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Introduktion: Vid en restaurangetablering bör krögare ha förståelse för gästernas behov. De 

måste även ha en förståelse för omvärlden samt restaurangens konkurrenter på marknaden. 

Mediers publikation med listor över de bästa restaurangerna, kan vara en stor faktor till 

restaurangers konkurrens. Olika verktyg kan hjälpa till att göra krögare medvetna om hur 

restaurangens konkurrenskraft står sig på marknaden, exempelvis omvärldsanalyser och 

marknadsundersökningar.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att göra en jämförelse mellan konsumenters restaurangval och 

restaurangkoncept. En frågeställning som har ställts under arbetets gång är hur används 

marknadsföring av restaurangerna och hur väljer gästerna sina restauranger?  

Metod och Material: Metoden som har används vid datainsamlingen är en kvantitativ metod 

i form av enkäter. 

Resultat: Resultatet visar att det är skillnad mellan konsumenter och restauranger och att 

marknadsföringsmetoderna skiljer sig från varandra. Resultatet visar att konsumenterna 

använder andra sätt att nå information än vad restaurangerna tror.  

Slutsats: Betydelsen för konceptet visar att det är en skillnad mellan gästen och restaurangen 

eftersom restauranger använder konceptet som ett marknadsföringshjälpmedel medan gästen 

är det snarare restaurangens meny och sällskapet under måltiden som har störst betydelse. 

Nyckelord: Restaurangsegmentering, gästsegmentering, restaurang och 

marknadspositionering  
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Introduktion 
Vid en restaurangetablering bör krögare ha förståelse för gästernas behov vilket förstärks av 

Maslow’s behovstrappa (Holmström & Lindholm, 2011). Enligt denna trappa startar 

människans behov med de enkla fysiologiska behoven att få dess törst och hunger 

tillfredsställda (ibid.). Holmström och Lindholm (2011) fortsätter med sin förklaring av 

Maslow’s behovstrappa med att skriva att nästa steg berör gästernas sociala tillhörighet. 

Eftersom alla restauranger tillfredsställer de grundläggande behoven, krävs någonting utöver 

det extra för erbjuda en måltidsupplevelse.  

 

När det önskade konceptet ska etableras kan exempelvis en omvärldsanalys användas som 

hjälpmedel för att medvetengöra hur restaurangens konkurrenskraft står sig (Holmström & 

Lindholm, 2011). Restaurangers konkurrensutsatthet kan bland annat bero på mediers 

publikation av listor över de bästa restaurangerna. Ett exempel är White Guides lista över 

Sveriges bästa restauranger som får stor publicitet i andra medier (Drevinger, 2016, 7 mars; 

Wownews, 2016). Men oavsett vilket koncept du som krögare vill etablera kan ingen 

marknadsetablering ske om det saknas marknad (Lundberg & Walker, 1993).  

 

 

Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 

Restaurang- och hotellhögskolans utbildningar grundar sig i Five aspects meal model även 

kallad FAMM (Örebro universitet, 2016). I denna modell ingår aspekterna; rummet, mötet, 

produkten, atmosfären och styrsystemet som alla bidrar till skapandet av en måltidsupplevelse 

(Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg, 2006). Uppsatsens ämne kan i sin tur 

framförallt kopplas till modellens möte, styrsystem och atmosfär. Gustafsson et al. (2006) 

skriver att modellens möte kan jämföras med servicekvalitén som erbjuds under ett 

restaurangbesök. Gustafsson et al. (2006) fortsätter sin förklaring av mötet genom att koppla 

det till värdskap och att värdskapet kan jämföras med personalens förmåga att anpassa sig 

efter gästen. De menar att personalens totala kunskap är direkt avgörande hur servicen 

upplevs av gästen (ibid.). Mötet och värdskapet kan därmed kopplas samman med uppsatsens 

ämne där servicekvalitén har en betydelse för restaurangens koncept.  

 

Fortsättningsvis skriver Gustafsson et al. (2006) att modellens styrsystem berör många delar 

av restaurangens dagliga arbete, med bland annat ekonomi, ledarskap och juridiska 
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förutsättningar, vilka bidrar till restaurangens helhet. Men framför allt menar de att 

styrsystemet bör anpassas efter restaurangens koncept vilket kan kopplas samman till 

uppsatsens ämne (ibid.).   

 

Gustafsson et al. (2006) skriver att modellens atmosfär är det som binder ihop de andra 

delarna av modellen och bildar därmed restaurangens helhet. Atmosfären och helheten kan 

kopplas till uppsatsen undersökning eftersom de är bidrar till restaurangernas differentiering 

samt vad gästen uppfattar som en måltidsupplevelse.  

 

 

Teoretisk bakgrund  
För att koppla bakgrunden till uppsatsens syfte kommer avsnittet att behandla definitionen av 

hjälpmedlet omvärldsanalys. Omvärldsanalyser kan i sin tur förtydliga vilka gästsegment samt 

restaurangkoncept som kan finnas på marknaden och därför kommer de även beröras i 

bakgrunden. Koncept- och gästsegmenteringen leder även till att marknadsföring kommer 

beröras i bakgrunden samt vad restaurangen bör tänka på vid deras marknadsföring.   

 

Modeller för omvärldsanalyser 

Företagsetablering bör börja med en marknadsplanering eftersom den kan poängtera vilka 

kunder det finns på marknaden samt hur företaget når kunderna (Holmström & Lindholm, 

2011). En metod för en marknadsplanering kan exempelvis vara omvärldsanalys (ibid.). 

Enligt Nationalencyklopedin (2016) är en omvärldsanalys de aktiviteter företag ägnar sig åt 

för att förstå sin omvärld och hur den förändras. Syftet med en omvärldsanalys och den 

insamlade informationen är att underlätta arbetet med företagsplanering, riskanalys och 

företagens beslut (ibid.). Men framförallt har den som syfte att låta företaget arbeta mot 

gemensamma målsättningar och hjälpa hela organisationen att bli medvetna om omvärldens 

betydelse för företagets framgång (Kulturanalys, 2015; NE, 2016).   

 

För restaurangbranschen specifikt kan en omvärldsanalys hjälpa till att segmentera 

restaurangens gäster samt förtydliga vilka preferenser dessa kan ha för ett restaurangbesök 

(Dziadkowiec & Rood, 2015). Att ha förståelse för sina gästers preferenser har visat sig ha en 

stor betydelse för restaurangens marknadsstrategi (ibid.).  Dziadkowiec och Rood (2015) 

menar att restaurangbranschen och dess användning av omvärldsanalyser ställs mot stora 
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utmaningar. Vilket beror på att restaurangbranschens tjänster kopplas ofta samman med 

gästens individuella tyckande jämfört med andra branscher som erbjuder en annan typ av 

tjänst (ibid.).  

 

För att mäta den kommersiella bärkraften på marknaden, kan ett koncepttest utvecklas 

(Szatek, 2013). Ett koncepttest måste innefatta ett antal förutsättningar innan det kan utföras. 

Målgruppen måste identifieras för att företaget ska kunna nå ut till den konstaterade 

målgruppen samt anpassa konceptet efter marknaden (ibid.). Szatek (2013) fortsätter med att 

beskriva att konceptet även måste byggas på företagets grundläggande verksamhetsidé. 

Hörnstenar i ett koncepttest är att företaget inte kan nöja sig med att enbart beskriva 

egenskaperna hos produkten (ibid.). De måste även argumentera för varför produkten är bättre 

eller skiljer sig från resterande marknad (Szatek, 2013). Dock kan exempelvis en 

omvärldsanalys genomföras innan ett koncepttest kan utformas. En omvärldsanalys kan 

fastställa företagets marknadsposition och på så sätt förenkla bekräftandet av målgruppen 

(ibid.). 

 

Efterföljande stycken berör ett antal omvärldsanalysmodeller som företag kan arbeta med. En 

modell som företag kan använda är PEST-analysmodellen som kan användas av företag för att 

urskilja vilka makrofaktorer som påverkar företaget (Marknadsförd, 2014). PEST står för 

politiska, ekonomiska, sociokulturella och de teknologiska förhållandena (ibid.).  

 

En annan typ av modell är den så kallade SWOT-analysmodellen som används för att 

analysera företagets marknadsposition i nuläget (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). 

Modellen används för att utvärdera företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot (ibid.). 

Med styrkor menas med de interna resurser och förmågor som företaget har i egenskap av 

konkurrensfördelar (Kotler et al. 2013). Svagheter syftar på de interna nackdelarna som 

företaget kan ha jämfört med konkurrenter, vilket exempelvis kan vara ogynnsam lokalisering 

(ibid.). Möjligheter är gynnsamma faktorer i omgivningen som företaget kan dra fördel av 

medan hot är faktorer som kan påverka företaget negativt (Kotler et al. 2013).  

 

Porters femkraftmodell består av fem olika delar; kundens förhandlingsstyrka, leverantörens 

förhandlingsstyrka, ersättare, ny konkurrens och befintlig konkurrens (Konkurrentanalys, 

2010).  Modellens grundidé bygger på att kunna förmedla en förståelse om att det inte är 
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enbart de befintliga företagen i branschen som skapar konkurrens (ibid.). Utan det är även 

olika aktörer och marknadsaspekter som påverkar företaget (Konkurrentanalys, 2010).  

Omvärldsanalysen TAIDA är en modell som är framtagen att tillsammans med trendspaning, 

scenarioplanering och strategi sammansätta ett effektivt och pedagogiskt arbetssätt för 

företaget (Spantet, u.å.). TAIDA står för Tracking, Analysing, Imaging, Deciding och Acting. 

Med hjälp av scenariobaserad strategiutveckling, identifieras de faktorer som kan påverka 

företaget både negativt och positivt (ibid.).  

 

Restaurangkoncept  

Statistiska centralbyrån (2015) och Visita (2015) delar in restaurangbranschen i följande 

kategorier: hotellens restaurangförsäljning, kaféer, snabbmatsrestauranger, lunch- och 

kvällsrestauranger, trafiknära restauranger inklusive mässor och catering, nöjesrestauranger 

inklusive pubar och barer. Dessa kategorier kan jämföras med Ha och Jang´s (2013) indelning 

av restauranger, vilket är den traditionella indelningen fast food, casual dining och fine 

dining. 

 

Lundberg och Walker (1993) skriver att ett restaurangkoncept börjar med att definiera målet 

med restaurangen med hjälp av punkterna kvalitet, meny, pris, atmosfär, ledning, läge, mat 

och service. Punkterna kan jämföras med Edwards och Gustafssons (2008) aspekter i FAMM-

modellen som kan vara förutsättningar för etablering av restaurang. Lundberg och Walker 

(1993) fortsätter med att dela in koncept efter bland annat vilken servicenivå som erbjuds, hur 

mycket plats det är mellan gästerna samt hur lång tid gästerna spenderar i restaurangen. 

Lundberg och Walker (1993) förtydligar betydelsen för restaurangernas läge och dess koncept 

med att poängtera att läget kan vara det som avgöra kvalitén på vilken service samt mat som 

kan erbjudas (se figur 1). De menar exempelvis att fine dining restauranger bör ha en viss 

distans mellan varandra för att kunna garantera en lyckad etablering (Lundberg & Walker, 

1993).  
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Figur 1. En förenkling av Lundberg och Walkers (1993) karta över positionering av olika 

restaurangtyper i stadsmiljö. 

 

Lundberg och Walker (1993) kopplar samman restaurangkoncept med dess ekonomiska 

förutsättningar. Deras sammankoppling till de ekonomiska förutsättningarna kan sedan 

jämföras med FAMM- modellens styrsystem. Edwards och Gustafsson (2008) menar att 

styrsystemet kan ha en direkt avgörande roll på hur gästen uppfattar servicenivån. De menar 

att med ett väletablerat styrsystem, inkluderat restaurangens logistik, desto högre uppfattar 

gästen servicenivån (ibid.). Edwards och Gustafsson (2008) kopplar även ihop ett väletablerat 

styrsystem med personalens kunskapsnivå om hur yttre förutsättningar kan påverka 

etableringen.  

 

Gustafsson et al. (2006) menar att det som har störst påverkan på hur gästen uppfattar 

måltidsupplevelsen under ett restaurangbesök är atmosfären. De fortsätter med att förklara att 

atmosfären är den gemensamma nämnaren hos det andra aspekterna av FAMM-modellen 

(ibid.). Atmosfären kan användas för att förbättra restaurangens marknadsföring samt locka 

till sig gäster (Gustafsson et al. 2006). Detta förstärks av Dziadkowiec och Rood’s (2015) 

undersökning som menar att atmosfären är just det som skiljer casual- och fine dining åt. De 
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skriver också att atmosfären är viktig just hos upplevelseindustrin då det är en aspekt som kan 

differentiera konkurrenterna åt (ibid.).  

 

Edwards och Gustafsson (2008) menar att som krögare bör man vara medveten om gästernas 

perspektiv oavsett restaurangkoncept. Anledningen till att krögare behöver vara medvetna om 

gästen är för att gästerna använder sig av en komplicerad uppsättning av olika kännetecken 

för att bedöma servicekvalitén vid val av restaurang (Jang, Kim & Bonn, 2011). Därför är det 

viktigt som krögare att identifiera de viktigaste attributen som används av gäster (ibid.). 

Fortsättningsvis kan en restaurangs upplevelsefaktorer delas in i två underkategorier, fysisk 

och psykisk (Edwards & Gustafsson, 2008). Edwards och Gustafsson (2008) menar att 

situationen eller syftet vid måltiden kommer att avgöra hur måltidsupplevelsen uppfattas av 

gästen. Det är dock inte endast måltidssituationen som avgör hur upplevelsen uppfattas utan 

även andra faktorer som kvalitén på service och mat (ibid.).  

 

Marknadsföring 

Restaurangbranschens marknadsföring har andra förutsättningar än andra branscher då de 

erbjuder en tjänst som är kopplad till hunger och törst. Som Holmström och Lindholm (2011) 

menar är grundläggande behov. Andra typer av marknader erbjuder tjänster som har skapats 

vid efterfrågan men sällan mättar ett grundläggande behov (ibid.). Dock ställs 

restaurangbranschen mot samma problem som andra marknader där marknadsföringen 

behöver skilja mot konkurrenterna. För att differentiera gentemot sina konkurrenter menar Ha 

och Jang (2013) att restauranger bör vara medvetna om vilken målgrupp restaurangen har 

samt gästens sociala tillhörighet för att förbättra sin förutsättning på marknaden. 

 

Differentieringen kan exempelvis börja med restaurangens utseende, vilket förstärks av 

Mossberg (2003) som menar att restaurangens rum och miljö kan vara ett verktyg för att 

förmedla vilken målgrupp som man vill attrahera. Vilket i sin tur kan kopplas till FAMM- 

modellens aspekter, rummet och atmosfären (Gustafsson et al. 2006). Fortsättningsvis bör 

rummet spegla restaurangens kommunikation av vad man har att erbjuda till sina gäster 

(Mossberg, 2003). Restaurangens rum och miljö kan således fungera som ett verktyg för att 

visualisera sin marknadsföring (ibid.).  
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Rummets betydelse för marknadsföringen stämmer väl överens med hur samhället använder 

sig av sociala medier för att visualisera sin marknadsföring (Mossberg, 2003). Det görs 

ungefär 40 miljoner sökningar per dag på internet varav ca 90 % görs via sökmotorn Google 

(Brandson, 2016). Google är ett verktyg för företagen där de kan sprida sin visualisering 

(ibid.). Google har en tjänst som heter pay per click, PPC, som gör att företaget hamnar högre 

upp på Google söklista (Google, u.å.). PPC innebär att betalning sker enbart för de antal klick 

på annonsen, webbplatsen eller när kunderna ringer (ibid.). Tjänsten erbjuder en möjlighet till 

att hitta fler kunder, annonsera lokalt eller globalt samt att nå rätt personer vid rätt tillfälle 

(Google, u.å.). Mossberg (2003) menar att om restaurangen är medvetna om sin målgrupp, 

kan det leda till en differentiering från konkurrenterna.   

 

En annan stark aktör inom den svenska restaurangbranschen och dess marknadsföring är 

White Guide (White guide, 2016). Guiden har som syfte att vara en drivande kraft i 

utvecklingen av både gastronomi och måltidskultur (ibid.). White Guide testar och bedömer 

varje år runt 800 restauranger, varav 600 får en plats i guiden (White guide, 2016).  

 

Gästsegmentering 

Kulturanalys (2015) skriver att livsstilen påverkar kulturvanorna hos människor, vilket kan 

kopplas ihop med restaurangbesök. Gästens ekonomiska tillgång påverkar engagemanget och 

tiden som läggs ner på aktiviteter och upplevelser, exempelvis hur ofta ett restaurangbesök 

sker (Kulturanalys, 2015). Vilket kan förstärkas av Harrington, Ottenbacher och Way’s 

(2013) undersökning som visar att åldersgrupper är det som skiljer gästerna åt. Exempelvis 

visade undersökningen på att helhetskvalitén hade en signifikant skillnad för undersökningens 

olika åldersgrupper (ibid.). Det kan bero på att de olika åldersgrupperna har olika ekonomiska 

förutsättningar (Harrington et al. 2013). Åldersgruppen samt vilken ekonomisk förutsättning 

gästen har är det som avgör vilken målgrupp de tillhör (ibid.). Ha och Jang’s (2013) 

undersökningen visar att gästerna väljer restaurang efter deras sociala tillhörighet och inte 

efter restaurangens segment. 

 

Som tidigare nämnt delar Ha och Jang (2013) in restauranger och deras målgrupper enligt fast 

food, casual dining och fine dining. De menar att beroende på vilket syfte gästen har med 

besöket kommer gästen att ha olika förväntningar (ibid.). Ha och Jang (2013) beskriver att en 

gäst kan tillhöra många olika målgrupper för olika restauranger då gästen kan ha annorlunda 
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önskemål av restaurangtyp vid olika tillfällen. Gästen kan exempelvis vara ute efter 

högkvalitativ service och en trivsam miljö, vilket är de främst faktorerna som efterfrågades 

vid ett fine dining restaurangbesök (Ha & Jang, 2013). Att samma gäst kan tillhöra flera olika 

typer av målgrupper förstärks även av Harrington et al (2013). De menar att andra aspekter än 

den snabba tidsaspekten har betydelse vid ett besök på en fast-food restaurang (ibid.). 

Harrington et al. (2013) fortsätter med att fast food restaurangers gäster äter där bland annat 

på grund av hygien och kvalitén på maten. Det kan leda till att fast food restauranger har en 

annan typ av målgrupp än vad som är förväntat (ibid.). Lee, Lee och Dewald’s (2016) 

undersökning visar även den att hygien har en stor betydelse för gäster när de besöker fine 

dining restauranger. Men det som framför allt skiljer fine dining restauranger från resterande 

marknad är att det erbjuder en mer sensorisk samt estetisk tilltalande upplevelse (ibid.). Lee et 

al. (2016) förtydligar att restaurangens alla attribut bidrar till totalupplevelsen samt att det är 

det som skiljer restaurangerna åt.  

 

Jang et al. (2011) skriver att det kan finnas flera anledningar till varför gästen besöker en 

restaurang, vilket bland annat kan vara recensioner och menyer. Harrington et. al (2013) 

skriver att fast food restauranger inte är lika känsliga för recensioner, till skillnad från många 

andra typer av restaurangkoncept. Vilket kan innebära att målgruppernas anledningar till ett 

restaurangbesök blir fler när servicestandarden höjs (Harrington et al, 2013; Jang et al, 2011). 

Bernstein, Ottenfeld och Witte´s (2008) undersökning poängterar menyns betydelse vid ett 

restaurangbesök. De menar att en fast meny inte är lika uppskattad som en varierad meny 

(ibid.). Bernstein et al. (2008) fortsätter med att förklara att en varierad meny som byts ofta ut 

uppfattas av gästen som ett tecken på en högkvalitativ restaurang. En varierad meny bidrar 

med att restaurangen uppfattas som unik och mer eftertraktad (ibid.).  

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att göra en jämförelse mellan konsumenters restaurangval och 

restaurangkoncept.    

 

Frågeställningar 

 Hur arbetar restaurangerna effektivt för att nå restaurangens målgrupp? 
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 Vilka hjälpmedel kan användas för restaurangens marknadsföring? 

 Vilka hjälpmedel använder gästerna vid val av restaurang?  

 

 

Metod och material  
I denna undersökning har en kvantitativ metod används i egenskap av enkätundersökning. En 

enkät utformades för konsumenter och en för restauranger. Insamling av materialet har skett 

med hjälp av programmet EyeQuestion.   

 

Litteratur- och databasinsamling 

 

Litteraturinsamling 

För denna studie har både vetenskapliga artiklar samt böcker används. De vetenskapliga 

artiklarna presenteras i en artikelmatris, se bilaga 5. Böcker och övrig litteratur har fungerat 

som komplement till artiklarna för att på så sätt säkerställa att uppsatsen presenteras med en 

fördjupning.  

 

Databasinsamling 

Tidsavgränsning av de vetenskapliga artiklarna är tio år, de får därmed inte vara publicerade 

innan år 2006. Valet föll på denna avgränsning då författarna ansåg att artiklar äldre än tio år 

kan uppfattas inaktuella då restaurangbranschen och dess marknad är föränderlig. 

Databassökningen har skett på Summon, FSTA och Leisure Tourism vilket redovisas i en 

sökmatris, se bilaga 4.  

 

Sökord: Restaurant concept, restaurant marketing, target group, point group 

 

Inklusionskriterier för databasinsamling 

 Granskade och publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

 Vetenskapliga artiklar som innehåller ett eller flera av sökorden för denna studie. 

 

Exklusionskriterier för databasinsamling  

 Artiklar på andra språk än vad författarna behärskar 
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Metodval 

 

Enkät  

Med viljan att ha många respondenter valdes enkät som metod för uppsatsen. Enligt Bryman 

(2011) finns det flera för- och nackdelar med enkäter. En fördel är att det lätt går att nå ut till 

ett flertal respondenter samt att det går snabbt att skicka ut enkäterna eftersom den är 

anpassad till undersökningen snarare än till respondenterna (Bryman, 2011). Att det går 

snabbt att skicka ut enkäter kan lika gärna bli en nackdel då man får räkna med att det tar tid 

att få tillbaka alla enkäter (ibid.). I enlighet med Bryman (2011) sattes en deadline för 

insamlande av enkäterna, vilket i sin tur kan leda till en del bortfall av svarsfrekvensen. 

 

I konsument- och restaurangenkäten användes både öppna och slutna frågor. Denna 

kombination av frågor menar Bryman (2011) underlättar arbetet med att bearbeta materialet. I 

enlighet med Bryman (2011) har en del av de slutna frågorna ställts upp i frekvenstabeller och 

de öppna frågorna har analyserats. Öppna frågor tillåter respondenter att kommentera med 

egna ord (ibid.). Patel och Davidson (2011) beskriver att genom att använda öppna frågor som 

följdfrågor, kan det garantera att alla respondenterna ger svar vid en sluten fråga. Frågorna 

valdes att ställas i en vertikalordning vilket enligt Bryman (2011) är att föredra vid slutna 

frågor då det förenklar för respondenterna. I enlighet med Bryman (2011) har frågorna i 

enkäten ställts först för att efterföljas med svarsalternativen, detta för att underlätta för 

respondenterna.    

 

Konsumentenkät 
För denna studie utformades en pilotstudie.  Då pilotstudien gav bra gensvar i första utskicket, 

valdes den som konsumentenkät, se bilaga 2. I enlighet med Bryman (2011) valdes ett 

bekvämlighetsurval för konsumentenkäten. Utskicket av enkäten skedde genom författarnas 

Facebook-konton samt på Facebooksidan Student i Grythyttan. Genom att använda Facebook 

som hjälpmedel kan ingen generalisering ske menar Bryman (2011). Aspekter av att inte 

kunna generalisera samt riskera att inte nå ut till den efterfrågade målgruppen, gjorde att en 

annan urvalsmetod valdes för restaurangenkäten. Frågor som ställdes i konsumentenkäten 

återfinns i bilaga 2 och i enlighet med Patel och Davidson (2011) inleddes enkäten med 

neutrala frågor i form av demografiska frågor.  
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Restaurangenkät 

Frågorna till restaurangenkäten återfinns i bilaga 3. Ett stickprovsurval har använts för 

restaurangenkäten. Stickprovet grundades i att välja ut specifika restauranger i städerna; 

Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås som sedan kontaktades via mail. Dessa 

städer är Sveriges fem största städer och de ansågs vara de mest relevanta att inkludera då 

städerna har flest restauranger med etablerade marknader samt större konkurrens. 

Restaurangerna valdes med hjälp av bland annat mediers publicerade restauranglistor men för 

att säkerställa restaurangernas anonymitet nämns varken respondenternas eller 

restaurangernas namn inte i uppsatsen. I restaurangenkäten användes i största mån öppna 

frågor som tillät respondenterna att svara med egna ord (se bilaga 3). Vilket Bryman (2011) 

menar underlättar för en kvalitativ analys av svaren.  

 

Material  

 

EyeQuestion 

EyeQuestion är en webbaserad mjukvara för sensorisk analys och konsumenttest. I enlighet 

med Bryman (2011) har programmet förenklat skapandet av enkäterna samt analysering av 

svaren med hjälp av deras program EyeOpenR.  Resultatet från enkäterna kan omvandlas till 

önskade program som Word och Excel. Både Word och Excel har använts för att skapa och 

tolka tabeller. Oavsett vilket program som används för att skapa enkäterna, är det 

tidskrävande (Bryman, 2011). Det som är fördelen med ett program som EyeQuestion är att 

arbetet med layout uteblir då det redan är förutbestämt. Här blir det mer fokus på vilken typ 

av frågor som ställs samt hur de är formulerade. Även arbetet med att få ut enkäterna 

förenklades med programmet då den skapar en länk att skicka ut till sina respondenter istället 

för att arbete med kostsamma brevenkäter.   

 

 

Metod för analys av data 

I och med att enkät valdes som metod, användes tabeller som hjälpmedel för att analysera 

svaren. I enlighet med Patel och Davidson (2011) har rådata samlats i frekvenstabeller och de 

mest relevanta tabellerna förtydligas i resultatet.  

 



16 

 

Analysmetoden för enkäterna är bland annat av den multivariata typen. Analysmetoden är väl 

anpassad för öppna och slutna frågor, men även för en undersökning av sambandet mellan 

beteendet och målgrupper (Bryman, 2011). Exempelvis kan det vara intressant för 

konsumentenkäten att se sambandet mellan ålder och vilken typ av restaurang som besöks. 

För att underlätta analysen med hjälp av mulitvariat behövdes det först fastställa 

svarsfrekvenser i konsumentenkäten.  

 

Enligt Bryman (2011) kan frekvenstabeller vara användbara vid analysen av svaren och enligt 

Patel och Davidson (2011) bör man använda sig av flera typer av tabeller för att på så sätt 

förtydliga svaren. För restaurangenkäten har en tematisk analys skett. Tematisk analys är mer 

lämpad för en enkät eftersom vad som sägs är mer intressant än hur det sägs (Bryman, 2011). 

Teman som kan förutspås i restaurangenkäten är bland annat vilka likheter och skillnader det 

kan finnas hos städerna och dess restaurangkoncept.  

 

Enligt Bryman (2011) är validitet att relevanta frågor ställs för undersökningen. Validiteten 

för de två enkäterna har stärkts i och med att de har utformats och anpassats efter de olika 

typerna av respondenter. Fortsättningsvis beskriver Bryman (2011) statistisk signifikansnivå 

som den risknivå man anser är acceptabel för undersökningens urval. Då denna uppsats har en 

låg andel respondenter har analysen skett utan att kontrollera resultatets signifikans, då 

signifikansen inte kan vara representant för en större undersökning.    

 

 

Etisk planering om studiens genomförande  

Enligt Bryman (2011) bör forskning alltid följa de etiska principerna; informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. 

I enlighet med Bryman (2011) tog restaurangenkätens deltagare del av information om 

studiens syfte genom ett informationsblad i de utskickade mailen, se bilaga 1. 

Informationsbladet förtydligar även att allt material som samlas in till studien hanteras 

konfidentiellt samt att det endast används i denna undersökning. Informationsbladet 

förenklades till konsumentenkäten där det presenterades i enkätens introduktion. 

Respondenterna av enkäterna hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Vilket 

överensstämmer med Bryman’s (2011) konfidentialitetskrav, samtyckeskrav samt 

nyttjandekrav. När resultatet presenterades har inga restaurangnamn, positioner eller namn 
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nämnts för att på så sätt säkerställa respondenternas konfidentialitet (Patel & Davidson, 

2011). Patel och Davidson (2011) menar att trovärdigheten i data säkerställs om 

respondenterna är anonyma. För att få ett brett resultat har inte uppsatsens författare lagt 

någon värdering över restaurangernas koncept, vid stickprovet, eftersom det kunde påverka 

resultatet.  

 

 

Resultat 

Resultatet behandlar hur hjälpmedel används av restauranger för att etablera ett koncept samt 

hur det i sin tur kan användas för att nå restaurangens målgrupp. Inledningsvis redovisas 

konsumentenkäten som bestod av 147 respondenter, varav 60,5 % var kvinnor och 39,5 % var 

män. Längre fram redogörs svaren av restaurangenkäten som bestod av elva deltagare, där sex 

stycken befann sig i Stockholm, två i Göteborg, en i Malmö, en i Uppsala och två i Västerås. 

Resultatet visar en jämförelse mellan de två enkäterna och att restaurangerna marknadsför sig 

främst genom sociala medier för att nå sina gäster. Restaurangerna antar att konceptet är det 

som påverkar gästens val av restaurang medan gästen grundar sitt val i meny och atmosfär. 

 

Konsumentenkät 

Cirka 84 % av respondenterna var mellan 18-29 år gamla och de flesta besökte restauranger 1-

2 gånger i månaden. Respondenterna svarade att de främsta anledningarna till valet av 

restaurang är utbudet som finns på menyn samt restaurangens rykte, inklusive vänners 

rekommendationer samt recensioner (se tabell 1). Det respondenterna ansåg vara minst 

väsentligt vid val av restaurang, var personalen samt dryckessortimentet (ibid.).  

 

Tabell 1. Frekvenstabell av flervalsalternativ över vad konsumenter grundar i sitt val av 

restaurang. 

Alternativ  Antal Procent 

Meny 120 21 % 

Rykte 85 14.9 % 

Vänners rekommendationer 84 14.7 % 

Pris 72 12.6 % 

Koncept 63 11.0 % 
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Läge 52 9.1 % 

Personal 33 5.8 % 

Recensioner 32 5.6 % 

Dryckessortiment 30 5.2 % 

Jag vet inte 1 0.2 % 

Totalt 572 100 % 

 

Vid frågan om hur respondenterna hittar restauranger, var de vanligaste hjälpmedlen olika 

internetforum, se tabell 2. Vid svarsalternativet Annat forum kunde respondenterna 

kommentera och den mest frekventa kommentaren var att de använde Google. Sökmotorn 

användes främst för att lokalisera restauranger i den stad som gästen befinner sig i. Ytterligare 

kommentarer var att Google är ett hjälpmedel som ger snabb och väsentlig information, 

exempelvis om öppettider. Andra hjälpmedel som var populära att använda sig av var 

Instagram, Facebook och White guide, se tabell 2.   

 

Tabell 2. Frekvenstabell av flervalsalternativ över hjälpmedel för att hitta restauranger.  

Alternativ  Antal Procent 

White Guide 63 20.3 % 

Instagram 44 14.2 % 

Facebook 44 14.2 % 

Annat forum 42 13.5 % 

TripAdvisor 38 12.2 % 

Guide Michelin 34 10.9 % 

Restaurangkartan 27 8.7 % 

Nej, jag använder inte 19 6.1 % 

Totalt 311 100 % 

 

Attributet som ansågs ha störst påverkan för restaurangvalet, var restaurangens miljö och 

atmosfär (se tabell 3). Men även personalens kunskapsnivå och charm hade en betydelse vid 

valet av restaurang (ibid.). Tabell 3 visar att alternativen Allergivänliga samt Specialkost hade 

minst betydelse för valet av restaurang.  
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Tabell 3. Frekvenstabell av flervalsalternativ över vilka attribut som är viktiga vid val av 

restaurang. 

Alternativ  Antal Procent 

Restaurangens miljö och atmosfär 128 32.9% 

Personalens kunnighet 103 26.5 % 

Personalens charm 87 22.4 % 

Restaurangens läge 36 9.3 % 

Specialkostvänliga alternativ  20 5.1 % 

Allergivänliga alternativ 13 3.3 % 

Jag vet inte 2 0.5 % 

Totalt 389 100 % 

 

Miljön och atmosfären hade även en stor betydelse för respondenterna, där majoritet ansåg att 

det är det som gör restauranger prisvärda. Dock har inte miljö och atmosfären lika stor 

betydelse för respondenternas återbesök till en restaurang (se tabell 4). Det som har störst 

påverkan vid återbesök är maten, service samt restaurangens helhet (ibid.).  

 

Tabell 4. Frekvenstabell av flervalsalternativ över vilken anledning till återbesök.  

Alternativ  Antal Procent 

Maten 109 28.1 % 

Servicen 95 24.5 % 

Helheten 94 24.2 % 

Miljön och atmosfären  62 16 % 

Läget 23 5.9 % 

Annan anledning  5 1.3 % 

Totalt 388 100 % 

 

Ett flertal av respondenterna kommenterade att helheten är anledningen till återbesöket 

eftersom helheten täcker en stor del av de övriga svarsalternativen. Även kommentarer som 

pris och att restaurangen erbjöd allergivänliga alternativ var anledningar till att 

respondenterna återbesökte restauranger. Vilket kan återkopplas till varför de valde 

restaurangen, se tabell 3.  
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Restaurangenkät  

 

Marknadssegmentering 

Tre av respondenterna segmenterar sig som lunch- och kvällsrestauranger men två av dem 

kompletterade med antingen fine dining eller/och casual dining (se tabell 5). Tre av fem från 

Stockholm ansågs sig tillhöra fine dining och två av dessa ansågs sig tillhöra både fine dining 

och casual dining. Casual dining var således det segmentet som passade in vid flertalet av 

respondenterna. Den respondenten som ansågs sig tillhöra ett annat segment förtydligade sig 

med att skriva att den är en vinbar med rawfood.   

 

Tabell 5. Förtydligande av vilka segment och målgrupper respondenterna har svarat.  

Respondent Segment Målgrupp 

1 Lunch-kvällsrestaurang Medelålders, äldre och höginkomsttagare 

2 Fine dining Unga, medelålders, äldre, höginkomsttagare och 

medelinkomsttagare 

3 Casual dining Medelålders och äldre 

4 Casual dining Annan (alla målgrupper) 

5 Fine dining Medelålders och äldre 

6 Fine dining Unga, medelålders, äldre, höginkomsttagare 

samt medelinkomsttagare 

7 Casual dining, lunch- och 

kvällsrestaurang 

Unga, medelålders och medelinkomsttagare 

8 Casual dining och fine dining Unga, medelålders, äldre, höginkomsttagare, 

medelinkomsttagare samt låginkomsttagare. 

9 Annan Medelålders och äldre 

10 Casual dining, fine dining och 

lunch- och kvällsrestaurang 

Unga, medelålders, äldre, höginkomsttagare 

samt medelinkomsttagare 

11 Casual dining Unga, medelålders, höginkomsttagare och 

medelinkomsttagare 

 

De restauranger som tillhörde segmentet fine dining hade de gemensamma målgrupperna 

medelålders och äldre (se tabell 5). De respondenter som svarade att de tillhörde casual dining 

hade en mer utspridd målgrupp och få av respondenter ansågs sig ha låginkomsttagare (ibid.). 

De respondenter som ansågs sig ha låginkomsttagare ansåg sig att ha alla svarsalternativ som 

målgrupper (se tabell 5).   
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Marknadsföring 

Alla respondenter har svarat att de är internetbaserade och alla hade en hemsida förutom en 

respondent. För övrigt var Facebook och Instagram de sociala medier som användes mest 

frekvent av respondenterna. De restauranger som ansågs sig tillhöra segmentet fine dining var 

alla förutom en restaurang med i White guide. Denna respondent var inte heller med i 

TripAdvisor, utan använde sig av Facebook, Instagram och hemsida. Två av respondenterna 

använde sig av Google, var av en betalade för sin rankning. Alla respondenter förutom två 

använde sig av internetbaserade medier som marknadsföringshjälpmedel. Dessa två 

respondenter använde sig inte heller av andra typer av medier för sin marknadsföring. Medan 

fyra av respondenterna använde sig av andra typer av medier. Marknadsföringen skedde då 

genom tidningar, gästspel, personligt nätverk samt mailutskick. De som använde sig av andra 

typer av marknadsföringshjälpmedel ansåg sig alla tillhöra fine dining segmentet.    

 

Flera av respondenterna kände till omvärldsanalyser där SWOT-analysen var den mest 

välkända och TAIDA-modellen var helt okänd för alla respondenter. Dock var det endast fyra 

av respondenterna som hade använt sig av omvärldsanalyser och alla hade då använt sig av 

SWOT-analysen.  

 

Nedan förtydligar respondent 5 och 6 hur de gjorde sin omvärldsanalys.  

Innan vi öppnade besökte vi stadens populära restauranger för att kolla utbud, prisnivåer 

och koncept. Vi gjorde en förenklad SWOT analys som tydligt visade att vi kom med något 

helt nytt. (Respondent 5, 2016) 

 

Ständig bevakning av listor, prisutdelningar, journalister, sociala medier och liknande. 

Dessutom reser personalen världen runt och provar olika liknande restauranger där vi 

därefter avlägger rapport till resten av personalen. (Respondent 6, 2016).  

 

Ingen av respondenterna hade gjort en marknadsundersökning för sin restaurang och därför 

svarade ingen av dem vilken metod de hade använt sig av. 

 

Restaurangetablering 

Enligt respondenterna var det deras koncept och rykte det som gjorde dem attraktiva på 

marknaden (se figur 2). Men även meny, personal, recensioner samt miljö och atmosfär hade 
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en stor betydelse för deras marknadsposition (ibid.). De respondenter som svarade att läget 

hade en betydelse för hur de uppfattades på marknaden befinner sig i Malmö, Göteborg och 

Västerås. Fyra av respondenterna svarade att prisnivån bidrog till deras attraktion på 

marknaden (se figur 2). Av dessa respondenter hade två av dem specifika koncept där ena 

anser sig vara en fun dining 1restaurang som erbjuder en avsmakningsmeny och den andra en 

vinbar. De resterande två respondenterna hade däremot en spridd målgrupp, där ena hade 

svarat att den hade alla målgrupper.  

 

 

Figur 2. Diagram över aspekter för restaurangers attraktion på marknaden.  

 

Frågan om varför respondenterna har återkommande gäster var svarsalternativet helheten det 

gemensamma svaret. Två av fyra respondenter som tidigare svarade att läget hade betydelse 

för deras attraktion på marknaden, svarade återigen att läget var en av anledningarna till 

återkommande gäster. Åtta av respondenterna ansåg att det var deras meny som var 

anledningen. Även svarsalternativet Service fick åtta svar på att det var en anledning till 

återkommande gäster. Sju av dessa åtta respondenter hade svarat att både meny och service är 

en anledning till återkommande gäster. Av respondenterna som svarade att miljön och 

atmosfären hade betydelse kunde ingen gemensammare nämnare hittas, utan alla segment var 

inkluderade, se tabell 5. 

 

Avslutningsvis visar tabell 6 vad respondenterna i restaurangenkäten anser är viktigast för en 

etablering. Respondent 2 och 4 har både gjort omvärldsanalysen SWOT och deras 
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gemensamma nämnare är att en tydlig idé är en viktig komponent för restaurangens 

etablering. Flera av respondenterna menar att kvalité och att det finns ett helhetstänk är 

viktigast för en restaurangs etablering.  

 

Tabell 6.  Kommentarer från respondenter om vad de anser är viktigast för en restaurangs 

etablering.  

Respondenter Kommentarer 

1 Kvalité Ärlighet Fokus Sidosätt Allt för att lyckas familj vänner Och intressen dem 

första åren 

2 Att man har en tydlig ide, tror på den och genomför den. Det är lätt att bli ängslig 

och börja ändra koncept men man måste ha lite is i magen. Sen gäller det 

självklart att hela tiden sträva efter att vara bäst i sin kategori. 

3 Att man gör sin satsning helhjärtat och går "all in". Att man gör något som man 

själv gillar och kan och att man tror att de är tillräckligt brett för att få många träffar 

bland gäster som väljer restaurang. 

4 Ambition och kvalité 

5 Passion/Hårt arbete/Rimlig hyra/inte räkna timmar 

6 Tydligt genomtänkt koncept, realistisk budget och segmentering av potentiella 

gäster och rätt personal på rätt plats 

7 Kombinationen av olika delar i samma lokal 

8 Vårt goda ryckte. 

9 Hålla hög nivå på service och utbud 

10 att alltid hålla en hög mat och servis nivå 

11 Produkten 

 

Marknadsföring 

För konsumenterna var Google ett hjälpmedel som användes flitigt och det användes då för att 

få information om restaurangerna samt att hitta deras hemsida. Restaurangerna använde 

däremot inte Google aktivt som ett hjälpmedel. Restaurangerna lyfte fram svarsalternativen 

Hemsida, Facebook och Instagram som de främsta hjälpmedlen. Båda enkäterna visade även 

att White guide är ett vanligt hjälpmedel att hitta restauranger men även att marknadsföra sig 

igenom.  

 

En gemensam nämnare för de två enkäterna var betydelsen av ryktet. Både enkäterna 

förtydligade att restaurangens rykte och dess recensioner var anledningar till att restaurangen 

besöktes. I restaurangenkäten fanns det ett samband mellan svarsalternativen Ryktet och 



24 

 

Recensioner då flera respondenter svarade med båda alternativen. I konsumentenkäten fanns 

det ett samband mellan svarsalternativen Ryktet och Vänners rekommendationer (se tabell 1).  

 

Restaurangbesök  

En likhet mellan enkäterna var målgruppen Unga. Då en majoritet av konsumenterna var 

under 29 år och i restaurangenkäten var unga en vanlig målgrupp för restaurangerna.  

En skillnad däremot var prisets betydelse. Restaurangerna ansåg inte att prisnivå hade någon 

större betydelse för varför de ansåg sig vara attraktiva på marknaden. Medan för 

konsumenterna hade pris en stor betydelse vid deras restaurangbesök (se tabell 1).   

 

Till skillnad från restaurangenkäten var inte helheten den främsta anledningen till återbesök 

hos konsumenterna, se tabell 4. Utan för konsumenterna var både maten och servicen 

viktigare än helheten (ibid.).  

 

Om jag ska återkomma behöver restaurangen ha få rätter som jag vet med mig lagas väldigt 

bra och med färska råvaror. (Respondent 114, 2016).  

 

Respondent 114 förtydligar betydelsen av kvalité på maten vilket även restaurangerna ansåg 

var en viktig komponent för en lyckad restaurangetablering.  

 

Flera av respondenterna från konsumentenkäten menade att om restaurangerna erbjöd 

allergivänliga- eller specialkosträtter som var jämställda med den vanliga menyn besökte de 

gärna restaurangen igen. Tabell 3 visar att restaurangens miljö och atmosfär är en av 

anledningarna varför konsumenterna väljer att besöka en restaurang. Medan restaurangerna 

inte trodde att det hade lika stor betydelse för återkommande gäster.  

 

 

Resultatdiskussion  

Diskussionen bearbetar marknadsföringshjälpmedel, målgrupper, konceptets betydelse samt 

användandet av omvärldsanalyser och påverkan av dessa olika kategorier.  
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Marknadsföringshjälpmedel 

Båda enkäterna visar att majoriteten av respondenterna använder internet som hjälpmedel för 

att hitta information. Alla respondenter från restaurangenkäten säger att de är internetbaserade 

och 94 % av respondenterna från konsumentenkäten använder internet för att hitta 

restauranger. Att samhället är internetbaserat stärks av Brandson (2016) som skriver att i 

Sverige görs ungefär 40 miljoner sökningar varje dag, där ungefär 90 % av dessa görs på 

Google. Sökmotorn var ett hjälpmedel som var vanligt för konsumenterna där 28 av 42 

stycken kommenterade att Google användes för att hitta restauranger. Däremot var det få av 

restaurangrespondenterna som använde Google aktivt utan de fokuserade mer på andra 

hjälpmedel. Fördelen med att använda Google som ett marknadsföringsverktyg är att det ger 

en full mätbarhet och analyser kan göras för att maximera kampanjer (Brandson, 2016). 

Företag får fler gäster, kunder och affärer genom att använda rätt typ av marknadsföring mot 

sin målgrupp menar Brandson (2016). Då restaurangerna sällan använder sig av Google som 

marknadsföringshjälpmedel kan deras marknadsföring uppfattas som en 

envägskommunikation. Att restaurangernas marknadsföring uppfattas som 

envägskommunikationen kan stärkas av restaurangernas bristande marknadsundersökningar. 

Holmström och Lindholm (2011) menar att en marknadsundersökning kan vara ett hjälpmedel 

för att bekräfta ett koncept.  

 

I undersökningen är en hemsida någonting som är en självklarhet för många av 

restaurangerna. Mossberg (2003) menar att rummet och atmosfären bör ta stor plats i 

gestaltningen på hemsidan och att det kan hjälpa restaurangens marknadsföring. 

Konsumentenkäten visar att restaurangens miljö och atmosfär har en direkt avgörande roll till 

varför man besöker restaurangen men även är en del för gästens återbesök (se tabell 3 & 4). 

Vilket förstärks av Mossberg (2003) men även Edwards och Gustafsson (2008) som menar att 

rummet och atmosfären bör visualiseras av restaurangerna vid deras 

marknadsföring.  Restaurangerna i undersökningen tar hjälp av olika internetbaserade medier 

för att nå ut till sin målgrupp. Därför bör de arbeta mer aktivt för att ytterligare påminna 

konsumenterna om att restaurangen finns samt vad de har att erbjuda. Analysen av 

restaurangenkäten visar att de restauranger som anser sig tillhöra segmentet fine dining är mer 

aktiva i sin marknadsföring. Utöver användning av Facebook och White Guide, använder de 

sig av mailutskick samt anordnar gästspel för att påminna sina gäster om att de finns och 

aktualiserar sig.  
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Målgrupp 

Av enkäterna kan inget mönster utmynnas om hur åldersgrupper kan vara en målgrupp. Flera 

av restaurangerna ansåg sig ha målgrupper som var både unga, medelålders och äldre (se 

tabell 5). Vilket förstärks av Ha och Jang’s (2013) undersökning som menar att samma gäster 

kan tillhöra flera olika målgrupper beroende på vilket syfte gästen har för restaurangbesöket. 

Undersökningen av Harrington et al. (2013) visar däremot att åldersgrupper är just det som 

skiljer målgrupperna åt. Undersökningen visar att med åldern kommer fler kriterier för ett 

restaurangbesök (ibid.). De fortsätter med att desto äldre gästen är, desto högre krav har den 

på restaurangens servicekvalitet (Harrington et al. 2013). Vilket inte överensstämmer med 

restaurangenkäten där respondenterna hade en bred målgrupp men att kvalitén på service var 

en av anledningarna till återkommande gäster. Det kan förklaras av Kulturanalys (2015) 

rapport som menar att det som avgör en målgrupp är gästens livsstil.  

 

Menyns betydelse för valet av restaurang förtydligas i konsumentenkäten där svarsalternativet 

Meny var den främsta orsaken till att gästerna valde att besöka samt återbesöka restauranger 

(se tabell 1 & 4). Vilket förstärks av Ha och Jang’s (2013) undersökning som visar att det som 

avgör ett restaurangbesök, oavsett koncept, är en varierad meny. Bernstein et al. (2008) menar 

även att en varierad meny har stor betydelse då det ger fler nöjda gäster. Fortsättningsvis visar 

även deras undersökning på att kombination av en varierad meny samt ett tydligt koncept, var 

det gästerna föredrog mest (ibid.). Även restaurangerna poängterade att meny var det som 

bidrog till deras attraktion på marknaden (se figur 2). Respondent 114 i konsumentenkäten 

poängterade att anledningen till återbesök är tack vare restaurangens respekt för råvaran.  

Vilket kan kopplas till undersökningen av Jang et al. (2011) som visar att 67 % av deras 

respondenter föredrar restauranger som använder lokala produkter och att respondenterna 

skulle betala 10 % mer.  

 

Konceptets betydelse 

Definitionen av restaurangkoncept kan vara svårt då det hela tiden startar nyetableringar med 

nya spännande koncept och inriktningar. Statistiska centralbyrån (2015) och Visita (2015) 

använder sig av bland annat kategorierna; lunch- och kvällsrestauranger, trafiknära 

restauranger samt nöjesrestauranger. Ha och Jang’s (2013) indelning med fast food, casual 

dining och fine dining anses vara mer traditionell. I restaurangenkäten var alla ovan nämnda 

koncept med som alternativ när respondenterna fick besvara vilken kategori de ansåg sig ingå 
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i. En respondent beskrev att den inte ansåg sig tillhöra någon av dessa alternativ då de är en 

vinbar som serverar rawfood. Vem är det då som bestämmer vilka kategorier som segmenten 

tillhör? Fåtal av respondenterna i restaurangenkäten använde sig av Visitas (2015) 

segmentering utan fler använde sig av Ha och Jang´s (2013) indelning. Den svenska 

branschens indelning kan därför uppfattas som inaktuell samt att koncept är individuellt.  

 

Respondenterna som befann sig i andra städer än i Stockholm, samt svarade med 

svarsalternativet Annat koncept, ansåg att läget hade betydelse för deras attraktion på 

marknaden. Det kan finnas flera orsaker till detta men en anledning kan vara att restauranger i 

Stockholm redan har en stor konkurrensutsatthet och då kan läget ha spelat ut sin roll. Lägets 

bristande betydelse överensstämmer inte med det Lundberg och Walker (1993) skriver. De 

menar att läget har en direkt avgörande roll för vilket koncept som kan skapas (ibid.). Samma 

segment bör ha en viss distans till varandra för att på så sätt öka konkurrenskraften (se figur 

1). Lundberg och Walker (1993) poängterade att läget kan vara det som avgör kvalitén på 

servicen och maten som kan erbjudas (ibid.). För konsumenterna hade läget heller ingen större 

betydelse för varför de besöker en restaurang (se tabell 1).  

 

Konsumentenkäten visar att några av de största anledningarna till varför gäster återkommer 

till en restaurang är helheten samt miljö och atmosfären. Det förstärks av Dziadkowiec och 

Rood’s (2015) undersökning om att atmosfären är viktig för måltidsupplevelsen. Dziadkowiec 

och Rood (2015) menar att atmosfären och konceptet är det som gör att restauranger 

differentierar sig mot sina konkurrenter. Resultatet från konsumentenkäten visar att helheten 

är det som spelar en stor roll vid återbesök av restauranger (se tabell 4). Edwards och 

Gustafsson (2008) förklarar även hur styrsystemet har en avgörande roll på hur gästen 

uppfattar servicenivån. Edwards och Gustafsson (2008) menar att genom ett väletablerat 

styrsystem, där ett helhetskoncept är planerat och väl utfört, ger det gästen en högre förväntan 

samt uppfattning av helheten. Lundberg och Walker (1993) förklarar även dom att ett 

restaurangkoncept bör vara välutvecklat där målet definieras med hjälp av kvalitet, meny, 

pris, atmosfär, ledning, läge, mat och service. Helhetens betydelse är något gemensamt hos 

restaurangrespondenterna och deras kommentarer om etablering. Ett exempel på det är 

respondent 6 kommentar; Tydligt genomtänkt koncept, realistisk budget och segmentering av 

potentiella gäster och rätt personal på rätt plats (se tabell 6; respondent 6, 2016).  

 

 



28 

 

Användandet av omvärldsanalyser  

För respondenterna av restaurangenkäten var det få som använde sig av omvärldsanalyser, 

men flera av dem hade hört talas om bland annat SWOT-analys. För de respondenter som 

hade gjort en omvärldsanalys hade de använt en SWOT-analys. Respondenterna hade 

undersökt om de erbjöd något nytt på marknaden samt vilka konkurrenter som fanns. 

Respondenterna hade kunnat använda omvärldsanalyser ytterligare genom exempelvis till att 

utveckla en marknadsundersökning. Holmström och Lindholm (2011) menar att 

omvärldsanalyser är ett hjälpmedel för marknadsplanering och dess syfte är att belysa vilken 

konkurrens som kan finnas på marknaden. Dock följdes det inte upp med en 

marknadsundersökning vilket Holmström och Lindholm (2011) menar är att föredra för att 

bekräfta ens produkt. Även Szatek (2011) menar att testa sitt koncept är högst relevant för att 

få en förståelse att det efterfrågas på marknaden. I tabell 6 kan ett mönster utmynnas över att 

respondenterna har en förståelse till att en tydlig idé är att föredra vid en etablering, men att 

dem inte kopplar det till omvärldsanalyser eller marknadsundersökningar. 

 

 

Metod- och materialdiskussion  

 

Litteratur- och databasinsamling 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att välja ut sökord som uttrycker studiens syfte för att 

finna relevanta artiklar. Databaser som användes var FSTA, Summon och Leisure Tourism 

som alla tre är samlingssöktjänster för flera olika databaser. Detta gav ett stort antal träffar vid 

en sökning, vilket kan diskuteras om det är enbart relevanta artiklar som ges som förslag. För 

att minimera att irrelevanta artiklar inkluderades i sökningen användes avgränsningarna; 

vetenskapligt granskade, publicerade under åren 2006-2016 samt var på engelska. De åtta 

artiklarna som användes i uppsatsen var alla fokuserade på restaurangbranschen. Flertalet av 

artiklarna berör mestadels fine dining, dock gör några av artiklarna en jämförelse av de olika 

segmenten som fast food och casual dining.  En artikel som hade varit att föredra för 

uppsatsen skulle ha varit en som beskriver alla segment och definierar målgrupper samt vad 

restauranger behöver vara medvetna om för att lyckas på den svenska marknaden. De 

vetenskapliga artiklarna har använt metoder som är kvalitativa och kvantitativa. Bryman 

(2011) förklarar att forskning som använder kvantitativa metoder, generaliserar ofta sina 
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resultat till situationer eller grupper av människor vilket kan ge en partisk bild av 

verkligheten. Denna aspekt har inte kontrollerats hos de vetenskapliga artiklarna men har varit 

i åtanke under uppsatsskrivandet. En av artiklarna samarbetade med en restaurang, vilket kan 

ha påverkat deras resultat. Uppsatsen och den artikeln visar liknanden resultat och kan därför 

användas eftersom uppsatsen inte är i samarbete med någon restaurang. Bryman (2011) 

skriver att kvalitativ forskning tolkar social verklighet för att få en förståelse till verkligheten. 

Vilket kan kopplas till ett flertal av artiklarna som har tolkat verkligheten och på så sätt 

utvecklat modeller.  

 

Enkätutveckling 

En konsumentenkät utformades för att samla in kvantitativ data. Svaren och kommentarerna 

användes för att sedan utveckla restaurangenkäten. Konsumentenkäten, som till en början var 

pilotenkät, som var riktad till restauranggäster utformades för att samla in statistik över 

konsumenternas beteendemönster. Frågorna var utformade med förbestämda alternativ och 

liten möjlighet till fri text, se bilaga 2. Detta gjorde att information blev lättillgänglig och ett 

resultat kunde läsas av utan svårigheter. Att använda öppna frågor valdes för att lyfta 

eventuella svarsalternativ som kan ha saknas i enkäterna. Konsumentenkäten avslutades inte 

med en neutral fråga där respondenterna kunde kommentera. Vilket Patel och Davidson 

(2011) menar är att föredra då respondenterna kan poängtera vad som saknades i enkäten. 

Detta korrigerades dock till restaurangenkäten där respondenterna fick avsluta med en 

tilläggsfråga (se bilaga 3).  

 

Efter konsumentenkäten upptäcktes det att enkäten behövdes bli mobilanpassad och att 

frågornas instruktioner behövdes förtydligas för att minimera bortfall, vilket korrigerades till 

restaurangenkäten. Om instruktioner är otydliga menar Bryman (2011) att respondenterna kan 

bli osäkra och svara inkorrekt. Konsumentenkäten förtydligade även att vissa frågor saknades 

för att göra en korrekt generalisering och analys. Ett exempel på det var att frågan angående 

yrke och inkomst hos konsumenterna saknades. Inkomstfrågan ansågs vara relevant för att det 

kan avgöra vilken målgrupp de kunde tillhöra. Då inkomstfrågan saknades i 

konsumentenkäten, kunde ingen jämförelse ske mellan gällande inkomstsegmentering mellan 

de två enkäterna.  
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Konsumentenkäten delades genom plattformen Facebook. En nackdel med plattformar som 

Facebook är att inlägget riskerar att bli en i mängden i flödet samt att de som ser och svarar på 

enkäten kan vara olämplig som målgrupp för undersökningen. För att undvika att enbart bli en 

i mängden, kunde informanterna välja att göra inlägget publikt, vilket glömdes bort och 

informanternas Facebookvänner enbart fick tillgång till enkätutskicket. Detta kan ha påverkat 

resultatet gällande målgruppen då 84 % av respondenterna var mellan 18 – 29 år, vilket kan 

ge annorlunda svar än om majoriteten av respondenterna exempelvis var i åldern 50 +. 

 

Konsumentenkäten var till en pilotenkät för att finna felaktigheter i utformningen och 

tekniska brister. I brist på utskick av pilotenkäten hade exempelvis inte en mobilanpassning 

gjorts för restaurangenkäten samt att frågeställningarnas följd och utformning utvecklades för 

att respondenterna ska få en förståelse för syftet. Pilotenkäten gav många respondenter och 

värdefull information och valdes därför att användas som konsumentenkät i undersökningen. 

 

Enkäten som skickades ut till restauranger var utformad för att kunna göra en kvalitativ 

dataanalys. Fler öppna frågor användes vilket gav större möjlighet för personliga 

kommentarer, se bilaga 3. Då det var två olika metoder som användes för att utforma 

enkäterna, kunde en djupare förståelse för konsumenters samt restaurangers åsikter och 

personliga tankar uppstå. Dock hade det varit önskvärt att få fler respondenter att delta i 

restaurangenkäten, alternativt att använda en annan metod för restaurangerna i form av 

exempelvis intervjuer. Men på grund av den korta tidsfristen och önskan om att ha ett stort 

antal respondenter, valdes därför enkät som metod. 

 

Reliabilitet och validitet  

Då uppsatsens enkäter inte har besvarats två gånger av samma respondent, kan inte en 

reliabilitet säkerställas. Bryman (2011) menar att reliabilitet är kunna kontrollera 

undersökningens pålitlighet samt följdriktighet. Det kan antingen testas genom att låta flera 

personer svara på samma enkät för att jämföra hur de olika respondenternas svarar för att 

sedan kontrollera mätbarheten (ibid.). Reliabilitet och mätningens pålitlighet bör även 

kontrolleras över tid (Bryman, 2011). Vilket betyder att samma respondenter svarar ännu en 

gång på samma enkät för att se om det blir skillnad i resultatet (ibid.). En upprepning av 

enkäterna har inte utförts då tiden inte har räckt till samt att uppsatsens syfte inte krävde en 

upprepning.  
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Begreppen koncept, segment och omvärldsanalyser som används i uppsatsen är fastställda av 

tidigare forskning. Uppsatsen har fokuserat på en samtidig validitet. Vilket enligt Bryman 

(2011) är att forskare använder sig av kriterium för att avgöra begreppets relevans. Vilket kan 

kopplas till uppsatsen användande av koncept, segment, omvärldsanalyser och uppsatsens 

enkäter där begreppen har använts för att tolka skillnader och likheter.  

 

 

Forskningsetisk uppföljning 

Bryman (2011) skriver att deltagare vid en undersökning bör få ta del av information 

om studiens syfte för att säkerhetsställa undersökningens informationskrav, vilket har skett 

genom ett informationsblad (se bilaga 1). I enlighet med Patel och Davidson (2011) har inga 

namn eller yrkesroller nämnt för att garantera respondenternas anonymitet. Någon värdering 

från uppsatsens författare har inte heller lagts på restaurangernas koncept, då detta ansågs 

kunna påverka resultatet. I enlighet med Bryman (2011) har insamlingen av data, både för 

konsumenter samt restauranger, behandlats på ett sådant vis att respondenternas identitet 

kommer att förbli anonyma i och med de etiska principerna har följts. Bryman (2011) listar 

upp ett antal punkter för att ta ställning till etiken.  

 

 Respondenternas medverkan ska vara frivillig. 

 Respondenterna kan avsluta sin medverkan när de vill. 

 Informationskrav angående att informationen behandlas med försiktighet. 

 

Punkterna har under arbetets gång följts enligt informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet samt nyttjandekravet. 

 

 

Slutsats 
Det finns en skillnad med konceptets betydelse för gästen och restaurangen. För restauranger 

är konceptet ett marknadsföringshjälpmedel medan för gästen har den mindre betydelse i valet 

av restaurang, utan för gästen är det restaurangens meny och sällskapet under måltiden som 

har störst betydelse. Restauranger kan genom användning av marknadsundersökningar förstå 

vad deras gäster vill ha och på så sätt utvecklas och bli starkare som företag. 
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Praktisk användning och vidare forskning 

Ett välförankrat koncept påverkar gästens upplevelse så väl som organisationens 

gemensamma arbete. Resultatet för uppsatsen kan idag användas av restauranger då de kan få 

en förståelse för hur de kan förbättra sin marknadsföring. Både för etablerade samt till de som 

planerar att starta en ny restaurang genom att förstå vikten att gästernas påverkan. Exempel på 

hur restauranger skulle kunna förbättra sin marknadsföring är genom en 

marknadsundersökning. Marknadsundersökningarna kan ske genom restaurangernas 

internetbaserade bokningssystem där gästerna får en enkät skickad till sig efter sitt besök.   

 

Genom vidare forskning kan en större undersökning utformas. Exempelvis skulle en fallstudie 

kunna utvecklas med en jämförelse mellan två olika restauranger, där den ena restaurangen 

arbetar aktivt med marknadsundersökningar för att sedan jämföra med en restaurang som inte 

gör det. Fallstudien kan ge ett resultat om hur konceptutveckling kan utformas för 

restaurangerna och på så sätt förbättra sin marknadsföring.  
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Bilaga 1 

Information om examensarbete 

Examensarbete, 15hp inom måltidskunskap och värdskap, kandidatexamen 

 

Hur anpassar man sitt restaurangkoncept efter sin målgrupp 

De ansvariga för projektet är Nike Lind och Rebecka Hedlund vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet.  

Projektet löper mellan perioden april – juni 2016. 

 

 

Syfte och bakgrund till projektet 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man kan anpassa sin restaurang efter sin 

målgrupp. Ett informationsblad samt enkät går ut till ansvariga i städerna Stockholm, 

Göteborg, Malmö, Västerås och Uppsala. 

De frågor som examensarbetet vill belysa är grundläggande för undersökningen. Hur mycket 

påverkar en omvärldsanalys företaget? Hur arbetar olika företag med sociala medier samt hur 

påverkar det försäljningen? 

Projektet kommer att publiceras offentligt i det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). 

Deltagandet är frivilligt och anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Nike Lind. Kyrkogatan 2B, 712 60, Grythyttan 

070 923 61 71 Nike.Lind@hotmail.com 

Rebecka Hedlund. Prästgatan 12, 712 60, Grythyttan 

073 925 11 41 Rebecka_Hedlund@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Välkommen i denna enkät vill vi att ni ska ha ett restaurangbesök under middagstid i åtanke 

(dock inte snabbmatsrestauranger). Den är helt anonym och ni har möjlighet avbryta den när 

ni vill. Tack för visat intresse 

1. Kön. 

Man/Kvinna 

2. Ålder. 

18-24/25-29/30-34/35-39/40-49/50+ 

3. Hur ofta går du på restaurang 

1-2 gånger i veckan/2-4 gånger i veckan/4-6 gånger i veckan/1 till fler gånger i 

månaden/Färre än gång i månaden 

4. Vad grundar du i ditt val av restaurang? 

Meny/Rykte/Pris/Läge/Personal/Dryckessortiment/Recensioner/Vänners 

rekommendationer/Vet ej 

5. Använder du dig av Internet som hjälpmedel för att hitta restauranger? 

Ja/Nej 

6. Om ja, vilka använder du? 

Instagram/TripAdvisor/White Guide/Facebook/Restaurangkartan/Guide Michelin/Nej, 

använder inte/Annat forum 

7. Om annat forum, vilket? 

8. Brukar du lämna restaurangrecensioner? 

Ja/Nej 

9. Om ja, var skriver du dom? 

10. Vilka attribut är viktiga för dig som gäst vid val av restaurang? 

Personalens kunnighet/Personalens charm/Restaurangens läge/Restaurangens miljö och 

atmosfär/Allergivänliga alternativ/Jag vet inte 

11. Vad anser du gör en restaurang prisvärd? 

Varierad meny/Prisklass/Det erbjuder något speciellt/Miljö och atmosfär/Övrigt 

12. Vad är det som gör att du återkommer till en restaurang? 

På grund av maten/På grund av servicen/På grund av läget/På grund miljön och atmosfären/ 

På grund av helheten/Annan anledning 

13. Om någon annan anledning, vilken? 

Tack för er medverkan! 
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Bilaga 3 

Välkommen! 

Efterföljande enkät berör restaurangkoncept samt hur man kan använda sig av olika typer av 

hjälpmedel för att nå ut till ens målgrupp. 

Enkäten tar cirka 10-15 min av er tid och det går bra att avbryta när ni vill samt behandlas 

enkäten anonymt. 

 

Tack för visat intresse, 

Vid frågor kontakta författare: 

Rebecka Hedlund, 073-925 11 41, Rebecka_Hedlund@hotmail.com 

Nike Lind, 070-923 61 71, Nike.Lind@hotmail.com 

 

Handledare: Anders Herdenstam, anders.herdenstam@oru.se 

Kurs: Måltidskunskap och värdskap C, Examensarbete, VT 16, MÅ1607 

Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan 

 

  

1. I vilken stad verkar restaurangen?     

Malmö/Göteborg/Stockholm/Uppsala/Västerås 

2. Hur länge har restaurangen funnits?             

Fritext 

3. Vilken position har du på restaurangen?         

Fritext 

4. Vad för koncept/inriktning har restaurangen?     

Casual dining/Fine dining/Fast food/Lunch- och kvällsrestaurang/ 

Nöjesrestaurang/Trafiknära restaurang/Annan typ av restaurang 

5. Om annan vilken av typ av inriktning? 

6. Vilken målgrupp anser ni att er restaurang har? 

Unga/Medelålders/Äldre/Höginkomsttagare/Medelinkomsttagare/ 

Låginkomsttagare/Annan typ av målgrupp 

7. Om annan vilken typ av målgrupp? 

8. Har ni gjort en omvärldsanalys? 

Ja/Nej/Vet ej 
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9. Om ja, hur har ni genomfört er omvärldsanalys? 

10. Känner ni till dessa omvärldsanalysmodeller? 

PEST-modellen/SWOT-analys/Porters femkraftsmodell/TAIDA-modellen/Nej/Vet ej 

11. Har ni gjort en marknadsundersökning för er restaurang? 

Ja/Nej/Vet ej 

12. Om ja vilken metod har ni använt för er undersökning? 

13. Är ni internetbaserade? 

Ja/Nej/Vet ej 

14. Om ja, använder ni er av några efterföljande medier? 

Hemsida/Google/Instagram/Facebook/TripAdvisor/White Guide/Annat forum 

15. Använder ni dessa som marknadsföringshjälpmedel? 

Ja/Nej/Vet ej 

16. Om ni använder Google aktivt, betalar ni för er rankning? 

Ja/Nej/Vet ej 

17. Använder ni andra typer av medel för er marknadsföring? 

Ja, tidningar/Ja, Reklamutskick/Ja, annan typ/Nej/Vet ej 

18. Om annan typ, vilken? 

19. Vad är det som gör er attraktiva på marknaden? 

Meny/Dryckesutbud/Prisnivå/Rykte/Läge/Koncept/Personal/Miljö och 

atmosfär/Recensioner/Allergivänliga 

20. Vad tror ni är anledningen till att ni eventuellt har återkommande gäster? 

Mat och dryckesmenyn/Servicen/Läget/Miljön och atmosfären/Helheten/Annan anledning 

21. Om annan anledning, vilken? 

22. Vad anser ni är viktigast för en restaurangs etablering?  

 

Tack för Er medverkan! 
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Bilaga 4 

Datum Databas Sökord Antal 

referenser 

Kombination Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2016-03-30 Summon 1. Konceptbaserad 2 Konceptbaserad + 

Målgrupp 

0 0 0 0 

2016-03-30 FSTA 2. Concept 6183 Concept + 

Restaurant 

0 0 0 0 

2016-03-30 Summon 3. Koncept 9486 - - 0 0 0 

2016-03-30 FSTA 4. Restaurant 2533 - - 0 0 0 

2016-03-30 FSTA 5. - - Restaurant + 

Concept 

9 2 1 1 

2016-03-30 Summon 6. Concept 9 144 728 Concept + 

Restaurant 

78 102 2 1 1 

2016-03-30 Summon 7. Anpassa efter 

målgrupp 

14 - - 1 1 0 

2016-03-30 Summon 8. Restaurant 

marketing 

43 354 Restaurant 

marketing +  

Target group 

15 280 7 7 0 

2016-03-30 FSTA 9. - - Restaurant + 

Marketing 

2 1 0 0 
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Datum Databas Sökord Antal 

referenser 

Kombination Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstra

ct 

Antal 

lästa 

artikla

r 

Använda 

artiklar 

2016-03-30 FSTA 10. Restaurant marketing 2 Restaurant 

marketing +  

Target group 

0 0 0 0 

2016-03-30 FSTA 11. Target group 104  - 0 0 0 

2016-03-30 FSTA 12. Marketing 

establishment 

2 - - 2 0 0 

2016-03-31 Summon 13. FAMM 445 FAMM + 

Gustafsson   

11 4 

 

2 2  

2016-04-04 Leisure 

tourism  

14. Restaurant  3 529 Restaurant + 

Concept  

239 

 

4 1 1 

2016-04-04 Leisure 

tourism 

15. Restaurant + 

Marketing   

409 Restaurant + 

Marketing + 

Segment 

51 

 

3 2 2 

2016-04-06  Sage 

research 

methods  

16. Quantitative research  3 - - 0 0 0 
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2016-04-06 Sage 

research 

methods 

17. Quantitative data 

analysis  

21 - - 1 1 0 

Datum Databas Sökord Antal 

referense

r 

Kombination Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstra

ct 

Antal 

lästa 

artikla

r 

Använda 

artiklar 

2016-04-06 FSTA  18. Point group 1768 Restuarant +  

Point group  

33 0 0 0 

2016-04-06 Leisure 

tourism 

19. Point group 420 Restuarant +  

Point group 

15 0 0 0 

2016-04-21 Summon 20. Fine Dining - Fine dining + 

Definition + 

Restaurant 

987 2 1 0 

2016-04-25 FSTA 21. Fine dining 29 - - 2 0 0 

2016-04-25 FSTA 22. Casual dining 28 - - 2 1 1 

 

 

Avgränsningar vid sökningarna:  

Artiklar publicerad mellan 2006-2016 

Artiklar som är på engelska, artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter och är Peer Review.  
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Bilaga 5 
Bernstein, D., Ottenfeld, M., & Witte C.L. (2008). A Study of Consumer Attitudes Regarding 

Variability of Menu Offerings in the Context of an Upscale Seafood Restaurant. Journal of 

Foodservice, 11, 4, 398-411. doi: 10.1080/15378020802519769 

Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 

Artikelns syfte är 

att undersöka hur 

meny innehållet 

kan påverka 

konsumenters 

attityder och 

preferenser 

angående 

förändringar i meny 

på daglig bas hos 

restauranger i den 

dyra segment av 

marknaden.  

 

Artikeln skrevs i samarbete 

med en restaurang.  

Respondenter hade 

antingen besökt 

restaurangen inom 3 

månader samt spenderat 

50$ där. Eller inte besökt 

restaurang men hört talas 

om den och spenderat 50$ 

på en annan liknande 

restaurang.  

 

Respondenterna var minst 

25 år gamla med en 

jämnfördelning mellan 

könen.  

 

Metoden för insamlingen 

var strukturerade intervju 

och skede i en neutral 

miljö.  

 

Respondenter fick två 

koncept presenterade för 

sig i slumpmässig ordning. 

Ena konceptet hade en 

meny som förändrades på 

dagligbasis medan den 

andra hade en fast meny. 

Resultatet visar 

på att den 

restaurangen med 

en varierad meny 

hade ett högre 

gillande hos   

respondenterna.  

 

Den restaurangen 

med en varierad 

meny ansågs vara 

mer unik och 

eftertraktad.  

Författarna diskutera att 

anledningen varför den 

restaurangen med varierad 

meny fick ett högre 

gillande kan bero på att 

det ställdes i mot dess 

motsats. För att få ännu 

bättre resultat kan 

metoden utvecklas till att 

beröra tre restauranger 

med varierad eller inte 

varierad meny.  

 

Författarna menar att 

resultatet kan ha blivit 

påverkat av urvalet av 

respondenterna. 

Respondenterna var vana 

att besöka restauranger 

och därmed har ett annat 

krav på 

restaurangattribut. Men 

trots detta kan man 

använda sig av resultatet 

och att restaurangerna bör 

variera sina menyer för att 

bli mer attraktiva på 

marknaden.  
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Därefter fick de ranka 

vilken restaurang som de 

gillade bäst. Sedan fick de 

två olika menyer 

presenterade för sig där 

utseendet var likadant men 

de skildes åt i innehållet, 

menyerna skulle sedan 

paras ihop med det 

presenterade koncepten.  
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Dziadkowiec, J., & Rood, A. S. (2015). Casual-dining restaurant preferences: a cross-cultural 

comparison. Journal of Foodservice Business Research, 18, 1, 2015, 73–91. doi: 

10.1080/15378020.2015.995755 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med denna 

artikel är att undersöka 

om det kan finnas en 

kulturell skillnad för 

preferens av casual-

dining kedjor jämfört 

med enskilda 

restauranger samt hur 

ofta man besöker 

restauranger.  

 

Om det kan finnas en 

kulturell skillnad för 

ens perception och 

attityd för 

marknadsföring av 

mat.  

 

Finns det skillnader i 

kvalitetsaspekter av 

livsmedel 

och uppfattningar 

baserade på kultur. 

 

 

 

Med hjälp av tidigare 

litteraturstudier togs det 

fram ett frågeformulär 

med 43 punkter. 

Respondenterna fick 

dessa frågor 

presenterade och skulle 

därefter besvara dem 

med hjälp av en 5 

punktskala. Där 5 höll 

man starkt med och 1 

motsatte man sig starkt.  

 

I undersökning deltog 

totalt 799 stycken var 

av 39,2 % var 

amerikaner och 61,1 % 

var polacker.    

Resultatet för 

undersökningen visade 

att i 24 av 43 frågor var 

det en signifikant 

skillnad på de två 

kulturerna.  

 

Sammanfattningsvis 

kan man se en stor 

skillnad hos det två 

kulturerna och deras 

perception av casual-

dining restauranger.  

 

Författarna diskuterar 

att det finns redan 

undersökningar som 

har undersökt 

preferenser och 

beteende men att 

ingen tidigare har 

kombinerat dessa för 

att på så sätt få en 

förståelse över 

kulturella skillnader.  

 

Författarna menar att 

restaurangerna kan 

använda denna 

undersökning för att 

få en ökad förståelse 

för kulturella 

skillnader samt hur 

det kan påverka ens 

val av restaraung.  
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Edwards, J. S. A., & Gustafsson, I.-B. (2008). The Five Aspect Meal Model. Journal of 

Foodservice, 19, 4-12. doi: 10.1111/j.1745-4506.2007.00075.x 

Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 

Artikelns syfte är att 

utveckla och beskriva vilka 

aspekter som kan påverka 

en måltidsupplevelse och 

vilka modeller som kan 

användas för att 

kategorisera samt beskriva 

aspekterna.  

En litteratur 

undersökning 

användes som 

metod för att 

förtydliga 

tidigare rön.  

Till sist 

presenteras den 

modellen som 

Gustafsson har 

varit med att 

utveckla och 

beskriver den mer 

ingående.  

 

Modellen är den 

så kallade 

FAMM-modellen 

med aspekterna; 

rummet, mötet, 

produkten, 

styrsystemet samt 

atmosfären.  

Författarna menar att på 

grund av 

upplevelseindustrin 

utveckling är det relevant att 

utveckla en modell samt ha 

en förståelse till hur det kan 

påverka ens verksamhet.  

 

Sammanfattningsvis bör 

man se FAMM-modellen 

som en enhet och att alla 

delar är beroende av 

varandra.  
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Gustafsson, I.-B., Öström, Å., Johansson, J., & Mossberg, L. (2006). The Five Aspects Meal 

Model: a tool for developing meal services in restaurants. Journal of Foodservice, 17, 2, 84-

93.  

Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 

Syftet med artikeln är att 

beskriva FAMM-modellen 

samt beskriva hur den kan 

användas för att planera ens 

servicenivå och hur den kan 

förstärka gästerna till 

fredställes  

 

  Artikeln visar på att FAMM är ett användbart 

verktyg för studenter då de får en förståelse för 

vad som sker när man planerar och utför en 

restaurangservice.  

 

FAMM låter studenterna utveckla ett 

professionellt förhållningsätt till hur en 

kommersiell måltid kan te sig. Författarna 

menar att FAMM är det studenterna bär med 

sig under hela sin yrkesroll och det 

medvetengör studenterna på ett annat sätt än 

tidigare.  

 

Sammanfattningsvis så påverkar alla fem 

aspekter varandra.  
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Ha, J., & Jang, S. (2013). Attributes, consequences, and consumer values: A means-end chain 

approach across restaurant segments. International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, 25, 3, 383-409. doi: 10.1108/09596111311311035  

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med artikeln är 

att identifiera attribut 

som konsumenter 

värderar under ett 

restaurangbesök för 

varje segment så som 

fast food, casual och 

fine dining.  

 

Med hjälp av 

undersökningen kan 

marknadsstrategier 

utvecklas för varje 

segment.   

 

Undersökningen 

använde sig av en så 

kallad means-end 

chain approach. 

Vilket innebär att 

man tar fram ett fler 

tal attribut för att på 

sätt se 

underliggande 

orsaker.  

 

För att få fram 

svaren intervjua 

informanterna 

enskilt och svaren 

avgjorde sedan 

hierarkin för 

värderingarna. Detta 

för att kunna förstå 

konsumenternas 

värderingar genom 

alla segment.  

 

 

Artikelns resultat förslår 

att för fast food 

restauranger värderar 

konsumenterna 

attributen ekonomisk 

fördel, framgångsrikt 

och bekvämlighet. För 

casual dining var 

attribut som känslo- och 

social tillhörighet. Och 

för fine dining så var 

attributen kvalitet, vilket 

inkluderar mat och 

service, och även här 

känslomässig 

tillhörighet viktigast för 

respondenterna.  

 

Författarna diskuterar de 

gemensamma attributen 

som finns över alla 

segmenten. Vilket är 

sociala tillhörigheten 

och självförtroende hos 

konsumenten.   

 

Författarna menar att 

det finns attribut som 

gästerna är medvetna 

om men att det även 

finns omedvetna attribut 

som gästerna eventuellt 

värderar mer. Och ju 

fler omedvetna attribut 

som blir tillgodosedda 

kommer gästerna 

uppskatta 

restaurangbesöket.  
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Harrington, R. J., Ottenbacher, M. C., & Way, K. A. (2013). QSR choice: key restaurant 

attributes and the roles of gender, age and dining frequency. Journal of Quality Assurance in 

Hospitality & Tourism, 14, 1, 81-100. doi: 10.1080/1528008X.2013.749380 

Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 

Syftet med 

artikeln är att 

undersöka 

relationer mellan 

sju attribut som 

kan finnas hos 

QSR (quick 

service 

restaurant) 

restauranger.  

 

Författarna 

använde sig av 

tidigare 

undersökningar 

för att ta fram ett 

frågeformulär.  

 

Formuläret 

innehöll 27 

punkter som 

bedömdes med 5-

skala. 5=mycket 

viktigt och 1= inte 

viktigt.  

 

Totalt deltog 780 

respondenter med 

en jämn 

fördelning mellan 

könen.  

 

Av de 27 punkterna så var 

det endast 25 punkter som 

inkluderades i resultatet.  

 

Resultatet visar på att av de 

25 punkterna så var det 5 av 

dem som blev mest rankad 

som viktigast. Attributen 

var; säker mat, renlighet, 

kvalitén på maten, 

snabbservice och till sist att 

maten och drycken var 

prisvärd.  

 

De punkter som inte ansågs 

vara viktiga attribut hos en 

snabbmatsrestaurang var; 

tidigare recensioner, 

marknadsföringen, att det är 

privat, flexibilitet när det 

kommer till specialkost 

samt hur man kan parkera.  

 

Resultatet förstärks med 

hjälp av signifikans tabell 

som visar att det kan finnas 

en skillnad mellan könen. 

Där kvinnor värderar 

kvalitén och varierad meny 

högre än männen.  

Precis som hos andra 

segment så är förståelse för 

ens målgrupp högst 

relevant. Samt att man bör 

ständigt utveckla sitt 

koncept för att på så sätt 

säkerställa ens 

marknadsposition.  

 

Denna artikel kan på så sätt 

vara användbar då man kan 

se vilka attribut som rankas 

högst för QSR restaurang 

och vilka som är lägst 

rankade och som man då 

inte behöver lägga så stor 

vikt på. Attributen kan på 

så sätt hjälpa ens 

verksamhet till att arbete 

mot samma mål.  

 

http://www.cabi.org.db.ub.oru.se/leisuretourism/search/?q=do%3a%22Journal+of+Quality+Assurance+in+Hospitality+%26+Tourism%22
http://www.cabi.org.db.ub.oru.se/leisuretourism/search/?q=do%3a%22Journal+of+Quality+Assurance+in+Hospitality+%26+Tourism%22
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Men framförallt visa 

resultatet att åldersgrupper 

är det som skiljer 

respondenterna åt. Där det 

exempelvis var en 

signifikant skillnad mellan 

35–54 årsgruppen och 25-

34 årsgruppen och 

attributen kvalité.   
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Jang, Y.J., Kim, W.G., & Bonn, M.A. (2011). "Generation Y consumers’ selection attributes 

and behavioral intentions concerning green restaurants", International Journal of Hospitality 

Management, 30, 4, 803-811. doi: 10.1016/j.ijhm.2010.12.012  

Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 

Artikelns syfte är 

att undersöka om 

det kan finnas 

någon skillnad 

hos 

konsumenters 

attityd och 

beteende för 

gröna 

restauranger i 

bland generation 

Y och FRL 

(Food-related 

lifestyle) 

segment.  

 

Metoden för 

undersökningen var en 

enkätundersökning som 

fylldes i direkt av 

respondenterna. 322 

deltagare ansågs ge 

korrekta svar och 

användes i 

undersökningen. 

Undersökningen sked på 

ett college i USA för att 

på så sätt nå rätt 

målgrupp, generation Y.  

 

Formuläret var indelat i 4 

delar, där första hade 

som syfte att undersöka 

FRL-tillhörighet. Andra 

delen hade som syfte att 

undersöka vilka attribut 

som är viktiga för en 

grön restaurang. Tredje 

delen är att undersöka 

konsumenternas beteende 

vid besök av gröna 

restaurang. 

Avslutningsvis så var 

den fjärde delen en 

demografisk 

undersökning.  

Resultatet visar att de 

flesta av 

respondenterna inte 

hade någon erfarenhet 

när det kommer till 

gröna restauranger. 

Och det som besökte 

restaurangerna ofta 

besökte för att det 

erbjöd vegetariska 

rätter till ett rimligt 

pris. Priset var även 

anledningen varför 

många inte besökte 

restaurangerna för att 

de ansåg att det var 

för dyra. Men utbudet 

av restauranger 

avgjorde också att få 

besökte gröna 

restauranger.  

 

De attribut som 

avgjorde att man 

besökte de gröna 

restaurangerna var 

bland annat dess 

kvalité av ekologisk 

och naturlig mat. Men 

även smaken på 

maten var ett attribut 

Artikeln poängterar att 

generation Y kommer ha 

en ledande roll i att 

påverka 

restaurangbranschen. 

Bland annat kommer 

denna generation ha flera 

krav på deras besök. Bland 

annat kommer inte 

kvalitet, pris osv har störst 

påverkan för ens besök 

utan även vilka sociala 

ansvar man tar kommer få 

en ökad betydelse.  
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som var viktigt. Samt 

att man ville prova på 

något nytt.  
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Lee, L., Lee, M. J., & Dewald, B. (2016). Measuring the customers’ perception of tangible 

service quality in the restaurant industry: An emphasis on the upscale dining segment. Journal 

of Foodservice Business Research, 19, 1, 21-38. doi: 10.1080/15378020.2016.1129216  

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med 

denna artikel är 

att studera vilka 

service attribut 

som är viktigast 

för en fine 

dining 

restaurang.  

 

Efter en litteratur 

undersökning togs 42 

punkter fram för enkäten. 

Svarsalternativen var 

indelade i en 5 punktskala 

där 1=inte alls nöjd, 

5=mycket nöjd.  

 

309 respondenter svara på 

enkäten och det var en 

jämnfördelning mellan 

könen, 44 % tillhörde 

åldersgruppen 20-29 övriga 

åldersgrupper hade en 

jämnfördelning mellan sig. 

Och anledningen för ett 

restaurangbesök var oftast 

för nöjes skull. 

Resultatet visar på att 

anledningen för ett 

restaurangbesök var 

oftast för nöjes skull. 

Där 46 % besökte fine 

dining restauranger 1-

3 gånger per månad.  

 

De attribut som ansågs 

ha störst betydelse var 

hygien, presentations 

värde, sensoriska 

egenskaper och hur 

bekvämt man kan 

parkera.   

 

Kvinnor uppskattades 

presentationen och 

estetiska egenskaper 

mer. 

 

Men framför allt visa 

resultatet att det 

utvalda attributen 

påverkar varandra.  

 

Författarna konstaterar 

att undersöka kvalité på 

service är svårt då alla 

individer har olika 

preferenser.  

 

Det menar att det är inte 

endast servicen som 

bedöms vid ett 

restaurangbesök utan 

omkringliggande 

orsaker kan ha lika stor 

betydelse på hur 

besöket uppfattas.  

 

 

http://www.cabi.org.db.ub.oru.se/leisuretourism/search/?q=do%3a%22Journal+of+Foodservice+Business+Research%22
http://www.cabi.org.db.ub.oru.se/leisuretourism/search/?q=do%3a%22Journal+of+Foodservice+Business+Research%22

