktig del i 

serviceprocessen. De andra respondenterna som vi valde att intervjua är gäster på Restaurang 

Piccolino. Vi har valt att intervjua fyra män och två kvinnor. Paret Rolf, 51 och Karin Göransson, 

47 är de två äldre respondenterna. Vi har också intervjuat vännerna David Karlberg, 26 och 

Rasmus Börjesson, 28. De yngre respondenterna är Edgardo Menjivar, 25 och Rama Barsoum, 

23. Dessa respondenter valdes för att få olika gästers synvinklar. För att kunna hitta ett svar 

som landar mellan vad de olika respondenter tycker har vi valt att intervjua Annica Triberg, 51. 

Hon är branschexpert och hon har varit med och startat en hemsida som heter WhiteGuide.se. 

Hon har även själv jobbat i restauranger och skrivit böcker om restaurangbranschen. Utöver det 

har hon recenserat restauranger för olika tidningar. Allt detta bidrog till att vi ansåg att hon var 

lämplig för att kunna medverka till att uppfylla uppsatsens syfte. 

2.6 Intervjuteknik 

Enligt Patel och Davidson (2011) ska den som genomför en intervju ha flera saker i åtanke, 

men framförallt allt tänka på strukturering och standardisering. Merriam (2009) anser att dessa 

två begrepp har en betydande roll för resultatet av en intervju och den information man får. För 

att få kvalitativ information från våra respondenter, intervjuade vi dem på lugna platser för deras 

bekvämlighet. Vi gjorde detta för att de skulle känna sig avslappande och inte känna stress i att 

svara på frågorna och även för att vi skulle få mer djupgående svar. Trost (2010) omnämner att 

intervjuer av hög standardisering innebär att det finns ett flertal olika intervjuobjekt. Likadana 

frågor ställs till var och en av dem och frågorna ställs i samma ordning varje gång. Intervjuer 

av hög strukturerad form ger ett limiterat svarsutrymme för intervjuobjektet eftersom en hög 

grad av struktur innebär att svarsalternativen är få, till exempel vid ja eller nej frågor. Intervjuer 

med hög grad av både struktur och hög standardisering genomförs med fördel vid en kvantitativ 

undersökning. 
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En intervju med en låg grad av strukturering ger intervjuobjekten mer utrymme att svara fritt 

på de frågor som ställs. En ostrukturerad intervju kan jämföras med ett vanligt samtal där 

intervjuaren inte har förberedda frågor utan enbart en lista med teman som intervjun avser att 

täcka. Ostrukturerade intervjuer är väldigt informella och skiljer sig åt mellan olika intervjuare. 

Semistrukturerade intervjuer genomförs med ett förberett frågeschema innehållande teman och 

frågor men där ordningsföljden av de planerade frågorna kan variera. Det lämnar också 

utrymme för uppföljningsfrågor där intervjuaren känner att det behövs (Bryman, 1997). Dessa 

definitioner av semistrukturerade intervjuer gjorde att vi valde att utgå ifrån denna 

intervjuteknik, eftersom vi hade som mål att föra en öppen konversation med respondenterna 

samtidigt som vi ville hålla oss inom ramarna för forskningsområdet. 

2.7 Kunskapsprocessen 

När vi läste kursen Tjänstelogik och Värdeskapande fick vi ett intresse för värdeskapande och 

detta bidrog till att vi ville skriva om värdeskapande inom tjänsteföretag. Det är ett intressant 

ämne som vi kan tillämpa teorier på och forska mer om just inom det här området. Anledningen 

till att vi valt att skriva om värdeskapande inom restaurangbranschen är för att vi vill undersöka 

och forska kring hur en restaurang kan skapa värde och vad kunden värdesätter främst. Vi ser 

detta ur två perspektiv; från företagets och kundens sida, för att på så sätt få information om hur 

de båda uppfattar värdeskapande. 

 

Vår forskningsfråga har ett klart syfte och det är att tydliggöra värdeskapande utifrån 

serviceprocessen. Det finns teorier inom tjänstelogik och värdeskapande som vi kan tillämpa. 

Vi besökte Restaurang Piccolino för att fråga om det var möjligt att intervjua ägaren och ett 

antal kunder. Eftersom vårt fokus låg på att beskriva kundens och företagets roll samt vilken 

påverkan de har för värdeskapande, betydde detta att vi kunde använda oss av en kvalitativ 

undersökning och intervjua enstaka kunder. Vi kände tidigt att det skulle bli utmanande att få 

tillräckligt med information genom att intervjua företagare och kunder, vilket gjorde att vi 

bestämde oss för att intervjua restaurangrecensenter och se vad som anses skapa värde hos 

kunder ur deras perspektiv. Merriam (2009), Patel och Davidson (2011), Allwood (2004), 

Holme och Solvang (1997) och Bryman (2011) tar alla upp vilka teorier som lämpar sig mest 

under olika förhållanden, och vilka som ger ett tydligare resultat av viss typ av undersökning. 

Vi beslutade oss för att använda en kvalitativ undersökning med abduktivt ansats.  
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2.8 Reliabilitet och validitet 

Jakobsson (2011) förklarar validitet som en metod som visar om mätningen är giltig eller inte 

och även i vilken grad en mätning sker. Reliabilitet anger i vilken grad av tillförlitlighet som 

mätningen sker. Han förklarar begreppet som en spridning mellan värden utan att ha det ”sanna 

värdet” i åtanke. Olsson och Sörensen (2011) menar att validitet avser att rätt saker mäts och 

reliabilitet avser hur bra det uppmätta faktiskt har mätts. Holme och Solvang (1997) förklarar 

att reliabilitet är graden av överensstämmelse för att bekräfta den genomförda undersökningen. 

Detta görs under samma tidpunkter för att se vilka olikheter som råder. För att få en tillförlitlig 

och valid forskning anser författarna att forskaren kan måla upp en bild baserat på egna 

tolkningar och erfarenheter. Detta leder till att undersökningen aldrig kan bli helt säkerställd. 

Bryman och Bell (2005) förklarar att det sociala samhället ständigt utvecklas, vilket betyder att 

undersökningar behöver göras om för att det ska säkerställas. Utifrån vårt perspektiv är vi 

medvetna om mätningens tillförlitlighet och har gjort en undersökning som enligt vår mening 

har gett resultat. Vi litar på våra respondenter och bedömer informationen som vi har fått in 

som tillförlitlig och relevant för värdeskapande inom restaurangbranschen. 

 

Gummesson (2000) nämner att validitet påverkar undersökningens pålitlighet, vilket beror på 

de modeller och den teori eller de teorier som har använts. Olsson och Sörensen (2011) betonar 

innehållsvaliditet, som innebär att alla delar mäts och överensstämmer med varandra för att få 

ett klart resultat som forskaren kan förlita sig på. Holme och Solvang (1997) pratar om en 

problemfri undersökning där forskaren kan välja att vara passiv eller aktiv i undersökningen.  

 

Olsson och Sörensen (2011) betonar även att reliabilitet ska testas och om testats (test-re-test) 

eftersom det, om det finns en bra överensstämmelse, bidrar till högre reliabilitet. Holme och 

Solvang (1997) påpekar att forskaren ska vara uppmärksam och öppen i intervjusituationen för 

att få pålitligt resultat. Det leder till att forskaren kan ändra frågorna och ställa följdfrågor och 

därmed få en annan synvinkel från respondenten. Vi har intervjuat ägaren till restaurangen, 

deras kunder och en branschexpert för att få en tydlig bild av vilka faktorer som påverkar 

värdeskapande inom restaurangbranschen. 

2.9 Käll- och metodkritik 

Patel och Davidson (2011) skriver att det finns svagheter med kvalitativa metoder eftersom 

författaren kan använda sig av och tolka dessa utifrån egna erfarenheter, och det kan leda till att 

resultatet kan bli skevt. Även Bryman och Bell (2005) och Holme och Solvang (1997) skriver 
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om kvalitativa metodens svagheter kring användningen av egna erfarenheter. Vidare anser 

författarna att det blir svårt för forskaren att undvika dessa feltolkningar och därför är det viktigt 

att forskaren tar hänsyn till och skiljer sina egna tolkningar åt i uppsatsen. Vi var medveten om 

dessa kritiska aspekter och hade det i åtanke när uppsatsen skrevs. Våra egna erfarenheter har 

inte påverkat uppsatsens resultat. De data vi har inhämtat består av primär och sekundär 

informationsinsamling. Patel och Davidson (2011) påpekar att insamling av information inte 

ska bestå av de teorier som gynnar forskaren. Allwood (2004) menar att information ska 

behandlas och sedan utvärderas om det är användbart eller inte. Primärdata anses enligt Patel 

och Davidson (2011) vara råmaterial och sekundärdata anses vara behandlat material. Vi har i 

en del av det teoretiska kapitlet valt att enbart utgå ifrån en bok skriven av Hultén et al (2008) 

gällande sinnesmarknadsföring och sinnesupplevelser. Med ovanstående information i åtanke, 

ansåg vi att den kvalitativa metoden var bäst lämpad för att uppsatsens syfte ska förverkligas.   
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3. Teori 

Följande teoretiska referensram kommer att ligga till grund för våra teorival. De områden som 

vi anser vara relevanta för vår uppsats är; servqual, serviceprocessen, serviceandskapet, 

personalen i frontlinjen, kundmedverkan och värdeskapande. 

 

3.1 Servicekvalitet  

Johnston (1995) förklarar att servicekvalitén innebär hur kunden uppfattar tjänsten och vilket 

intryck kunden får av servicen som ges. Vidare anser författaren att utformningen av servicen, 

företagets image samt personalens bemötande är delar av serviceprocessen som påverkar den 

upplevda servicekvalitén. Grönroos (2008) menar att kvalitén upplevs som god när kundens 

förväntningar överträffas. När förväntningar å andra sidan är helt orealistiska kommer servicens 

kvalité att sjunka och upplevas som otillräcklig.  Vidare menar författaren att faktorer som 

image och word-of-mouth indirekt kan påverka företagets servicekvalité. Med image och word-

of-mouth menar författaren kundens tidigare erfarenheter av servicen, vilket påverkar kundens 

förväntningar på kvalité. Förväntad kvalité påverkas av behov och värderingar som slutligen 

styr kundens beslut (Grönroos, 2008). 

 

Enligt Normann (2000) är det sanningens ögonblick som påverkar servicekvalitén. Med 

sanningens ögonblick avser författaren den tid och plats där kunden och företaget möts. 

Sanningens ögonblick är enligt Grönroos (2008) det gyllene tillfälle som infinner sig när 

kunden möter företaget.  Det är viktigt att ta hänsyn till hur kunden ska bemötas, eftersom det 

första intrycket som kunden får från företagets sida är det som avgör hur servicekvalitén 

uppfattas. Grönroos (2008) menar även på att när kvalitetsproblem uppstår är det för sent för 

att försöka åtgärda dem eftersom risken är stor att kunden inte kommer tillbaka. Det är viktigt 

att ge kunden en förklaring kring problemet och åtgärda det (Grönros, 2008).  

 

Baron och Harris (2003) förtydligar att problem kan uppstå när kunden interagerar men att det 

går att lösa genom att företaget kan lära upp och träna anställda till att kunna samtala med 

kunder på ett lämpligt sätt. Vidare menar författarna att anställda kan ta reda på hur tjänsten 

upplevdes via små undersökningar med kunder, vilket hjälper de anställda att höja 

servicekvalitén. Grönroos (2008) påpekar att kunden inte ska få oklara förväntningar, utan att 

man bör lösa problemet direkt, eftersom kunder har en tendens till att omedvetet ha förutfattade 
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förväntningar. Kunden vet inte hur problemet kan lösas utan förväntar och förlitar sig på att 

företaget ska lösa det åt dem. Därför är det av största vikt att servicekvalitén är god från det 

första ögonblicket (Grönroos 2008). 

 

Grönroos (2008) förklarar ett mätinstrument som forskaren kan använda för att mäta kvalitén 

på servicen, något som kallas servqual. Enligt författaren är servqual ett mätinstrument för att 

undersöka kvalitén på tjänsten. Enligt honom går denna metod ut på att betygsätta vissa 

utmärkande egenskaper på hur en tjänst utförs och vilka förväntningar kunden har. Parasuraman 

et al. (1985) skriver om fem olika metoder att tillämpa för att servqual ska komma till 

användning. Parasuraman et al. (1985) tar upp tio faktorer, men tar störst hänsyn till endast fem 

som påverkar servqual. Med dessa attribut vill författarna förmedla vikten av servicen som 

utförs och hur det utförs. Grönroos (2008) påpekar även att man med servqual kan se vilka delar 

som saknas i servicen ur ett annat perspektiv. De fem faktorer som servqual består av är; 

materiella ting, tillförlitlighet, tjänstvillighet, försäkran och empati.  

 

Materiella ting syftar till servicelandskapet, själva utformningen av lokalen och utrustningen 

som används. Det är där kunden har möjlighet att betygsätta det som påverkar servicen. 

Exempelvis inom restaurangbranschen kan detta vara förekomsten av en hemtrevlig inredning 

i lokalen, platser tillgängliga samt bestick och annat som bör finnas i restauranger. 

 

Tillförlitlighet syftar till hur tillfredsställande restaurangen utför servicen, hur pålitligt tjänsten 

levereras, d.v.s. om den levereras i tid och på ett korrekt sätt.  

 

Tjänstvillighet syftar till att personalen har kompetens till att kunna leverera en god upplevelse 

för kunder. Det innebär att personalen ska vara tillmötesgående och villiga att hjälpa kunder att 

lösa problem. Det är en bidragande faktor till hur kunden kan sätta ett betyg på hur 

tjänstekvalitén uppfattades. 

 

Försäkran syftar till att kunden ska kunna lita på företaget, och att företaget besitter kunskap 

som gör att kunden känner sig säker. Exempelvis ska en läkare ha kompetens för att kunna 

utföra en operation och patienten ska då inte behöva ifrågasätta detta utan ser det som en 

självklarhet.  
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Empati syftar till att företaget har en viss förståelse för hur kunden känner sig och att personalen 

har medkänsla gentemot kundens välmående och uppförande. Ett praktiskt exempel som kan 

tas upp är försäkringbolag: När en kund ringer upp och behöver hjälp ska personalen fråga om 

hur kunden mår innan utredningen börjar och personalen frågar vilken skada som har skett 

(Grönroos, 2008). 

3.2 Serviceprocessen  

I denna del kommer vi att utgå ifrån komponenterna som utgör serviceprocessen i 

restaurangbranschen. Vi lägger här även fram teorier som förespråkar kunden som 

värdeskapare och medaktör.  

3.2.1 Personal i frontlinjen 

”Produkten glöms snabbt av men det personliga bemötandet består” (Eriksson & Åkerman, 

1999, 91).  

Normann (2000) stödjer detta starkt och betonar att servicen ska ske på ett professionellt sätt 

vilket leder till nöjda kunder. Grönroos (2008) menar även på att servicemöten med personalen 

är det som skapar värde och värdet i sig baseras på kundens upplevelse av servicemötet. Vidare 

förklarar författaren att personalen i frontlinjen ska besitta kunskap och vara tillmötesgående 

eftersom det anses vara sanningens ögonblick. Sanningens ögonblick innebär den första 

interaktionen med kunden och är någonting som kan påverka hur kunden uppfattar företagets 

service.  

  

Eriksson och Åkerman (1999) förklarar vidare att det i mötet med kunden är viktigt att skapa 

en god kontakt och att nå in i mottagarens medvetande. Gummesson (2008) beskriver 

frontpersonalen som ansiktet utåt för företaget och det är de som företaget ska kunna förlita sig 

på. Han tar även upp praktiska exempel med personalen i frontlinjen, så som att checka-in till 

flyget eller besöka ett serviceföretag där personalens bemötande är ytterst viktigt för att hela 

processen ska fungera korrekt. Mossberg och Sundström (2011) hävdar att servicemötet med 

personalen kan variera från gång till gång beroende på vilken tjänst det gäller. Om man till 

exempel klipper sig hos frisören och besöker läkaren så förväntar man sig olika saker från dem.  

 

För att knyta an till avsnittet om personal i frontlinjen understryker Grönroos (2008) att det är 

viktigt för företag att ha en väl genomarbetad strategi för hur personal i frontlinjen ska arbeta. 

Eriksson och Åkerman (1999) instämmer och menar att servicegraden hos personalen ska vara 
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tydlig, att de ska veta vad som gäller. Vidare menar författarna att processen om hur kunden 

ska bemötas ska regelbundet gås igenom. 

3.2.2 Servicelandskapet 

Grönroos (2008) väljer att definiera ett servicelandskap som platsen där en tjänst blir 

producerad/konsumerad. Han påpekar samtidigt att det inte är bara platsen som innefattar 

servicelandskapet, och anser att smådelar som belysning, inredning, ljudnivå och lukter med 

mera ger ett samlat intryck av servicelandskapet och påverkar kunder och personalen på olika 

sätt. Gällande servicelandskapet väljer Mossberg (2003) att kalla det för upplevelserummet 

eftersom hon anser att det är där kunder får en upplevelse av en tjänst. Oavsett författare och 

benämning har de flesta utgått från den modell som Bitner (1992) framställt över 

servicelandskapet. Huvudpunkterna i modellen är miljömässiga dimensioner, holistisk miljö, 

moderatorer, interna reaktioner och beteende.  Det är dessa punkter som Bitner (1992) anser 

utgöra ett servicelandskap.  

 

Rosenbaum och Massiah (2011) pratar vidare om de miljömässiga dimensionerna i ett 

servicelandskap och förklarar att det är dessa som ett företag enklast kan förstå, kontrollera, 

mäta och påverka. I modellen har de miljömässiga dimensionerna delats in i tre grupper; Villkor 

i rumsmiljön, rum/funktion samt tecken, symboler och artefakter. Modellen förtydligar även 

vad som utgör dessa olika grupper. Villkor i rumsmiljön utgörs av temperatur, luftkvalitet, ljud, 

musik, lukt med mera. Dimensionen rum/funktion innebär saker som layout, utrustning, 

inredning med mera. Den tredje dimensionen tecken, symboler och artefakter innefattar saker 

som skyltning, personliga artefakter, dekorstil med mera. Underhill (2010) skriver om hur 

dimensionerna som Bitner (1992) hänvisar till i sin modell har en stor inverkan på olika 

restaurangmiljöer. Underhill (2010) förklarar också att dessa dimensioners inverkan på 

restauranggäster varierar beroende på typen av restaurang. Det är alltså aldrig samma avgörande 

faktorer för alla restauranger. Vidare i modellen specificerar Bitner (1992) att kunder och 

personal som vistas i servicelandskapet kan få tre olika reaktioner på de tidigare nämnda 

miljömässiga dimensionerna. Reaktionerna kunder och personal kan få är kognitiva, 

känslomässiga och psykologiska och dessa reaktioner påverkar sedan om de har ett närmande 

eller undvikande beteende.  

 

Grönroos (2008) förklarar att denna teori om servicelandskapet bygger på iden om att 

serviceprocessen omhägnas av ett landskap där servicemöten äger rum och där personal 
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interagerar med kunder. Grönroos (2008) kritiserar modellen eftersom den inte belyser 

människornas påverkan på varandra i servicelandskapet, vilket han anser vara en stor del av 

servicelandskapet. Människors kulturellt betingade uppfattningar och de beteendemässiga 

avsikter som de bär med sig när de träder in i servicemötets fysiska miljö avgör enligt Grönroos 

(2008) den upplevda tjänstekvaliteten. Han menar med detta att det inte enbart är 

servicelandskapets instrumentella uppgift som påverkar människors reaktioner och beteenden. 

Samtidigt presenterar Grönroos (2008) en utvidgad modell för servicelandskapet av Sandbacka 

(2006). Denna modell strävar till att få med den fysiska miljön som social mötesplats som en 

aspekt av servicelandskapet, vilket saknades i den ursprungliga modellen. Vidare nämner 

Sandbacka (2006) att både kunder och kontaktpersonal påverkar servicelandskapet genom deras 

beteende och blotta närvaro. Slutligt i den utvidgade modellen kommer upplevd tjänstekvalitet;  

”Den fysiska miljön och den interaktion som äger rum i denna miljö bör utformas så att 

kunderna i slutänden ges en positiv upplevelse av tjänstekvaliteten” (Grönroos 2008, s. 

357). 

3.2.3 Sinnesmarknadsföring och sinnesupplevelser 

Hulten et al. (2008) menar att tidigare massmarknadsföring kännetecknas av att produkten var 

i fokus och att marknadsföringens mål var att skapa en transaktion. Efter detta har 

marknadsföringen riktat sig mer mot relationsbildande och att skapa relationer mellan kund och 

företag som sedan ska leda till en transaktion. Idag har det enligt Hulten et al. (2008) gått ifrån 

relationsmarknadsföring till sinnesmarknadsföring. Sinnesmarknadsföring innebär fortfarande 

kundorienterad marknadsföring, med skillnaden att fokus har flyttats till kundernas fem sinnen 

och till att skapa en helhetsupplevelse för kunden (Hulten et al., 2008). En upplevelse är enligt 

Mossberg (2003) något väldigt personligt och individuellt och vad en kund upplever är hen till 

en viss del med och skapar. Upplevelser är också personliga på det sättet att vad som upplevs 

som positivt för en kund kan upplevas som negativt för en annan, och samtidigt som en kund 

får ett väldigt starkt intryck av en viss upplevelse kan en annan ha missat den helt. Allt beror 

enligt Hulten et al. (2011) på att människor kopplar olika saker till olika upplevelser. Mossberg 

(2003) förklarar vidare att de intryck som kunden får i ett servicelandskap, där 

sinnesmarknadsföring till stor del äger rum, oftast skapas omedvetet. Att utnyttja denna 

omedvetna inverkan som sinnesmarknadsföring kan hjälpa företag att skapa en starkare 

identitet och ett högre värde (Mossberg, 2003).  
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Bitners (1992) modell över servicelandskapet och de miljömässiga dimensionerna har en stark 

koppling till sinnesmarknadsföring. De tre olika grupperingarna villkor i rumsmiljön, 

rum/funktion samt tecken, symboler och artefakter kan kopplas till sinnesupplevelser eftersom 

de enligt Hulten et al. (2008) upplevs med hjälp av just våra sinnen. Detta i sin tur leder till att 

kunden får en helhetsupplevelse som avgör värdet av den upplevda tjänsten. Vidare presenteras 

korta klargörelser för hur var och ett av de fem sinnena kan utnyttjas och stimuleras i 

marknadsföringssyfte. Som tidigare nämnt i källkritiken, utgår vi här ifrån boken. 

 

Smaksinnet 

Hultén et al. (2011) klargör att en smakupplevelse inte utgörs helt av vad tungan kan detektera 

och enligt Ackerman (1990) finns det tiotusentals smaklökar i munnen. Dofter, textur och 

utseende spelar också roll för upplevelsen av smaken. Det är viktigt att bygga smakupplevelsen 

på samspel och symbios för att synergier mellan de olika sinnena ska uppstå (Hultén et al., 

2011). Restaurang Svartklubben i Stockholm som serverar mat i totalt mörker har lyckats med 

att skapa en sinnesupplevelse som sätter smaken i fokus. På deras hemsida kan man läsa:  

”I mörker skärps sinnesintrycken och du erbjuds att inta en måltid där smak, doft 

och känsel får en betydligt mer framträdande roll. Du får ett kulinariskt äventyr 

med många nya erfarenheter” (svartklubben.nu, 2012-05-05).  

Detta sammanstämmer helt med vad Hultén et al. (2011) skriver gällande smaksinnet. 

 

Rätt namn på en maträtt kan enligt Hultén et al. (2011) påverka smakupplevelsen av den. De 

påvisar att ett lockande och kreativt namn på en maträtt kan uppfattas som mer smakrikt än 

samma maträtt med ett mer alldagligt namn. Hulten et al. (2008) förklarar även att 

presentationen av maten har en inverkan på upplevelsen av den. Saker som rätt namn och 

presentationen av maträtter kan vara en bidragande faktor till att förhöja upplevelsen av en 

maträtt. Vilken miljö som maten presenteras i är också av stor vikt eftersom det påverkar 

smakupplevelsen vilket vi kan se bevis på i framgången hos restaurang Svartklubben. Hulten et 

al. (2008) förklarar att med en utmärkande miljö finner man möjligheten att särskilja sig 

gentemot konkurrenterna och även förhöja smakupplevelsen. Lindstrom (2005) stärker detta 

med att tillägga att en distinkt smak kopplad till företaget kan leda till starka konkurrensfördelar.  

 

Luktsinnet 

Nordfält (2007) förklarar att luktsinnet under det 2000-talet har blivit ett intressant sinne ur 

marknadsföringssynpunkt. Författaren förklarar att detta intresse växt ur det faktum att dofter 
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direkt inverkar på hur vi uppfattar saker och ting. Lindstrom (2005) klargör att eftersom dofter 

sitter i luften vi andas in så går det inte att frångå uppfattningen av dem och enligt Hulten et al. 

(2008) kan dofter påverka atmosfären i ett helt servicelandskap. Hulten et al. (2011) skriver att 

luktsinnet kan nyttjas för att skapa en koppling mellan en doft och ett företag eller ett varumärke. 

Författarna förklarar att syftet med att skapa denna koppling är att göra en doft till en del av 

företagsidentiteten och dess själ. Hulten et al. (2011) förklarar vidare att luktsinnet kan bidra 

till att stärka ett varumärke, och eftersom det kan kopplas till företagets identitet kommer kunder 

varje gång de känner denna distinkta doft att tänka på företaget eller varumärket. 

 

Hörselsinnet 

Ljud och musik i ett servicelandskap har enligt Hulten et al. (2008) blivit allt mer vanligt och 

författarna förklarar att företag uttrycker och differentierar sig med hjälp av ljud och musik. 

Nordfält (2007) skriver också att användandet av musik som en upplevelseförhöjare har 

undersökts mer än andra sinnen på senare tid och att fler företag utvecklar ljud och musik som 

är specifikt anpassad för just deras servicelandskap. Genom att använda ljud anpassat till 

företaget kan man enligt Hulten et al. (2008) bidra till att stärka företagets identitet samtidigt 

som det kan få kunder att trivas, vara kvar längre och därmed också spendera mer pengar. 

Lindstrom (2005) förklarar också att hörselsinnet är vad som bidrar till att skapa olika 

känslolägen.  

 

Hulten et al. (2008) skriver om valet mellan bakgrundsmusik och förgrundsmusik i ett 

servicelandskap. Bakgrundsmusik förklarar de som ljudkomponerat med olika instrument och 

oftast som återhållsam gällande volymen, takten och frekvensen. Förgrundsmusik förklarar 

författarna däremot som musik av artister där sångtexter hörs, takten slår fortare och volymen 

är lite högre. Hulten et al. (2008) förklarar att beroende på vilken typ av musik som en 

restaurang väljer kan de med hjälp av detta attrahera en specifik målgrupp. I motsats till valet 

av bakgrunds- eller förgrundsmusik förklarar författarna att stimulans av hörselsinnet inte 

enbart innebär tillägg av ljud utan att det också är av stor vikt att kunna ta bort ljud som uppfattas 

som störande. 

 

Synsinnet 

Hulten et al. (2008) skriver att människans ögon är det sinnesorgan som är viktigast för oss och 

även det starkaste. Författarna skriver att mer än två tredjedelar av människans sinnesceller 
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sitter i ögonen. Nordfält (2007) förklarar att synen är vad som samlar in mest information ifrån 

omvärlden och Hulten et al. (2008) skriver att majoriteten av alla vardagliga beslut som 

människan tar görs med hjälp av synen. Författarna skriver vidare att det är genom 

synupplevelser som kunder dras till specifika företag och Lindstrom (2005) skriver i relation 

till detta att synsinnet är något som marknadsförare och varumärkesskapare länge lagt fokus på.  

En synupplevelse är uppbyggd på diverse sinnesuttryck som Hulten et al. (2008) delar in i tre 

kategorier: design och förpackning samt färg, ljus, tema och grafik, exteriör och interiör. 

 

Nordfält (2007) lyfter fram tankar kring färg i servicelandskapet och hur starka sinnesuttryck 

olika färger kan ge eftersom människor omedvetet associerar färger med olika saker. Hulten et 

al. (2008) förklarar att olika färger kan förknippas med olika känslor och även lyfta fram 

förträngda minnen. Mossberg (2003) skriver också om färger i ett servicelandskap och förklarar 

att ”kalla” färger till exempel kan bidra till mer harmoniska och lugna miljöer. Både Hulten et 

al. (2008) och Mossberg (2003) skriver om ljussättningens inverkan på ett servicelandskap. 

Hulten et al. (2008) skriver till exempel att valet av ljussättning påverkar stämningen i 

servicelandskapet. Mossberg (2003) utvecklar detta när hon skriver om svag respektive stark 

belysning och förklarar att en svag belysning kan skapa en trivsam och avslappande miljö 

medan stark belysning ger motsatt effekt. Hulten et al. (2008) tillägger att valet mellan svag och 

stark belysning till stor del beror på typen av servicelandskap.  

 

Känselsinnet 

Känselsinnet sitter i huden, som är kroppens största organ. Via känselsinnet kan människor 

utforska omvärlden och ha fysiska kontakter (Ackerman, 1990). Trots att huden är kroppens 

största organ och att känselsinnet sitter i huden är detta sinne enligt Hulten et al. (2008) inte 

tillräckligt utforskat inom marknadsföringen. Lindstrom (2005) skriver att känseln är vad som 

kan hjälpa människor att känna smärta och även positiva beröringar men Hulten et al. (2008) 

skriver i relation till detta att känselsinnet inte enbart utgörs av beröring och huden som ett 

organ. Författarna menar på att känselsinnet också innefattar de känslor människor kan få och 

känna inombords. Hulten et al. (2008) förklarar vidare att skapandet av en känselupplevelse kan 

bidra till ökad särskiljning från konkurrenterna samt kan hjälpa företag att uttrycka sin identitet.  

3.2.4 Kundmedverkan 

Grönroos (2008) påpekar att det har skett en förändring i marknadsföringen där den klassiska 

uppdelningen mellan producenten och konsumenten inte är lika självklar. Normann (2000) 
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förklarar att producenten och konsumenten har blivit allt viktigare under senare tid då all fokus 

läggs på att bygga upp starka relationer. Även Mossberg och Sundström (2011) instämmer med 

Grönroos (2008) och Normann (2000) i att kunden har fått en mer aktiv roll och ska ses som en 

medaktör. Vidare menar de att kunden ska vara delaktig under själva produktionen. Det kan då 

vara enskilt eller att företaget använder sig av olika interaktioner. Normann (2000) menar att 

kundmedverkan bidrar till att företaget bygger upp en relation med kunden som leder till ett 

ömsesidigt beroende. På så vis utnyttjar företaget deras kunskaper och erfarenheter. Vidare 

förklarar Grönroos (2008) att kunden engagerar sig i företaget och det är kunden som styr 

företagets mål. 

 

Payne et al. (2009) påpekar att kundens medverkan får allt större inflytande i företag och att 

marknadsföringen har förändrats i olika utsträckningar. Författarna förklarar också att kundens 

medverkan har ökat de senaste årtiondena då all fokus läggs på vad kunden förväntar sig av 

tjänsten/produkten. De menar att det har skapats en ny form av utbyte på marknaden som 

handlar om att skapa värde och upplevelse för kunden. Grönroos (2008) nämner även att kunden 

är aktiv i företaget och att denne bidrar med frågor som påverkar företaget i olika processer.  

 

Vargo och Lusch (2006) förklarar att det finns två olika steg för att maximalt utnyttja 

kundmedverkan eftersom kunder värdesätter olika produkter utifrån egna preferenser. Det 

första steget är att värdet som kunden skapar är kopplat till en viss produkt, vilket är helt och 

hållet beroende av individen. I och med att kunden interagerar med en viss produkt blir denne 

en medaktör och bestämmer därmed också värdet av produkten. Det andra steget är att kunden 

är en medproducent som direkt är med och producerar en produkt. Exempelvis på detta är 

specialbeställda produkter som skapas utifrån kundens önskemål. Payne et al. (2009) instämmer 

med att kunden är en medaktör som bidrar till att skapa en produkt utifrån egna preferenser och 

att kunden då automatiskt blir involverad i produktionen. 

 

Grönroos (2008) lägger till att kunden kan påverka atmosfären som andra kunder upplever i 

produktionsprocessen. Exempelvis vid ett restaurangbesök kan kunder påverka stämningen vid 

kösystem, och därmed även andra kunders helhetsupplevelser. Författaren förklarar vidare att 

genom inverkan och en medskapande roll kan kunden påverka alla deltagare i 

produktionsprocessen. Även Echeverri och Edvardsson (2002) förklarar, liksom Grönroos 

(2008), att kunden som medproducent på ett aktivt eller direkt sätt kan påverka värdet och 
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kvalitén. De menar vidare att kunder som interagerar med varandra har en stor betydelse för 

kvalitetsprocessen. 

3.2.5 Värdeskapande 

”Eftersom värde definieras av mottagaren och inte av givaren utgår human resources 

värdeskapande alltid från mottagaren, inte från givaren. För human resources 

medarbetarna innebär värdefokus att istället för att påtvinga sina åsikter, mål och 

handlingar, måste de vara öppen med vad andra vill” (Ulrich & Brockbank 2007, s.14). 

 

Enligt Ulrich och Brockbank (2007) innebär värdeskapande hur kunden uppfattar produkten 

och vad denne värdesätter. Författarna menar att det är företaget som ska leta reda på rätt 

verktyg för att kunna skapa värde för kunden och förstå vad kunden är ute efter. Zaltman (2003) 

förklarar detta vidare genom att sätta sig in i kundens situation för att ha en uppfattning om vad 

denne tänker och hur denne uppfattar produkten. Khalifa (2004) lyfter upp värdeskapande och 

kopplar det till företagets framgång och hur väl de kan presentera en produkt/tjänst som kunden 

sedan värdesätter. Värdeskapande handlar om att överträffa kundens förväntningar och skapa 

ett värde hos kunden. Detta har gjort att värdeskapandet har fått ett större fokus inom 

marknadsföringen och spelar en viktig roll hos företagen.  

 

Grönroos (2011) ser värdeskapande som ett oklart begrepp som blir svårt för marknadsförare 

att fastställa. Han menar att värdeskapande är individuellt och att det beror på var, när och hur 

produkten presenteras som det skiljer sig i värde från kund till kund, medan Korkman (2006) 

anser att värdeskapande inte sker direkt utan uppkommer efter hand. Det kan vara medvetet 

eller omedvetet och det kan ske vid användning av produkten/tjänsten. Grönroos (2008) 

tillägger att företaget får en annan roll eftersom användarna av produkten är värdeskapare, 

vilket gör att utvecklingen och designen på produkten kan presenteras på olika sätt. På så vis 

blir det möjligt för kunden att skapa sitt eget värde av produkten. 

3.2.6 Word-of-Mouth 

Grönroos (2008) förklarar ett begrepp som påverkas av frontlinjen, word-of-mouth. Han menar 

att personalen i frontlinjen har ett stort ansvar för hur kunden bemöts och detta har en tendens 

att sprida sig vidare till andra kunder. Godson (2008) instämmer med Grönroos (2008) i att 

word-of-mouth är ett fenomen som skapar värde hos andra kunder. Eriksson och Åkerman 

(1999) anser att kunden kan uppmärksammas eftersom bieffekten ska vara positiv och 
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överträffa kundens förväntningar. Vidare menar han att kunden gärna berättar om det fina 

besöket som de hade i restaurangen till sina vänner eller kollegor.  

 

Mossberg och Sundström (2011) betonar att kundnöjdhet är en signal på förtroende för företaget. 

De förklarar word-of-mouth som ”All den informella kommunaktion som sker mellan personer 

angående en produkts positiva eller negativa egenskaper” (s.28).  Detta har en tendens att 

spridas vidare via word-of-mouth som ett negativt eller positivt budskap. Vidare menar 

Grönroos (2008) att ju fler nöjda kunder företaget har och ju mer tillmötesgående personalen 

är, desto större sannolikhet att det skapar en känsla av att företaget är ett seriöst företag med 

fokus på kunden. 

 

Söderlund (2000) hävdar att en nöjd kund kommer tillbaka. Mossberg och Sundström (2011) 

instämmer då de hävdar att en nöjd kund pratar väl om företaget inför andra vilket skapar ett 

positivt word-of-mouth som i sin tur kan höja lönsamheten.  Vidare anser de att kundnöjdhet är 

vitalt för att företaget långsiktigt ska kunna överleva och att det utan nöjda kunder är omöjligt. 

Sammanfattningsvis är det ytterst viktigt att tänka på ryktet som företaget har och hur andra 

kunder påverkas och upplever det eftersom ett mindre bra rykte skadar företaget, och det blir 

kostsamt att reparera det (Eriksson & Åkerman, 1999). 

3.3 Relationer 

Relationer har en stor betydelse för att skapa värde. Inom restaurangbranschen är relationer 

vitala för att skapa värde, varför vi anser att det är viktigt att lyfta upp relationer och 

relationsmarknadsföring (RM). 

3.3.1 Relationer 

”Arbetet med kundrelationer handlar om att bygga och bibehålla lönsamma 

kundrelationer genom att erbjuda kundvärde och tillfredställelse… Nöjdhet uppstår när 

kunderna blir tillfredsställda och deras behov och önskemål uppfylls och överträffas” 

(Mossberg & Sundström 2011, s.26) 

 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) och Godson (2011) instämmer med Mossberg och 

Sundström (2011) om att kunden ska tillfredsställas och att kundens förväntningar ska 

överträffas varje gång hen besöker en butik. Solomon (2009) betonar vikten av att veta vad 

kunden vill ha men också vikten av att bygga en relation med kunden. Författaren förklarar att 

relationen med kunden ska ske på lång sikt eftersom en långsiktig relation bidrar till att företaget 
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skapar ett starkare band med kunden. Grönroos (2008) betonar att kunden kan interagera på 

olika sätt i relationen. Han menar att kunden kan interagera genom att boka en flygresa eller ett 

kortvarigt besök, exempelvis vid bokning av biljetter via telefon eller internet.  

 

Grönroos (2008) påpekar också att en relation byggs genom attityder och att en person måste 

känna sig väl omhändertagen för att det ska leda till handling. Grönroos (2008) förklarar vidare 

att relationer måste utvecklas och det sker genom ömsesidigt tänkande mellan två parter med 

syftet att skapa värde för varandra. Eriksson och Åkerman (1999) menar att en relation börjar 

och slutar med det personliga mötet. Bruhn (2003) anser att det inte ska råda osäkerhet hos 

kunder, det vill säga att inte vara rädda för att skapa en relation med företaget. Vidare anser 

Bruhn (2003) att en relation förenklar utbytet mellan kunden och företaget.  

 

Gordon (1998) betonar vikten av relationer genom att de ska vårdas och skapa ett värde för 

kunden. Lundén (2008) och Grönroos (2008) håller med om att kunden ska vårdas och att 

företaget kontinuerligt ska ligga ett steg före och överträffa kundens förväntningar. Lundén 

(2008) förklarar att kundvård kan ske genom olika erbjudanden, rabatter och eventuella 

presenter. Författaren framhåller att kundvård måste uppfyllas, Bruhn (2003) anser då att det 

kan uppfyllas genom starka relationer mellan kund och företag. Söderlund (2000) påpekar att 

kunden måste tillfredsställas för att en relation ska uppstå. 

3.3.2 Relationsmarknadsföring (RM) 

Enligt Gordon (1998) är relationsmarknadsföring en pågående process som identifierar och 

skapar värde för kunden.  

“A marketing approach, which is based upon networks, interactions and relationships” 

(Gordon, 1998, s.5). 

Vidare menar författaren att RM har en stor betydelse för företaget, eftersom en relation är 

mycket mer än bara en relation mellan två parter. En relation handlar om lojalitet, värde och 

omtanke. Mossberg och Sundström (2011) betonar att relationsmarknadsföring 

är ”marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktioner i centrum” (s.140). 

Gummesson (2002), Grönroos (2008) och Normann (2000) har liknande syn på RM eftersom 

det handlar mycket om den kraft som relationerna förmedlar som också skapar fördelar för olika 

aktörer. Bruhn (2003) skriver om relationsmarknadsföring i praktiken, där kontrasten mellan 

olika relationer kan variera beroende på vilken typ av produkt som levereras. Han tar även upp 

marknadsföringsmixen, som bidrar till att relationer skapas. Gordon (1998) förklarar 



 33 

innebörden i marknadsföringsmixen, vars komponenter är produkt, plats, promotion och pris. 

Godson (2008) å andra sidan anser att det med 4P är relativt svårt att skapa 

relationsmarknadsföring. Det är bara genom promotion som en form av relation skapas. Det är 

envägskommunikation som man försöker bygga en relation med där det förkommer personlig 

försäljning som bidrar till relationsbyggande.  

 

Gummesson (2008) hävdar att relationsmarknadsföring bygger på att det ska bli enklare och 

mindre kostsamt för företaget. Ballantyne (2000) förklarar att relationer som varar längre och 

är lojala är mest lönsamma. Han anser också att kunder har en tendens till att skapa en relation 

med ett företag istället för att söka kundvärde hos andra företag. Gordon (1998) påpekar att 

ägaren ska känna igen kunder och ge dem en personlig service. Det ska inte ha någon betydelse 

vilken produkt kunder köper för att skapa värde, utan det är hur den personliga servicen utförs 

som är det viktiga. Bruhn (2003) instämmer med Gordon (1998) i att värde ska skapas med 

kunden, och inte för kunden (Gummesson, 2008 & Normann, 2000).  

3.4 Teorins roll och betydelse 

Teorin som använts i arbetet har varit relativ enkel att hitta och relatera till empirin. Det har 

utförts parallellt med empirin och har bidragit till att enklare hitta relaterade teorier och tillämpa 

det i uppsatsen. Arbetet grundar sig på serviceprocessen och värdeskapande. För att uppfylla 

dessa kriterier användes boken Sinnesmarknadsföring skriven av Hulten et al. (2008).  Rubriker 

som har haft störst betydelse för arbetet har varit serviceprocessen med fokus på 

sinnesmarknadsföringsteorier eftersom dessa teorier var grundstenar för vad som skapade värde 

för kunden och företaget.
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4. Empirisk och Teoretisk analys 

I följande kapitel kommer vi att presentera det insamlade empiriska underlaget som har 

framkommit genom intervjuer med ägaren av Restaurang Piccolino, en servitris som arbetar 

där, deras gäster samt en branschexpert. Empirin som vi har samlat in har i detta kapitel 

kategoriserats för att enklare kunna sammankopplas till teorin. 

  

Empirin bygger på intervjuer med följande respondenter: 

• Annica Triberg – Branschexpert (2012-05-03) 

• Elez Krasniqi – Ägaren av restaurangen Restaurang Piccolino (2012-05-04) 

• Tina Krasniqi – Servitris på Restaurang Piccolino (2012-05-16) 

• Rolf och Karin Göranson – Gäster (2012-05-04) 

• Edgardo Menjivar – Gäst (2012-05-07) 

• Rama Barsoum – Gäst (2012-05-07) 

• David Karlberg – Gäst (2013-02-10) 

• Rasmus Börjesson – Gäst (2013-02-10) 

 

Följande matbloggare och gäster har besökt och skrivit omdöme  

• Bloggare X – Matbloggare och gäst (februari 2013) 

• Håkan H. – Gäst (juni 2013) 

• Maria L. – Gäst (juli 2013)  

 

Gästerna nämnda ovan, Bloggare X, Håkan H. och Maria L. har inte blivit intervjuade av oss 

men har ätit på Restaurang Piccolino och gett sitt omdöme om restaurangen på bloggar och 

omdömessajter. Vi ville få en inblick i hur restaurangen upplevs av personer som skriver 

omdömen på internet via omdömessajter för restauranger. Vi träffades med en matbloggare, 

Bloggare X kallar vi henne och hennes upplevelse skiljer sig en del från de personer som vi 

intervjuade.  

4.1 Servicekvalitetens betydelse för värdeskapande 

Kvalitén på ett serviceföretag kan enligt Johnston (1995) bedömas utifrån hur gästerna känner 

sig vid besöket och vilka intryck de får av servicekvalitén. Triberg, som är branschexpert inom 

restaurangbranschen menar att servicen är betydelsefull och måste uppfyllas och att 

restauranger ska betrakta kunden som en gäst. Hon betonade ett flertal gånger under intervjun 
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att konsumenten i en restaurang inte är en kund utan en gäst. Hon förklarade vidare att gäster 

på en restaurang ska behandlas lika väl som gäster en person kan ha på besök i det privata 

hemmet. Krasniqi menar att servicekvaliteten i restaurangen är avgörande för hur gästerna trivs 

och huruvida de känner sig omhändertagna. Konsumenten ska bli behandlade som en gäst och 

inte som en vanlig kund. Därmed anser Krasniqi att han skapar en relation med gästerna och tar 

hand om dem. Det är återkommande gäster man vill ha i sin restaurang, avslutar Krasniqi. 

Krasniqi använder sig i bedrivandet av sin restaurang av de attribut vi tidigare har beskrivit i 

teorin gällande service kvalité. Termerna word-of-mouth, värdeskapande, personal i frontlinjen, 

servicelandskap och kundmedverkan som vi tog fram under intervjun var ny för honom och han 

visste inte helt vad termerna innebar men utförde dem omedvetet i praktiken. 

 

Tina Krasniqi som är servitör på Restaurang Piccolino anser att det är viktigt att ta hand om 

sina kunder eftersom de speglar restaurangens kvalité. Vidare menar hon att kunden ska känna 

sig välkommen och att miljön ska vara anpassad för kunderna. Rolf och Karin Göransson är 

stamkunder på Restaurang Piccolino, och de känner båda att de blir väl omhändertagna av 

personalen. De känner till ägaren och brukar småprata med honom och är allmänt nöjda med 

restaurangen. Triberg förklarar att det ska finnas en viss kvalité på restaurangen, men att vad 

som helst kan förstöra hela upplevelsen trots att restaurangen håller en god kvalité. Triberg 

menar att småsaker spelar stor roll, som till exempel ”att menyn är rättstavad”. Det påverkar 

restaurangens kvalité. Hon påpekar även att ”en ljummen och gammal kopp kaffe i slutet kan 

förstöra allt”. Enligt Grönroos (2008) måste det finnas en balans med vad företaget lovar och 

vad kunden faktiskt får. Om företaget lovar mer kvalitet än det kan leverera kommer kundens 

förväntningar på den upplevda kvaliteten vara höga, vilket bidrar till att kunden inte blir 

tillfredsställd med tjänsten. Kvalitén spelar en viktig roll för kunden (Grönroos, 2008). 

 

Johnston (1995) poängterar att hur serviceföretaget är utformat eller vad det har för image är 

en del av kvalitén. Hur personalen bemöter gästerna är också en del av servicekvalitén. Barsoum 

uppfattar Restaurang Piccolino som fint inrett och menar på att de serverar god mat. För henne 

är Restaurang Piccolino en restaurang som kan ge ”det lilla extra”. Hon menar att det är ett 

ställe med lugn musik och god mat, där hon känner att hon kan slappna av. Triberg uppfattar 

Restaurang Piccolino som fräsch och utformningen av restaurangen har en modern design. Hon 

menar att det är vanligt förekommande att servitören inte kommer när gäster vill betala notan, 

vilket påverkar den upplevda servicekvalitén. Triberg säger att detta beror på att personalen ofta 
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tror att tjänsten är slutförd när maten är uppäten och att de då slutar engagera sig i att ge ett gott 

bemötande. Triberg menar på att tjänsten inte är slutförd förrän gästen lämnat restaurangen. 

Karlberg och Börjesson påpekar att det har funnits ett antal gånger vid lunchtid där de fått vänta 

för att få plats och för att betala notan. De ser inte det som ett problem eftersom de förstår att 

restaurangen har fullt upp under lunchtid. Detta betyder mycket för gästen eftersom de inte vill 

vänta på service. Servicepersonalen ska alltid överträffa gästens förväntningar och ge dem ett 

varmt välkomnande. De ska inte sluta engagera sig när maten är serverad utan fortsätta vara 

observanta kring hur gästerna känner sig. Dock ska de inte vara allt för nära bordet utan hålla 

koll på gäster på avstånd och ge dem ett bra bemötande när det behövs. Parasuraman et al. 

(1985) betonar starkt att tillgänglighet har betydelse och även förmågan att stå till tjänst och 

hjälpa kunden när detta behövs.   

4.2 Serviceprocessen – vad Piccolino presterar och vad gästen värderar 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) poängterar att relationer är viktiga i servicebranschen 

eftersom de hjälper företagsägare att komma nära kunden och utveckla företaget. Triberg menar 

att en restaurang ska behandla sina kunder som sina gäster.  Hon menar att detta görs genom 

att vara tillmötesgående och exempelvis välkomna dem vid entrén. Hon påpekar att en liten sak 

som att öppna dörren till gästerna kan göra en stor skillnad. Vi ställde frågan till paret Göransson 

gällande bemötande och hur det sker enligt dem. Göransson svarade att det räcker med ett 

leende precis när man kommer in och förklarar att servitrisen på Restaurang Piccolino (Tina 

Krasniqi) alltid brukar välkomna dem och visa var de ska sitta. Detsamma gäller för Karlberg 

och Börjesson, som påpekade att personalen bemöter dem på ett trevligt vis. Det är alltid viktigt 

att ge gästen ett varmt välkomnande när de kommer in i restaurangen. Det ska även finnas en 

menyskylt utanför restaurangen, så att gäster kan läsa igenom menyn innan de bestämmer sig 

för att gå in i restaurangen. Det finns även möjlighet till att ha en matshow där man kan se olika 

maträtter i displayen eller maträtter i form av plast. Detta kan relateras till Normann (2000) och 

Grönroos (2008) teorier om hur första mötet med kunden uppstår. De menar att det första mötet 

är sanningens ögonblick för gästen eftersom gästen börjar skapa ett värde utifrån det. Attribut 

som restaurangen bör ta till sig är att utsidan av restaurangen ser välkomnande ut och att gästen 

får ett positivt intryck. 

 

Bloggare X skriver i sin blogg att hon besökte Kalmar för en konferens med jobbet och åt lunch 

med sina kollegor. Hon hade läst på www.rejta.com att restaurangen erbjöd en blandning av 

moderna och klassiska italienska rätter och att hon av den anledningen besökte restaurangen. 
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Väl på plats skriver hon om att det var ingen som sa ”välkommen” och att när beställningen 

skulle göras så hade inte restaurangen det vin som hon ville dricka. Bloggare X upplevelse är 

mindre bra intryck än vad vi har fått av respondenterna. Detta är enligt Grönroos (2008) ett 

gyllene tillfälle för serviceföretaget att skapa förutsättningar till ett gott värde. Vidare anser 

författaren att första mötet med kunden är viktigast och upplevelsen en kund känner vid första 

ögonblicket är oförglömligt, vilket gör det desto viktigare att förbättra upplevelsen från början.  

Vidare berättar Bloggare X även om kvalitéten på maten och skriver att det smakade någorlunda 

gott och att det för var dyrt för henne. Triberg påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till maten 

som serveras och att kocken tar sin tid att servera något utsökt. 

 

Vi ville undersöka om det som Bloggare X skrev på sin blogg om Restaurang Piccolino var 

sant, och sökte mer kring det. Vi hittade några som tyckte mycket om maten och stället. På 

omdömessajten rejta.com skriver Maria L. (2013-07-17) följande:  

”Allt från service till maten var perfekt, mycket bra tillagad oxfilé och en otroligt god 

rödvinssås. Rekommenderar starkt Restaurang Piccolino”.  

Vi besökte olika sajter och läste omdömen om Restaurang Piccolino och fann att många tyckte 

om deras mat och service. Det är många människor som är aktiva och använder internet till att 

söka upp restauranger och se vilka som verkar värda att besöka. Detta är ett gyllene tillfälle för 

Restaurang Piccolino att ta till sig av det som skrivs på nätet. Det skadar deras varumärke om 

flera personer ger ett sådant omdöme som Bloggare X, eftersom Word-of-Mouth sprids snabbt. 

Det sprids snabbare om människor inte är nöjda med maten. Grönroos (2008) menar att man 

ska ta hand om sitt varumärke och rykte, då det stärker varumärkets image.  

 

Triberg nämner att personalen ska småprata lite med gästerna för att få dem att känna sig 

välkomna. Krasniqi säger att han brukar gå och fråga kunden om allt smakade bra för att skapa 

en relation med kunden och för att visa att han bryr sig om kundens omdöme. På detta sätt tror 

Krasniqi att en kund ska känna sig omhändertagen och välkommen till Restaurang Piccolino 

återigen. Han menar att man inte kan tillfredsställa alla kunder och det är svårt att få alla nöjda, 

men att han gör sitt bästa för att de ska bli nöjda. Krasniqi säger att deras mål är att servera god 

mat och hålla gästerna nöjda; vi vill att gästen ska lämna Piccolino med  

”ett leende på läpparna och känna att de fick mer än bara mat hos Restaurang 

Piccolino” (Krasniqi, 2012-05-03). 

Krasniqi ser relationer som ett redskap för att utveckla restaurangen. Söderlund (2000) skriver 

att kunden ska vårdas för att relationer ska skapas. Lunden (2008) förklarar att kundvård kan 
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ske genom att kontinuerligt ligga ett steg före, och alltid överträffa kundens förväntningar. 

Triberg, som är branschexpert, syftar på att en viss relation bör uppstå mellan gästen och 

personalen, vilket också påpekades tidigare i texten. Konversationer ska enligt Triberg hållas 

korta och personalen ska känna av när konversationen med gästen ska avslutas. Detta är 

självklart beroende på vilken gäst det är eftersom vissa gäster kan uppfatta som obekvämt enligt 

Triberg.  

 

Rolf Göransson påpekar att han brukar prata med kocken och föra ett kort samtal med honom 

när de är på Restaurang Piccolino och äter. Både Rolf och Karin Göransson hävdar att de brukar 

prata med servitören och anser inte att det är obekvämt. Även Gordon (1998) framhåller att man 

ska känna igen och prata med sina kunder och ge dem personlig service. Författaren hävdar att 

det inte ska bero på om det är en lojal kund eller en icke lojal kund, relationer spelar stor roll 

oberoende av lojalitet. Krasniqi påpekar att vikten av relationer för Restaurang Piccolino 

betyder mycket eftersom man får feedback från kunder; om maten var kall eller om det var för 

lite potatis. På så vis kan man få en respons från kunden och ständigt förbättras. 

4.2.1 Personal i frontlinjen 

Enligt Eriksson och Åkerman (1999) kan personen som levererar en tjänst uppfattas olika 

beroende på vem det är som mottar tjänsten. Krasniqi framhöll starkt att personalen i frontlinjen 

hanterar det absolut viktigaste momentet eftersom det är då man möter kunden. Han menar 

också att personalen ska vara professionella och ha ett leende på läpparna. Kläderna ska vara 

hela och rena då han vill att restaurangen ska uppfattas som högkvalitativ i både mat och service. 

Triberg nämner att personalen i frontlinjen ofta avgör hur en restaurang uppfattas. Karin och 

Rolf Göransson uppfattar personalen på Restaurang Piccolino som väldigt bemötande. Karin 

Göransson säger att ”kommer vi och äter middag, brukar servitören bjuda på lite tilltugg eller 

låta oss provsmaka vin”. Både Karin och Rolf Göransson uppfattar restaurangen som ett mysigt 

och trevligt ställe att äta middag på och de tycker dessutom att personalen är mycket trevliga.  

 

Bloggare X berättar att när hon skulle betala så kom servitrisen till bordet med notan och sa 

inte ”varsågod” utan går därifrån utan ett ord. Triberg som är branschexpert menar att för att 

gästen ska få en hemtrevlig känsla är det viktigt att se till att de får en bra plats; att de inte sitter 

tätt inpå varandra eller vid dörren. Grönroos (2008) lägger till att när problem uppstår är det 

oftast för sent att åtgärda det eftersom kunden inte kommer tillbaka.  
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 “You can please some of the people all the time, you can please all of the people some 

of the time, but you cannot please all of the people all of the time” – John Lydgate 

(Goodreads.com 2015-04-03).  

 

Krasniqi har tidigare arbetat som både servitör och kock och i dagsläget arbetar han som kock 

på Restaurang Piccolino. Han påpekar att personen som ska möta kunden ska se välvårdad ut 

och framför allt ha ett leende på läpparna. Vidare anser Krasniqi att han har varit med om ”olika 

servitörer med utbildning som inte klarar av att vara tillmötesgående mot kunder och hur man 

bemöter en kund säger ganska mycket om restaurangen”. Han brukar genomgå en kort 

utbildning med servitören om hur kunder ska bli behandlade och hur han vill ha det på sin 

restaurang. Grönroos (2008) framhåller att personalen som ska utföra en tjänst ska ha de rätta 

kunskaperna och framförallt vara tillmötesgående. Även Gummesson (2008) tillägger att 

frontpersonalen måste göra ett bra jobb då de är ansiktet utåt för företaget. 

 

Triberg påpekar att det är viktigt att välkomna gästerna och att det är personalen i frontlinjen 

som ska välkomna gästerna. Hon påpekar att ägaren bör gå igenom hela menyn med personalen, 

samt hur allt ska tillagas och serveras. Hon poängterar att gästen ska känna sig välkommen och 

att det är småsaker som gör skillnad, som till exempel att öppna dörren för gästen. Vidare 

förklarar hon att det är många restaurangägare som gör misstaget att lägga all fokus på maten 

när det är mycket runtomkring som påverkar gästen. Visserligen är maten viktig, men allt 

hänger inte på det; om gästen trivs och maten är någorlunda bra kommer gästen tillbaka. Hon 

menar att gästen ska känna sig hemma och att man på så sätt bygger upp statusen på 

restaurangen. Normann (2000) påpekar att service ska ske på ett professionellt sätt vilket leder 

till att kundens förväntningar överträffas.  

 

En annan sak som Triberg påpekade var att gästen inte ska vänta alltför länge innan servitören 

kommer och tar beställning, och hon tillägger att man kan servera ett litet tilltugg medan de 

läser menyn. Man kan också lägga in en ny dagens maträtt i menyn för att påverka kunden på 

ett positivt sätt.  

 

Enligt Eriksson och Åkerman (1999) ska personalen i frontlinjen vara tydliga och regelbundet 

gå igenom serviceprocessen. Vi fick veta av Krasniqi att han gör en del av dessa moment och 

han finns alltid på plats i restaurangen och bemöter gästerna. Tina Krasniqi påpekade att de 

försöker hålla ett visst avstånd från gäster men att man har tillsyn på kunderna. Gästerna som 
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har blivit intervjuade påpekar inget negativt om personalen på Restaurang Piccolino. Håkan H. 

skriver följande; ”När jag skulle betala saknade de möjlighet att ta emot kort. (Håkan H. 2013-

06-22)”. Han skriver också att när han skulle betala kom inte servitrisen till honom utan han 

gick själv till kassan och betalade kontant. 

 

På Restaurang Piccolino får Menjivar en hemtrevlig känsla eftersom personalen är trevlig och 

maten är bra. Han påpekade också att servitören kommer ihåg att han vill ha extra sås och lite 

extra stekt kött. Enligt Grönroos (2008) ska personalen i frontlinjen vara trevliga och artiga 

eftersom det anses vara ”sanningens ögonblick”. Vidare förklarar författaren att personalen 

spelar en viktig roll i servicebranschen; hur bemötandet går till påverkar kunden på olika sätt 

och en negativ upplevelse blir ihågkommen hos kunden.  

4.2.2 Servicelandskapet  

Enligt Mossberg (2003) är servicelandskapet ett upplevelserum där en produkt produceras och 

levereras samtidigt. Triberg framhåller att restaurangen framför allt ska vara fräsch eftersom 

gästen ska känna sig trygg med att äta där. Triberg anser att maten inte är allt utan det som finns 

runtomkring spelar stor roll. Detta kan kopplas till Hultén et al. (2008) som menar att detaljer 

som belysning, inredning, ljudnivå och lukter har en påverkan i hur gästerna och personalen 

upplever servicelandskapet. Triberg anser att miljön som gästerna befinner sig i ska vara fin 

och prydlig. Karin Göransson uppfattar Restaurang Piccolino som en modern italiensk 

restaurang med utsökt mat. Hon påpekade att inredningen är väldigt fin och fräsch. Rolf 

Göransson påpekade att de känner sig bekväma i miljön på Restaurang Piccolino och det tycker 

han är viktigt. Triberg menar att småsaker som smutsfläckar på bordet kan förstöra för gästen 

och att de kan tappa förtroendet för restaurangen. Hon framhåller att servicelandskapet beror 

på vad ägaren vill förmedla och tar som exempel restaurangen 28+ i Göteborg som har funnits 

i 20 år. De köpte gamla stolar och bord från Frankrike för att de ville förmedla en känsla av 

gamla Frankrike i centrala Göteborg. Triberg anser att utformningen av restaurangen ska vara 

enkel och hålla sig inom ramen av de kunskaper man har inom restaurangbranschen. Hon 

nämner även restaurang Ernesto i Kalmar som också är ett ypperligt exempel på en restaurang 

som lyckats skapa en familjekänsla genom att ha stora bord och tillräckligt med platser.  

 

Krasniqi berättade att han tidigare stängt ner restaurangen och totalrenoverat den för att 

servicelandskapet ska vara så välanpassat som möjligt. Bloggare X skriver att hon tyckte att 

restaurangen förmedlande en mysig känsla. Hon skriver följande:  
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”Restaurangen är liten och mysig, jag får en intim känsla när jag kommer in där” 

(Bloggare X, 2013-02-13).  

Rosenbaum och Massiah (2011) och Grönroos (2008) menar att rumsmiljön påverkar gästerna.  

 

Piccolino serverar god mat med hederliga priser, säger Rolf Göransson. Gästerna tycker om 

maten och vi har ett stort urval av viner som gästerna kan provsmaka, säger Tina Krasniqi. 

Även Triberg framhåller att gästen ska få möjligheten att provsmaka vinet innan de beställer. 

Hon påpekar även att om gästen frågar om vilket vin som är godast, ska inte servitören 

rekommendera de dyraste eller de billigaste. Servitören ska ge gästen valmöjligheter och gästen 

ska få testa sig fram till vilket vin de vill ha. Hulten et al. (2011) framhåller att smaksinnet 

påverkas av hur maten serveras och vilka dofter som finns att känna och hur de olika 

sinnesupplevelserna samspelar med varandra.   

 

Hultén et al. (2011) skriver om sinnena och hur de påverkar gästerna. Saker som rätt namn och 

presentation av en maträtt påverkar upplevelsen. Triberg menar att servitören ska kunna menyn 

utantill och alla ingredienser eftersom det är deras jobb att presentera menyn för gästerna. Om 

servitören inte kan uttala namnet på maträtten rätt bidrar det till en dålig upplevelse. Hon 

påpekar även att när gästerna frågar om rekommendationer, ska servitören kunna 

rekommendera maträtter utan att behöva mycket tid till att tänka.  Servitören ska vara beredd 

på att rekommendera maträtter som är dagens eller en från menyn, dock behöver det inte vara 

det dyraste på menyn.  

 

När det gäller musik och ljud försöker vi framförallt spela italiensk musik, 60-tals musik, bl. a 

Frank Sinatra, säger Krasniqi. Vi försöker hålla ganska låg ljudnivå i och med att det är en 

restaurang och eftersom gästerna vill ha lugn och ro för att kunna samtala, säger Krasniqi. Karin 

Göransson tycker att musiken på Restaurang Piccolino är lugn och sansad, vilket är något hon 

trivs med. Även Barsoum nämnde att hon gillade musiken som spelades. Dock var det ingen av 

de manliga respondenterna som kommenterade på musiken som spelades hos Piccolino. Hultén 

et al. (2011) framhåller att ljudnivån påverkar gästerna och vilken takt det är samt om det finns 

bakgrundsljud kan påverka gästen på ett negativt sätt om de uppfattar det som störande. 

Mossberg (2003) skriver i relation till detta att personer påverkas olika beroende på individens 

tolkningar och upplevelser. Triberg säger att musiken måste vara anpassad till vilken typ av 

restaurang det är och i Restaurang Piccolinos fall ansåg Triberg att lugn italiensk musik skulle 
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passa bra. Musiken som spelades på Restaurang Piccolino när vi besökte restaurangen under 

lunchtid och kvällstid var 60 till 70-tals musik med normal ljudnivå under lunchtid, men en 

något lägre ljudnivå kvällstid. Det passade in eftersom gästerna är där under kvällstid för att äta 

middag med sina nära och kära och vill vara i lugn och ro.  

 

Enligt Nordfält (2007) är det synen som samlar mest information ifrån omvärlden och Hultén 

et al. (2011) framhåller att alla beslut man tar sker med hjälp av synen. Triberg framhåller här 

att menyn ska vara finskriven, inneha bra material och framkalla känslan av att restaurangen 

håller en viss kvalité. Designen av Restaurang Piccolino har mörkröd färg på väggarna och det 

skapar en behaglig känsla, säger Karin Göransson. Enligt Hultén et al. (2011) kan olika färger 

förknippas med olika känslor. Barsoum tycker att restaurangens utformning är fint inrett och de 

har fin dukning på borden. Hon påpekade exempelvis att hon gillade hur servetterna har vikts 

på bordet. 

4.2.3 Kundmedverkan 

Krasniqi menar att gäster som besöker Restaurang Piccolino kommer dit för att äta deras goda 

mat och uppleva en fin middag. Inredningen är fin och gästerna känner sig verkligen som 

hemma där. Han menar att gästerna vet att de kommer få en bra upplevelse hos dem.  Karin 

Göransson påpekade att hon och hennes partner fick valmöjligheter i menyn, såsom att 

kombinera en egen maträtt till exempel. Karlberg och Börjesson nämnde liknande fall och 

intrycket vi får är att Restaurang Piccolino försöker ge kunden en mer värdefull upplevelse än 

bara god mat. Här kan en koppling göras till Mossberg (2003), som framhåller att graden av 

kundmedverkan påverkar upplevelsen och det är någonting som kan uppfattas som positivt. 

Krasniqi nämner att han tycker om när kunder väljer att göra en egen maträtt eftersom det för 

honom är ett sätt att experimentera med maten, men också ett sätt att få inspiration och skapa 

något som kunden väljer att äta och eventuellt sätta det på menyn i framtiden. Han förklarar att 

matsedeln är inspirerad av italienska maträtter eftersom han själv älskar att äta på restauranger 

i Italien för att bli inspirerad och se vilka möjligheter det finns.  

 

Det är viktigt att det finns valmöjligheter för kunden, säger Krasniqi. Triberg påpekar att det 

beror på vilken typ av kund som besöker restaurangen och om gästen är en van 

restaurangbesökare eller inte. Hon förklarar att man ska ge gästen valmöjligheter, ”lite plockmat, 

tre förrätter, istället för en maträtt, det ska vara variation på maten”. Det bidrar till att kunden 

är med och väljer själv, vilket betyder att gästen är en del av restaurangen. Karlberg påpekar att 
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det är en av anledningarna till varför han kommer och äter på Restaurang Piccolino; att man får 

kombinera maträtter själv. Vi ställde frågan till Karlberg och Börjesson om huruvida de känner 

till restaurangens ägare och båda svarade nej. De brukar komma dit och äta lunch och säger att 

stämningen är bra och att maten framförallt allt är utsökt. Börjesson sa även att det är vanligt 

bland kollegerna att prata om var det är god mat och ställen man ska undvika att äta på. Detta 

kan relateras till Grönroos (2008) och Rytting (2006) som talar om kunden som en medaktör 

och hur de påverkas av detta. Restaurang Piccolino är en restaurang och kunden är en medaktör 

från början eftersom maten tillagas och serveras direkt till kunden. Detta skapar en relation 

mellan personalen och gästen eftersom tjänsten levereras och presenteras på plats. Kunden är 

en medaktör under tiden de är på restaurangen. De iakttar allt som finns runtomkring och alla 

sinnen är aktiverade och gästen observerar allt från servicepersonal till hur bordet är dukat. 

Detta går i lag med Payne et al. (2009) som skriver att kunden är en medaktör som bidrar till 

att skapa en bättre miljö och att andra kunder får uppleva det.  

 

Göransson som ofta äter på Restaurang Piccolino menar att ljudnivån ibland kan vara hög om 

man sitter bredvid någon som inte tänker på ljudnivån, vilket kan uppfattas som störande och 

vara obekvämt för andra gäster som sitter nära. Det enda vi kan göra är att be dem att sänka 

ljudnivån, säger Krasniqi. Detta kan relateras till Grönroos (2008) förklaring om att kunden kan 

påverka atmosfären där andra kunder är inblandade. Detta påverkar hur kunden uppfattar 

restaurangen och vilka upplevelser som kunden får. Vidare menar Grönroos (2008) att detta 

kan ha en indirekt inverkan på andra kunder som i sin tur påverkar det generellt upplevda värdet 

och kvalitén. 

4.2.4 Värdeskapande 

Krasniqi försöker att alltid överträffa kundens förväntningar och han påpekar att ”servicen och 

maten ska vara top notch”. Han säger att bra service och god mat skapar ett gott värde för 

gästen. Detta kan kopplas till Ulrich och Brockbank (2007) som förklarar att värdeskapande är 

vad kunden värdesätter och inte vad företaget levererar. Rolf och Karin Göransson är ute efter 

en schysst och enkel middag, uttrycker de. Karin Göransson säger att hon med detta menar att 

maten kommer i tid och att det inte förkommer några störningar från andra gäster. Barsoum 

påpekade att hon värdesätter maten först och sedan hur miljön i restaurangen är.  

 

Triberg anser att en gäst värdesätter olika saker beroende på vilken typ av människa de är. Hon 

menar att det spelar stor roll och att det finns en skillnad mellan en gäst som ofta äter ute eller 



 44 

en gäst som gör det väldigt sällan. Krasniqi nämner att de erbjuder 3–4 lunchrätter som kunden 

kan välja mellan, där de erbjuder husmanskost och italienska lunchrätter. Vidare berättar han 

att på kvällen har de den vanliga menyn och att det finns skillnader mellan kvällsmaten och 

lunchen. Detta kan kopplas till Grönroos (2011) då han framhåller att värdeskapande sker 

utifrån när, var och hur produkten presenteras. Författaren påpekar att värdeskapande är 

individuellt och kan uppfattas på olika sätt beroende på kunden och platsen där produkten 

presenteras. Triberg anser att gäster oftast rekommenderar ett ställe de själva gillar att gå och 

äta på. Detta kan kopplas till Korkman (2008) som menar på att värdeskapande inte sker i 

samband med besöket utan att det uppkommer efteråt. Ytterligare nämner han att det som 

upplevdes reflekteras över och värdesätts efteråt. Han förklarar även att kundens inställning kan 

påverkas både medvetet och omedvetet. 

4.2.5 Word-of-Mouth 

Krasniqi tar till sig det som gäster säger och försöker ändra på det, men han säger att det inte är 

några större klagomål. Han menar att han observerar det som skrivs på nätet, exempelvis 

rejta.com och matbloggar. Vidare säger han att han tar till sig kritik från sina gäster och ser 

detta som en möjlighet till att kunna förändra restaurangen till det bättre. Rolf Göransson talade 

om att de inte hör rykten om Restaurang Piccolino och dessutom känner de till ägaren som de 

ofta pratar med och tillägger att han är jättetrevlig, och att restaurangen levererar bra mat. 

Karlberg och Börjesson äter ofta på Restaurang Piccolino och har gjort det sedan restaurangen 

startades. De ser restaurangen som ”ett skönt ställe att äta lunch på”. De brukar ofta äta lunch 

på restaurangen eftersom de arbetar på ett företag i närheten. Karlberg nämnde att han brukar 

uppmana andra medarbetare på företaget att äta lunch på Restaurang Piccolino eftersom han 

anser att det är en restaurang som har både god mat och service.  

 

För att en restaurang ska få ett bra rykte är det viktigt att behandla restauranggäster som sina 

gäster hemma, säger Triberg. Vidare tror hon att ett rykte beror helt enkelt på var restaurangen 

ligger; om det är en liten stad sprids rykten snabbt och om det är en storstad spelar inte rykten 

lika stor roll. Hon menar också att en restaurang i en storstad kan servera dålig mat och ändå 

omsätta. I en storstad är det en stor fördel att restaurangen har ett bra läge med anledning av att 

det oftast är en högfrekvent gata och restaurangen kan ha få gäster endast beroende på läget. 

Enligt Grönroos (2008) är word-of-mouth ett fenomen som skapar värde och förväntningar för 

andra kunder gällande en produkt, tjänst eller ett företag, något som också Triberg håller med 

om gällande då hon menar att förväntningar skapas genom att man har hört det från någon annan.  
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Krasniqi nämnde att det inte går att styra rykten som sprids och menar att de bara kan bli bättre 

på att servera bra mat och se till att miljön är anpassad för gästerna. Barsoum uttryckte också 

att hon inte hört något negativt om Restaurang Piccolino, och detsamma gäller för de andra 

respondenterna. Alla respondenter som skrev på nätet om Restaurang Piccolino var inte direkt 

positiva men de flesta hade skrivit positiva kommentarer och det uppskattades att det fanns en 

italiensk restaurang i Kalmar. Respondenterna som vi fann på omdömessajter var frispråkiga 

och har uttryckt sig om bemötandet på Restaurang Piccolino. Enligt Mossberg och Sundström 

(2011) påverkas företaget via word-of-mouth på ett positivt eller negativt sätt. Eriksson och 

Åkerman (1999) förklarar att företag kan se till att positiv word-of-mouth sprids genom att alltid 

uppmärksamma gästerna och överträffa deras förväntningar.  

4.3 Att skapa relationer i restauranger  

Krasniqi påpekar att han har bra relationer till både sina gäster och till sina leverantörer. Han 

tillägger även att gäster som besöker restaurangen ofta brukar stå och småprata innan och efter 

att de har ätit.  När det gäller relationer menar Triberg att man inte ska prata med gästerna för 

mycket eftersom gästen kan känna sig obekväm, utan man måste vara aktsam när det gäller att 

prata med dem länge. För Krasniqi är relationer viktiga eftersom de bidrar till att restaurangen 

får ett bra rykte och han poängterar att han brukar få feedback från sina stamkunder. Han menar 

att det inte ska spela någon roll vilken kund det är, om det är en stamkund eller inte, och att alla 

kunder ska behandlas lika. Det är inte bra att särskilja kunderna men man ska komma ihåg dem, 

säger Krasniqi. Triberg påpekar här att försök till att komma ihåg många kunder bidrar till en 

tillförlitlighet och till att gästerna känner sig mer välkomna. Mossberg och Sundström (2011) 

skriver om kundrelationer och kundtillfredsställelse. De hävdar att kundens behov och 

önskemål ska uppfyllas samt överträffas. Även Grönroos (2008) och Godson (2011) håller med 

Mossberg och Sundström (2011). Krasniqi påpekar att hans mål är att behålla gäster och att ta 

hand om dem genom att vara tillmötesgående och trevlig eftersom det i slutändan är 

återkommande gäster som han vill ha. 

 

Relationer har en tendens att föras vidare och det är viktigt att ägaren har en bra relation till sina 

anställda eftersom det återspeglas till gästerna, säger Triberg. Hon menar vidare att så som 

ägaren är mot sina anställda, är de anställda mot gästerna. Krasniqi understryker att han vill ha 

en struktur över hur hela restaurangen ska styras och hur personalen beter sig och säger att han 

brukar observera sina anställda. Grönroos (2008) förklarar att relationer bygger på att två parter 

har en förståelse för varandras tankesätt. Gordon (1998) utvecklar detta och förklarar att denna 
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förståelse sedan skapar värde för personalen och gästen. Tina Krasniqi berättar att ägaren vill 

ha koll på allt som händer runtomkring och är ganska strikt med att anställda ska hålla en viss 

grad av professionalism. Krasniqi hävdar att man ska vara strikt mot sina anställda eftersom det 

är viktigt att saker blir gjorda. Han nämner också att ”anställda ska veta vad de ska göra, att de 

gör rätt saker istället för saker rätt eftersom det är en restaurang och maten ska levereras 

snabbt” (Krasniqi 2012-05-03).  

 

Krasniqi pratar om relationer till leverantörer och hur det påverkar företaget. Han förklarar att 

i och med att hans far har varit i branschen sedan 70-talet har det bidragit till att kontakten med 

leverantörerna har förts vidare till honom nu när han har tagit över. Dessa relationer är 

långsiktiga och han kommer bra överens med leverantörerna. För att man ska förstå hur god 

relationen är ger han ett exempel; Om det är något som är slut i restaurangen kan leverantören 

leverera det så fort som möjligt eftersom han har god kontakt med sin leverantör och han 

behöver inte vänta till den egentliga leveransdagen. Det har gjort att Krasniqi har valt att behålla 

relationen med leverantörerna. Gordon (1998) framhåller att relationer ska vårdas och förklarar 

att man ska undvika osäkerhet och alltid skylta med att lösa kundens problem.
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5. Slutsats  

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi har kommit fram till samt återge 

och besvara våra syften och forskningsfrågor. Med detta kommer vi att föra en mer 

reflekterande diskussion utifrån empiri och teorikapitlet. 

    

5.1 Besvarande av uppsatsens forskningsfrågor 

I detta delkapitel besvaras följande forskningsfrågor: 

Vad skapar värde för gästen på Restaurang Piccolino?  

Hur utformar Restaurang Piccolino sin serviceprocess? 

Slutsatsen som dras i denna fallstudie är att personalen i frontlinjen och servicelandskapet är 

Restaurang Piccolinos styrkor. De intervjuade gästerna har gemensamt visat att de värderar 

detta högst. För Restaurang Piccolino fungerar det utmärkt att inrikta sig på att göra några 

enstaka saker bra; något som Triberg håller med om när hon säger att restaurangägare hellre 

ska göra det de kan och göra det bra, än att försöka göra allt. För Restaurang Piccolino resulterar 

deras fokus i att servicekvalitén på restaurangen är hög, vilket också indikeras av studien där 

intervjupersonerna satte ett högt värde på restaurangen gällande just service. En av Restaurang 

Piccolinos styrkor är Word-of-mouth och den, i deras fall, positiva påverkan för restaurangens 

goda rykte och antalet återkommande kunder, något som intervjupersonerna själva framhållit. 

Några av kommentarerna från omdömessajten var avvikande gentemot de som framkom i 

intervjuerna, och gästerna som utvärderat restaurangen på nätet hade en annan uppfattning om 

maten och servicen på Restaurang Piccolino. På omdömessajten framkom att några gäster inte 

var helt nöjda med servicen som utfördes. 

Restaurang Piccolino fokuserar på hela serviceprocessen, och lägger speciellt mycket vikt på 

maten och servicelandskapet; att restaurangen ska se bra ut och att maten ska smaka gott. 

Krasniqi påpekade att han tycker om när kunder väljer att kombinera maträtter själva, vilket 

också har visat sig vara det som gästerna värderar mest. Det är en styrka som Krasniqi 

återanvänder regelbundet i restaurangen eftersom han är engagerad i att skapa goda och 

långvariga relationer med kunderna. Han vill att Restaurang Piccolinos kunder ska känna värme 

i anknytning till restaurangen och få mycket mer än bara god mat när de är på besök. Rolf 

Göransson sa att han själv bland annat brukar föra en kort konversation med Krasniqi när han 

och hans fru är på Restaurang Piccolino och äter; ett bra sätt för kunden att bli mer förtrogen 
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med och lojal mot restaurangen. Ett förbättringsområde som Restaurang Piccolino bör ta sig an, 

i syfte att förbättra servicekvalitén i det stora hela, är att fokusera mer på personalen i frontlinjen. 

De kan möjligtvis ta in ny personal som besitter kunskap om hur service ska tillhandahållas, 

eftersom en servitris inte klarar av att göra hela arbetet själv. Det är ett ypperligt tillfälle att ta 

in en ny servitris, som skulle kunna bidra med både kunskap och mer arbetsglädje, vilket skulle 

kunna resultera i ännu bättre kundomdömen för Restaurang Piccolino i framtiden. 

5.2 Besvarande av uppsatsens syfte 

Syftet i detta arbete är: 

• Att tydliggöra hur Restaurang Piccolino gör för att skapa värde åt gäster samt hur deras 

gäster uppfattar servicekvalitet.   

• Att skapa en ökad förståelse för vilken betydelse servicekvalitet och relationer har inom 

restaurangbranschen. 

 

Vad Restaurang Piccolino presterar och vad köparen värderar 

Efter analys av det empiriska underlaget kan det konstateras att ingen av de gäster som blev 

intervjuade hade något direkt negativt att säga om varken restaurangen eller serviceprocessen. 

Alla var positiva under intervjuernas gång och gästerna visade en belåtenhet gällande 

restaurangens servicekvalité. Barsoum påpekade under intervjun att hon värdesätter maten först, 

och hur restaurangen är utformad därefter. Triberg förklarade att gäster värdesätter olika saker 

beroende på vilken typ av gäst de är. Det finns skillnader mellan gäster som ofta äter ute och 

gäster som äter ute mer sällan.  

 

Gällande omdömessajter på Internet om Restaurang Piccolino blev resultatet av våra 

efterforskningar något annorlunda. Deras omdöme av restaurangen var något mindre positivt 

gällande både mat och service. Det verkar enklare att skriva ett ogynnsamt omdöme om en 

restaurang på Internet än att uttala sig på en intervju, och där uttrycka sig kritiskt om 

restaurangen i fråga. Detta kan vara en anledning till att respondenterna som blev intervjuade 

var restriktiva med negativa kommentarer om restaurangen, utan höll en distans till detta och 

istället valde att inte svara. 

 

Det kan även vara så att Restaurang Piccolino i vissa fall inte överträffar kundens förväntningar 

och inte alltid lever upp till det som de uttrycker sig att vara. Ett alternativ för restaurangen är 

att de börjar lägga mer fokus på att kunna vara där för kunden och vara ännu mer 
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tillmötesgående. Servicepersonalen skulle kunna vara mer engagerade i att tjäna gästerna och 

ge dem det de behöver. Detta bidrar till att kvalitén på restaurangen höjs och gästernas 

förväntningar överträffas, vilket är viktigt för att bygga upp ett starkt varumärke. Personalen 

ska vara tillgänglig för gästerna och ge dem rekommendationer om nya maträtter eller viner, 

och de ska inge en känsla av kvalité, vilket bör genomsyra hela restaurangen.  

 

Personal i frontlinjen arbetar tillsammans med ägaren för att hela tiden utvecklas. Ägaren anser 

vidare att personalen i så hög grad som möjligt ska klara sig på egen hand, vilket har lett till att 

ägaren sätter ut riktlinjer som personalen ska följa, varpå han anser att de ska driva sig själva. 

Detta kan påverka servicekvalitén på olika sätt. Personalen i frontlinjen har mycket ansvar och 

klarar eventuellt inte alltid av att vara tillmötesgående mot alla kunder och överträffa deras 

förväntningar. Triberg påpekade att personalen tror att tjänsten oftast är slutförd när gästen har 

ätit upp maten, men så behöver det inte vara. Hon menar att det är viktigt att fullfölja alla steg 

i serviceprocessen och tjäna gästen under hela besöket.  

 

Gällande personalen i frontlinjen har våra respondenter varit positiva kring deras bemötande. 

Paret Göransson svarade att servitrisen alltid välkomnar dem med ett leende, även när 

restaurangen har varit fullbokad. De påpekade även att personalen har öppnat dörren för dem, 

vilket bidrar till att deras syn på och värdering av restaurangen höjs. Triberg menar att det skapar 

en behaglig känsla för gästen när sådana små saker inträffar när hen kommer in.  

 

Tina Krasniqi har inte möjlighet att tillgodose alla kunders behov och ge den service hon vill 

då hon arbetar själv. Ägaren har här en möjlighet att höja restaurangens värde genom att 

exempelvis anställa fler servitriser som är serviceinriktade och uppfyller kundens behov. På 

detta sätt kan personalen arbeta mer effektivt och öka kvalitén på servicen. Det är personalen i 

frontlinjen som är ansiktet utåt för företaget och de spelar därför en mycket viktig roll för 

företagets framtid. 

 

Servicelandskapet i Restaurang Piccolino har medvetet utformats för att passa in med det 

italienska temat. Ägaren visade ett flertal gånger under intervjun på att han har en förståelse för 

att alla delar av servicelandskapet måste vara enhetliga för att skapa en samlad sinnesupplevelse. 

Att respondenterna väljer ordet italienskt för att förklara utformningen av restaurangen styrker 

det ägaren säger om att servicelandskapet bidrar till att skapa värde för gästen och ge en ökad 
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servicekvalité. Bloggare X skrev att utformningen av Restaurang Piccolino förmedlande en 

mysig och härlig känsla. Hon har iakttagit hur servicelandskapet är utformat och har kommit 

fram till att restaurangen levde upp till de allmänna förväntningarna på en italiensk restaurang.  

 

Teorin har lärt oss att en enkel sak som hur maten presenteras på tallriken kan påverka värdet 

som sätts på restaurangupplevelsen.  Ägaren förklarade att han har det i åtanke när han som 

kock lägger upp maten, men ingen av gästerna nämnde hur de upplevde presentationen av 

maten och vi kan därför inte dra någon slutsats gällande huruvida detta skapar värde för kunden 

eller inte. Gällande sinnesupplevelser så påverkar färger människors känslor. Denna slutsats 

drogs utifrån ägarens medvetna utformning av servicelandskapet; han förklarade att den röda 

färgen på väggarna skapade en behaglig känsla för honom. Lukt- och smaksinnet har en naturlig 

inverkan på gästerna. Dock nämnde ingen från restaurangen, varken ägaren eller den anställda 

som vi intervjuade, att de på något sätt tänkte på samspelet mellan lukt- och smaksinnet för att 

öka värdet på sinnesupplevelsen. 

 

Kundmedverkan är enligt teorin en vital del i att få ett högt värde på en serviceprocess, och det 

är inte något som Restaurang Piccolino har missat.  Målet för restaurangen är att hela tiden 

utvecklas och förändras i samma takt som deras gäster. Kocken på Restaurang Piccolino söker 

ständigt svar på vad kunderna önskar äta och kombinerar det med säsongens råvaror för att 

varje månad lägga fram en ny meny. Restaurangen arbetar också med att låta kunden medverka 

i skapandeprocessen genom att ha olika valmöjligheter när det gäller mat, vin, sittplatser och 

liknande. Restaurang Piccolino arbetar alltså inte enbart utifrån vad de anser vara bra, utan de 

tar också till sig av vad gästerna tycker. Menjivar bekräftade detta när han berättade att han 

alltid får en annorlunda sås till sitt kött jämfört med vad som står i matsedeln. Triberg förklarade 

att lite plockmat och liknande bidrar till att kunden är med och väljer själv, vilket innebär att 

gästen är en del av restaurangen. Detta tyder på att Restaurang Piccolino låter kunden medverka 

och därmed också påverka den upplevda servicekvalitén till det positiva. 

 

Utifrån intervjuerna med gäster är slutsatsen att olika personer lägger märke till olika saker, och 

därmed värderar saker på olika sätt. Detta har bekräftats både i teorin och i empirin där 

resultatet blir att värde i sig skiljer sig från individ till individ. Vad som är värt att nämna här 

är att maten ligger till grund för värdet inom restaurangbranschen. Dessutom kan slutsatsen dras 

att alla delar kring maten också påverkar värdet eftersom våra respondenter talat mycket och 
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inlevelsefullt gällande detta. Det intressanta är att diskussionerna som skedde under 

intervjuerna handlade väldigt lite om själva maten och väldigt mycket om allt annat 

runtomkring. Detta trots att maten är en viktig grundsten i värdeskapande. Det beror på den 

allmänna föreställningen om att det är en självklarhet att mat ska smaka gott på restauranger 

och att gästerna i och med det inte hade mycket mer att säga än att det var gott. 

 

Värdet som gäster sätter på upplevelsen av en tjänst kan kopplas till word-of-mouth. Word-of-

mouth som sprids kan vara lika personligt som värdet av en tjänst och kan därmed inte direkt 

påverkas eller ändras. Restaurang Piccolino bör ta till sig av det som skrivs på nätet eftersom 

en recension på nätet kan skada restaurangens rykte. De kan förbättra restaurangens image 

genom att vara up-to-date och uppmärksamma på olika omdömessajter och svara de som har 

skrivit omdömen. Detta bidrar till att skapa en direktkontakt med gästerna som har blivit 

nöjda/missnöjda, men även till att de skapar en kontaktväg till kunder. Det är också många som 

läser och följer matbloggar, och att kontinuerligt söka om sitt företag på nätet är en bra idé. Det 

är många som skriver om just en specifik händelse och som företagsägare bör man se över vad 

som skrivs. Att vårda varumärket och bygga upp ett förtroende är ytterst viktigt för 

värdeskapandet.  

 

En slutsats kring vad en restaurang presenterar och vad kunden värderar kan uppfattas på olika 

sätt, bland annat att man inte kan tillfredsställa alla kunder och att vissa kunder är svårare att 

tillfredsställa än andra. För att knyta an till vad servicekvalité innebär för restaurangbranschen 

och vad värdeskapande innebär, kan vi med säkerhet säga att personalen i frontlinjen är och 

förblir sanningens ögonblick. Kunder vill alltid att servicen ska överträffa deras förväntningar. 

Att kunders förväntningar överträffas gynnar restaurangen eftersom det bidrar till att rykten får 

en positiv effekt för verksamheten, istället för en negativ. 

 

Servicekvalité och relationer i restaurangbranschen 

Restaurangbranschens servicekvalité och relationer bidrar till att värdeskapande ökar och att 

kunder blir nöjda. Om kundens förväntningar på företaget överträffas har en relation precis 

påbörjats. En relation med kunden ska vara på lång sikt då det bidrar till att relationen blir 

starkare. Kunden interagerar med personalen i serviceprocessen och relationer förstärks, vilket 

bidrar till att företagets värde förhöjs.  
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Ägaren till Restaurang Piccolino verkade under intervjun med honom kluven gällande service 

och relationer. Det kan bero på att han inte tidigare hade tänkt i de banorna och ibland kanske 

gav hastiga svar. Ägaren beskrivs i ena delen av empirin som väldigt strikt och som att han vill 

att allt i hela serviceprocessen ska skötas ordentligt, medan han i en annan del själv säger 

att: ”anställda ska veta vad de ska göra, att de gör rätt saker istället för saker rätt eftersom det 

är en restaurang och maten ska levereras snabbt”. Citatet antyder att han inte fokuserar på alla 

delar av serviceprocessen, utan mest tänker på att maten ska komma ut till kunden så fort som 

möjligt, vilket blir lite motsägelsefullt jämfört med vad empirin förespråkat. I 

restaurangbranschen är maten och servicen lika viktiga. Att kunna ge en god service är 

betydelsefullt för kunden då det ger en gedigen bild om hela restaurangen. Det är viktigt att 

serviceprocessen utförs uppmärksamt och att alltid ha kunden i fokus.  

 

I uppsatsen är slutsatsen att Restaurang Piccolinos relationer och grad av servicekvalité bidrar 

till ett högre värde, utifrån en tolkning av en rad intervjuer med några av gästerna på Restaurang 

Piccolino. Att Restaurang Piccolinos relationer är goda för helheten av den upplevda 

servicekvalitén baseras på det som både empirin och teorin talat om. Krasniqi förklarar också 

att han tar väl hand om relationer till sina leverantörer eftersom de erbjuder honom god 

servicekvalité, något som sannolikt också skapar goda förutsättningar för och bidrar till gästens 

upplevda servicekvalité. I restaurangbranschen handlar det om att bygga och bevara relationer, 

det är viktigt att hela tiden erbjuda kundvärde och tillfredställelse. Genom att uppfylla deras 

önskemål och överträffa deras förväntningar bidrar det till att relationen med kunden förstärks. 

En relation förenklar utbytet mellan kunden och företaget.  

5.3 Praktisk betydelse och framtida forskning 

Denna fallstudie presenterar hur värde skapas på en restaurang. Det har varit lärorikt att utföra 

det här arbetet och få en gedigen bild om hur hela serviceprocessen används i restaurangen. 

Värdet skapas av gästen och att tillfredsställa och överträffa gästens förväntningar är avgörande 

för företag. Det är viktigt att ta hänsyn till serviceprocessen och att kontinuerligt förbättra det i 

restaurangen. Hela serviceprocessen, från personalen i frontlinjen till word-of-mouth, kan ha 

en inverkan på värdeskapandet vilket är viktigt för att överträffa kundens förväntningar och 

skapa en relation med kunder. En förhoppning är att denna uppsats kan komma att hjälpa andra 

i restaurangbranschen.  
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För framtida forskningar skulle det vara intressant att utföra flera fallstudier om olika typer av 

restauranger och att göra flera intervjuer med fler gäster. Detta, eftersom respondenterna i denna 

uppsats utgjorde ett för lågt underlag för att kunna dra generella slutsatser kring hur 

värdeskapande sker på en restaurang och hur det kan förbättras. En ytterligare intressant 

synvinkel skulle kunna vara att utföra en undersökning ur ett genusperspektiv, och undersöka 

vad kvinnor och män lägger märke till och hur de uppskattar att värde kan skapas i en restaurang. 

Det bidrar till att forskningen kan ge en gedigen bild om hur värdeskapandet utförs.  

5.4 Epilog 

”För en schysst middag; När du öppnar dörren, ska du få kontakt med personalen, innan du ska 

sätta dig och hänga av jackan. Att om du har bokat bord i förväg, att du får en bra plats, ge 

möjlighet till gästen att välja plats där denne vill sitta. Att det inte är kallt eller att man sitter 

nära dörren, eller tätt intill. Att matsedeln är lättbegriplig. Att välja själv. Tänt ljus, det behöver 

inte vara dukat på bordet. Det ska vara något speciellt, att man bryr sig om gästen. Att inte 

behöva vänta länge på maten, få tilltugg under tiden, att personalen tipsar om rätter och frågar 

hur stekt du vill ha köttet, att byta ut olika maträtter. Dessertmeny. Att personalen finns 

tillgängliga när du vill betala. Musiken ska inte vara hög att du inte kan prata. Restaurang 

Piccolino kan ha italienskt 50talsmusik. Att det finns vatten på bordet utan att behöva fråga om 

det. Tacka gästen för besöket och vara vänlig” (Annica Triberg, 2012-05-03). 
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7. Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguiden för Elez Krasniqi 

Allmän information om Piccolino och ägaren 

- Hur länge har du arbetat i branschen? 

- Hur länge har du ägt restaurangen? 

- Vilken typ restauranger anser du dig driva? 

 

Värden relaterade till servicelandskapet 

- Utformning 

- Fokuspunkter 

- Mat, upplägg/presentation, råvaror, färskvaror etc. 

- Restaurangens komfort (sinnesmarknadsföring) 

 

Värden relaterade till personal i frontlinjen 

- Bemötande 

- Service 

- Klädsel  

 

Värdet i kunden som medproducent  

- Kundens roll 

- Utnyttjande av kunds åsikter 

- Word-of-mouth 

 

Värdet i kundrelationer 

- Betydelse 

- Upprätthåller kundrelationer 

 

Medvetenhet av kunders förväntningar och värderingar 
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Bilaga 2: Intervjuguiden för Annica Triberg 

Allmän information 

- Hur länge har ni arbetat som branschexpert?  

- Vilka recenserar hon för? 

- Allmänt om restauranger. 

- Vilka är deras starka och svaga sidor?  

- Vilka parametrar tror du att en gäst besöker en restaurang efter? 

-  

Värden relaterade till servicelandskapet 

- Utformning 

- Fokuspunkter 

- Kvalité övertid (oavsett när du besöker res.) 

- Restaurangens komfort (sinnesmarknadsföring) 

 

Värdet relaterade till maten 

- Kvalité på råvarorna (Färskvaror) 

- Upplägg 

- ”hantverk” (smaken och tillagandet) 

 

Värden relaterade till personal i frontlinjen 

- Personligheten  

- Bemötande 

- Service 

- Klädsel  
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Bilaga 3: Intervjuguiden för gästerna 

Allmän information om kunden 

- Namn 

- Kön 

- Ålder 

Värden relaterade till servicelandskapet 

- Utformning 

- Fokuspunkter 

- Mat, upplägg/presentation, råvaror, färskvaror etc. 

- Restaurangens komfort (sinnesmarknadsföring) 

 

Värden relaterade till personal i frontlinjen 

- Bemötande 

- Service 

- Klädsel  

 

Värdet i kunden som medproducent  

- Intresse 

- Grad av medverkan 

- Tillvägagångssätt  

 

Värdet i kundrelationer 

- Betydelse 

- Påverkan  
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