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Sammanfattning 
 

Tjänsteföretag är, i större mån än företag som endast ägnar sig åt försäljning av produkter, 

beroende av att kundens upplevelse i tjänstemötet blir så bra som möjligt. En tjänst 

kännetecknas av olika karakteristika som inte gäller för produkter. Exempel på sådana är att 

en tjänst till högre grad är immateriell, en tjänst går inte att lagra, den är mer heterogen och är 

ofta svårare för kunden att utvärdera.  

 

Det är därför viktigt för ett företag med inriktning mot tjänster att ta hänsyn till dessa aspekter 

av en tjänst när de utformar den fysiska miljön, inom vilken tjänsten produceras och 

konsumeras. Denna fysiska miljö kallas för servicescape, ett begrepp som myntats av Mary Jo 

Bitner. Vad vi har gjort i den här studien är att undersöka hur lunchrestauranger arbetar med 

servicescape och hur medvetna de är om dess påverkan på kundens upplevelse.  

 

Vår frågeställning under studien har varit:  

Hur arbetar lunchrestauranger med servicescape i syfte att öka kundens upplevda kvalitet? 

 

Syftet med studien har varit att skapa en förståelse för hur lunchrestauranger arbetar med 

servicescape och hur de tänker när de utformar tjänsteutförandet. Vi ska även utifrån den 

insamlade teorin ge förslag på förbättringar i dessa restaurangers servicescape. 

 

Vi har gjort en kvalitativ studie med ett induktivt angreppssätt där vi genom observationer och 

intervjuer studerat några utvalda delar av fyra lunchrestaurangers servicescape. De fyra 

studerade lunchrestaurangerna är Lingonet, Björken, Rex och News. Vi har ämnat att, med 

hjälp av det som framkommit av den empiriska undersökningen utveckla den befintliga teorin 

och anpassa den till lunchrestaurangers förutsättningar. 

 

Vi har i studien kommit fram till förbättringar för respektive restaurang men även dragit 

generella slutsatser om de restauranger vi undersökt. Det vi kommit fram till är att de 

skillnader vi sett i olika restaurangers servicescape ofta kan härledas till deras mål och vilken 

målgrupp de siktar på. Lunchrestaurangerna vi undersökt är väl medvetna om hur de ska 

arbeta med servicescape och dess påverkan på kunden.  
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Inledning  
 

Kapitlet innehåller vår bakgrund till problemet som sedan kommer att mynna ut i vår 

frågeställning och syftet med studien. Vi visar även, med en disposition, hur arbetet är 

upplagt.  

 

Problembakgrund 

 

Att marknadsföra och sälja en tjänst skiljer sig på många områden från att sälja en fysisk 

produkt. Kunden har möjlighet att se, känna på och på så vis utvärdera en fysisk produkt på 

ett helt annat sätt än en tjänst. Det är därför lättare för kunden att skaffa sig en uppfattning om 

vad resultatet kommer att bli när de köper en fysisk produkt. Det blir då lättare för ett företag 

att skapa en produkt som motsvarar kundens förväntningar tack vare att en fysisk produkt är 

homogen och att resultatet när den produceras nästan alltid blir detsamma. Skulle den fysiska 

produkten trots allt inte motsvara kundens förväntningar är den lätt att ersätta med en annan 

produkt och en fysisk produkt som inte blir såld kan alltid lagras till senare.
1
   

 

Ett företag som arbetar med en renodlad tjänst har inte samma möjligheter. De karakteristika, 

som den fysiska produkten ovan har, gäller inte för en tjänst. Tjänsten är istället immateriell 

vilket innebär att den inte kan presenteras lika tydligt för en kund. Den kan inte heller lagras, 

den går alltså förlorad om den inte säljs. Heterogenitet är också något som kännetecknar 

tjänsten. Vad det innebär är att resultatet av en tjänst inte blir likadant varje gång eftersom den 

måste utföras på nytt varje gång. Tjänsten blir då svårare för företaget att kvalitetssäkra vilket 

medför en osäkerhet för kunden som ska konsumera tjänsten. Produktionen av en tjänst utförs 

sällan innan den köpts. Kunden är redan på plats och väldigt ofta delaktig i tjänsten när den 

utförs. Företaget som utför tjänsten får då ytterligare faktorer som blir osäkra då det är svårt 

att kontrollera kunden och dennes beteende. Därför har kunden ofta en påverkan på kvaliteten 

hos en tjänst.
2
   

 

Tjänstens karakteristika som nämnts ovan ställer vissa krav på de företag som säljer och 

marknadsför en tjänst. Eftersom kunden befinner sig i företagets lokaler under produktion av 

tjänsten ställs även krav på den fysiska miljön där tjänsten produceras, och ofta även 

konsumeras. Den fysiska miljön sänder signaler till kunden och hjälper kunden att skapa 

förväntningar på tjänsten. Den fysiska miljön brukar nämnas som ”servicescape” och 

begreppet täcker egentligen hela den konstruerade fysiska miljön som omger en tjänst.
3
  

 

Det är dock svårt att avgöra vilken verksamhet som sysslar med en renodlad produkt och vad 

som är en ren tjänst. De flesta verksamheter har inslag av både fysiska produkter och 

immateriella inslag av en tjänst.
4
 En verksamhets krav på dess servicescape är också olika 

beroende på i vilken utsträckning kunden har en aktiv del i själva produktionen av själva 

                                                 
1
 Zeithaml Valarie A, Bitner Mary Jo, Gremler Dwayne D, 2006, SERVICE MARKETING Integrating 

Customer Focus Across the Frim, 4
th

 edition, McGraw-Hill,  s.21-22 
2
 Zeithaml Valarie A, Bitner Mary Jo, Gremler Dwayne D, 2006, SERVICE MARKETING Integrating 

Customer Focus Across the Frim, 4
th

 edition, McGraw-Hill,  s.22-24 
3
 Bitner Mary Jo, 1992, Servicescapes: The impact of Physical Surroundings on Customers and Employees, 

Journal of Marketing Vol 56 april. S. 57-58 
4
 Zeithaml Valarie A, Bitner Mary Jo, Gremler Dwayne D, 2006, SERVICE MARKETING Intergrating 

Customer Focus Across the Frim, 4
th

 edition, McGraw-Hill, s.6 
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tjänsten. En verksamhet där kunden har en aktiv roll måste också anpassa sitt servicescape så 

att kundens behov tillfredsställs under själva tjänsteutförandet.
5
 

 

Enligt oss är en lunchrestaurang är en typisk verksamhet där det skulle vara intressant att 

studera servicescape. Verksamheten består både av immateriella delar och har många av de 

karakteristika som är typiska för en tjänst som nämns ovan. I en lunchrestaurang med 

självservering är dessutom kunden inblandad i tjänstens utförande vilket gör att servicescapet 

ska anpassas även till kunden.  

 

Vi anser att en lunchrestaurang, liksom de flesta verksamheter är beroende av återkommande 

matgäster samtidigt som de ofta arbetar med relativt små marginaler. Lunchrestauranger 

skiljer sig från andra restauranger på ett antal punkter. De har lägre priser och kunden har 

större deltagande i tjänsteprocessen. Dessutom har en lunchrestaurang väldigt begränsade 

öppettider vilket verkligen ställer krav på kundomsättningen eftersom det är viktigt för dem 

att fylla restaurangen medan den är öppen.  

 

Det finns en hel del forskning om fysisk miljö och arbetsmiljö men en stor del av den utgår 

ifrån den fysiska miljöns påverkan på personalen. Mary Jo Bitner myntade uttrycket 

servicescape 1992 i sin artikel Servicescapes: the impact of Physical Sorruondings on 

Customers and Employees. I den tar hon upp kundperspektivet vilket är vad vi haft som 

utgångspunkt under den här studien. Det finns även mycket forskat om köer och väntetiders 

påverkan på kundens tillfredsställelse. Problemet är att mycket lite av det som finns skrivet är 

anpassat till restauranger och ännu mindre till deras lunchservering. Vi har därför, när vi 

samlat in teoribakgrunden, fått ta de delar av den befintliga forskningen som vi ansett vara 

användbar.  

 

Det vi undrar är hur lunchrestauranger tänker när de skapar sitt servicescape. Hur medvetna är 

de om den fysiska miljöns påverkan på kunden och hur gör de för att anpassa den? Kan 

förbättringar göras? Vår ambition är att utifrån den teoribakgrund vi hittat utföra intervjuer 

och observationer och med hjälp av dessa utveckla den befintliga teorin och anpassa den till 

lunchrestaurangernas behov. 

 

Problemformulering: 

 

Hur arbetar lunchrestauranger med servicescape i syfte att öka kundens upplevda kvalitet? 

Syfte: 

 

Vårt syfte är att skapa en förståelse för hur lunchrestauranger arbetar med servicescape och 

hur de tänker när de utformar tjänsteutförandet. Vi ska även utifrån den insamlade teorin ge 

förslag på förbättringar i dessa restaurangers servicescape. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Bitner Mary Jo, 1992, Servicescapes: The impact of Physical Surroundings on Customers and Employees, 

Journal of Marketing Vol 56 april. S. 58 
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Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning 

Här presenteras de problem som 

ligger till grund för den utförda 

studien. Denna leder oss vidare 

till den frågeställning som skall 

besvaras samt syftet med arbetet 

som helhet.  

Teoretisk metod 

Syftet med denna del är att visa 

vilka metodval som är gjorda och 

varför. Innan dessa delar 

diskuteras insamling av 

sekundärkällor, kritik av dessa 

och förförståelse. Vi för även en 

diskussion om valet av ämne.  

Praktisk metod 

Här visar vi hur våra primärdata 

har samlats in. Vi beskriver våra 

intervjuer och hur vi gick tillväga 

vid varje situation. Det redovisas 

även hur vår intervjuguide byggts 

upp samt hur urvalet av 

respondenter är gjort. Det ges 

även en bild av hur 

observationerna är gjorda. Det 

förs även diskussion om 

respondentvalidering, etik och 

sanningskriterier.     

Teori 

Här presenterar de teorier som vi 

valt att använda för arbetet. 

Utifrån dessa har en 

sammanfattande modell tagits 

fram, för att ge en bättre översikt 

och utifrån denna är 

intervjufrågor utformade.  

Empiri 

Här pressenteras det material 

som är inhämtat från intervjuer 

samt observationer. Dessa 

pressenteras genom att först visa 

vad som observerats och sedan 

intervjun för respektive 

restaurang..  

Analys 

Här gör vi en analys utifrån de tre 

delar som tidigare återgivits, 

teori, observationer och 

intervjuer. Utifrån denna analys 

försöker vi hitta likheter och 

skillnader och annat som kan ge 

en bättre bild av företagens 

servicescape.  

Slutsatser och diskussion 

Här ges de resultat som är frukten 

av vår analysdel. Vi går igenom 

varje restaurang för sig samt en 

del mer allmänna och 

genomsyrande slutsatser. Vi skall 

även besvara vår frågeställning 

och vårt syfte med studien.  
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Teoretisk metod 
 

Denna del innehåller insamlingen av material, källkritik, ämnesval, vår förförståelse och 

kunskapssyn samt vårt perspektiv och hur vi valt att angripa problemet. Avsnittet avslutas 

med val av metod och hur vi kommer att genomföra vår analys.  

 

Insamling av sekundärkällor 

 

Insamlandet av sekundära källor har skett via sökande i olika databaser och 

universitetsbiblioteket som tillhandahålls av Umeå universitet. En del källor är även sådant 

som ingått som kurslitteratur i form av exempelvis böcker eller artikelkompendier. Inför 

sökandet har olika ämnen och sökord diskuterats som kan ha betydelse för vårt ämnesval. 

Inom metod har i huvudsak böcker, som ger en god och informativ spegling av de viktigaste 

områdena, använts. Enligt vår bedömning är de använda metodkällorna allmänt vedertagna i 

dessa sammanhang och återspeglar hur dessa delar skall vara uppbyggda på ett väl 

strukturerat och fungerande sätt.  

 

När det gäller de övriga teorietiska delarna har ett antal vetenskapliga artiklar använts. Dessa 

artiklar har hittats med hjälp av sökande i Emerald, BSP (Business Source Premier), LIBRIS. 

Artiklarna har utvärderats genom genomläsning och vi har även sett till den så kallade ”peer-

rewied”, samt hur frekvent dessa artiklar har använts av andra författare. Detta kan ge en 

indikation huruvida författaren anses orienterad i ämnet ur andra författares synvinkel och kan 

indikera hur stor vikt en läsare bör sätta till vad som skrivs. Hänsyn är givetvis tagen till hur 

gammal artikeln är eller om författaren är välkänd eller inte. Vid sökande i dessa databaser 

används ett sökord eller kombinationer av sådana. Det ha använts ett stort antal sökord för att 

slutligen hitta användbara artiklar men ett urval av dessa är:  

 

Servicescape 

Service 

Reasturants 

Marketing 

Management 

Physical evidence 

Atmosphere  

Environmental psychology 

Physical environment 

Service climate 

Phycical souroundings 

 

Artiklarna som ansets relevanta, utifrån vårt problem, har lästs igenom och de delar som varit 

användbara har plockats ut. Observera att även om artikeln har slutsatser som inte är relevanta 

för vår studie kan den teori som används i artikeln fortfarande vara av intresse. I dessa fall har 

det dock varit nödvändigt att om möjligt spåra artikelns påståenden i syfte att hitta 

grundkällan. Detta har gjorts i den utsträckning som det anses relevant och möjligt. Sökandet 

efter relevanta teorier inom servicescape och liknande ämnen som till exempel marketing och 

management är inte något upphov till problem. Dock finns vissa problem angående teorier 

kring restauranger och dess uppbyggnad. Dels är teorin inte lika omfattande och dels, som 

tidigare nämnt, är kunskapen om dessa delar inte lika omfattande. Detta kan ge en viss 

begränsning vad det gäller delar av teorin då vi inte vet lika mycket om vilka författare som är 

”stora” inom området eller vilka teorier som kan vara förlegade.     
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Kritik av sekundära källor 

 

När källor skall utvärderas bör det undersökas vem som är upphovsman till informationen, 

varför denna information ges ut och om informationen är relevant i förhållande till tidpunkt. 

Kriterier som skall kunna utvärderas kan vara om det finns en källförteckning, eller om 

referensen är sökbar. En viktig faktor är också källans trovärdighet i den kontext som 

behandlas. Det kan även vara av intresse om källan är tidigare känd av läsaren.
6
  

 

De källor som används anser vi vara trovärdiga ur de ovan nämnda aspekterna. Samtliga 

källor finns att hitta i databaser som kan anses vara välfungerande och enligt oss kvalitativa. 

Artiklar och liknade utan referenser har sållats bort. De författare som används är ofta kända 

sedan tidigare och erkända inom sina områden. Dock skall det nämnas att efter att ha läst 

artiklar och gått igenom information är det tydligt att stora delar bygger på varandras tidigare 

arbete. Många av författarna känns igen från ett flertal artiklar och även om forskningen kring 

ämnet är omfattande kan det tyckas att det har sina begränsningar.  

 

Syftet med det material som används bör ses över. Detta då studiens syfte kan ha inverkan på 

resultatet och på så sätt ha effekt på hur passa pålitlig informationen är.
7
 Information kan 

sägas vara data som redan är analyserad och är framställd för ett specifikt syfte.
8
 Det skall 

betonas att källornas syfte ofta inte sammanfaller med det som författarna har, det vill säga 

hur servicescapet fungerar, specifikt för, lunchrestauranger. Det är ofta teorier som är tänkta 

att fungera på annat håll som vi bedömt vara applicerbara på detta ändamål.   

 

Information kan bli omodern och bli så pass gammal att den ej längre är tillförlitlig.
9
 Mycket 

av den information som hämtas kan sägas grunda sig på Mary Jo Bitners artikel från 1992. 

Denna information skulle kunna bedömas som omodern dock skall det betonas att dessa 

teorier används av författare som publicerar i betydligt nyare verk och vi anser därför att den 

fortfarande är tillförlitlig.   

 

Ämnesval 

 

Ända sedan vi läste marknadsföring på A-nivå har servicescape varit ett återkommande 

begrepp som vi funnit intressant och haft en vilja att gå in djupare på. Tjänstens karakteristika 

medför vissa svårigheter i utvärderingen av resultat och skapande av förväntningar. 

Svårigheten uppstår eftersom en tjänst är immateriell och svår att visa upp för kunden 

eftersom den oftast skapas efter köpet.
10

 Därför anser vi att det verkligen gäller att ta tillvara 

på de materiella aspekterna som faktiskt finns i en tjänst för att göra den mer verklig för 

kunden. En trevlig atmosfär, fräscha lokaler, professionell personal och ett fungerande 

tjänstemöte blir då alla viktiga fysiska aspekter som hjälper kunden att skapa sig 

förväntningar. Den fysiska miljön är viktigt i alla tjänsteföretag, men vi har valt att studera 

hur man arbetar med den i lunchrestauranger. Detta beror på flera olika saker. En anledning är 

att en lunchrestaurang är en så kallad interpersonal service, vilket innebär att både kunden och 

                                                 
6
 Svenning Conny, 2003, Metodboken, 5e upplagan, Lorentz Förlag, Eslöv, s 289 

7
 Svenning Conny, 2003, Metodboken, 5e upplagan, Lorentz Förlag, Eslöv, s 294 

8
 Slack Nigel, Chambers Stuart, Johnston Robert, (2007), Operations Management, 5

th
 edition, Prentice Hall, S 

691-692 
9
 Svenning Conny, 2003, Metodboken, 5e upplagan, Lorentz Förlag, Eslöv, s 295 

10
 Zeithaml Valarie A, Bitner Mary Jo, Gremler Dwayne D, 2006, SERVICE MARKETING Intergrating 

Customer Focus Across the Frim, 4
th

 edition, McGraw-Hill,  s.21-22 



 6 

personalen är aktiv i tjänsteutförandet vilket innebär att man, vid skapandet av den fysiska 

miljön måste ta hänsyn till både kund, personal samt det sociala interagerandet mellan dessa.
11

  

 

Detta finner vi intressant eftersom vi anser att det ställer annorlunda krav på ett bra 

servicescape än vad en tjänst där endast personalen är aktiv gör. Ju högre del kunden har i 

tjänsteutförandet desto högre krav ställs det på att kunden besitter tillräcklig kunskap om vad 

denne skall göra.  

 

Vi tror helt enkelt att en lunchrestaurang är ett bra exempel på en verksamhet som är väldigt 

beroende av sitt servicescape och finner därför den vara ett bra studieobjekt för att undersöka 

servicescape. Det finns dock ännu en anledning som spelat in i valet av verksamhet och detta 

är resultatet av ombyggnationerna i Lingonet. Den nya lunchrestaurangen som byggdes där 

har enligt vår mening inte fungerat helt problemfritt och vi har länge funderat på vad det kan 

bero på. Vi är intresserade av tankarna bakom kösystemet som finns där och hur de arbetar för 

att skapa ett bra servicescape. Dessa tankar har givit oss idén till studien av servicescape i en 

lunchrestaurang.  

 

Förförståelse 

 

Båda författarna studerar fjärde året vid Umeå Universitet på civilekonomprogrammet 

respektive servicemanagementprogrammet. Dock skiljer sig utbildningarna något åt bland 

annat då en av författarna valt att inrikta sin magisterexamen på marknadsföring och den 

andra på management. Inom båda ämnen ges en förståelse för vikten av att en 

affärsverksamhet skall vara fungerande och effektiv både från kundens och personalens 

perspektiv. Detta är ämnen som båda författarna har berört och genom flera års studier skaffat 

sig kunskap om. Servicescape är något som det läggs vikt vid i båda inriktningarna och ett 

ämne som har intresserat och till viss del präglat tidigare arbeten av författarna. De teoretiska 

kunskaperna är därför relativt omfattande och gör det möjligt att utforma exempelvis 

frågeformulär och välja teorier på ett sätt som ger tydlig nytta och är av relevans för studien. 

Intresset för restaurangbranschens utformning är något som delas av båda. Detta har inte 

minst upptäckts då uppenbara brister kan ses och har noterats av båda tack vare de teoretiska 

kunskaperna. Denna kunskap har dock sin bas från ett kundperspektiv då ingen av författarna 

arbetat inom denna bransch. Bristen på praktisk erfarenhet är i viss mån en nackdel då detta 

kan leda till att frågor och utformning kan blir för teoretiska och vitala delar inom branschen 

som införskaffas via arbete, planering och andra praktiska moment kan bli utelämnade. Det 

vill säga den kunskap som inte går att läsa sig till eller observeras ur kundperspektiv saknas 

hos författarna. Detta kan ge en negativ effekt vid till exempel utformning av frågor då viktiga 

delar kanske inte täcks.  

 

Kunskapssyn 

 

Hermeneutiken, som har sitt ursprung i tolkning av språk och texter, har utvecklats genom 

åren och blivit en komplex utgångspunkt som är svår att ge en heltäckande bild av. 

Hermeneutik kan sägas vara synonymt med tolkningslära och används framförallt i 

humanistiska, samhällsvetenskapliga och kulturella studier där förståelse och tolkning står i 
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 Bitner Mary Jo, 1992, Servicescapes: The impact of Physical Surroundings on Customers and Employees, 
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centrum.
12

 En elementär syn är att fånga det synsätt som avsågs med texten från första 

början.
13

 Här är forskaren öppen och kan anses ha en mer subjektiv och engagerad roll. 

Dennes egna känslor, tankar och erfarenheter ses inte som negativt utan, det faktum att 

åsikterna är mer eller mindre färgade, kan ses och användas som en tillgång inför förståelsen 

av materialet. En fundamental del inom området är att se till helheten, det brukar sägas att 

hermeneutiken är en kontextuell filosofi. Men för att kunna se och tolka helheten måste man 

börja lägga ihop de mindre delarna och sedan, när bilden klarnar fås även förståelse för 

kontexten inom vilken delarna verkar.
14

  Det är därför viktigt att först läsa igenom hela det 

aktuella materialet, exempelvis en intervju, för att skaffa sig en bra översikt och sedan gå 

tillbaka och studera de valda delarna.
15

  

 

 Likt hermeneutiken kommer författarna att ge sin tolkning av det material som används. De 

teorier som skrivs skall beskriva och tolka ämnet på sådant sätt som det är tänkt från början. 

Dock skall det understrykas att en tolkning är individuell för alla och en läsare och författare 

måste vara medveten om att dessa skillnader kan komma att påverka synen och resultaten av 

inläst, skrivet och observerat material.  

 

 Centrala delar inom hermeneutiken är de upplevelser som människor genomgår och hur dessa 

värderas och tolkas. Den som studerar står inte utanför och bara observerar rena faktum utan 

är integrerad i den studerade miljön och kan ge en personlig interpretation, egna reflektioner 

och värderingar.
16

 Vid intervjuer fungerar hermeneutiken dubbelt, dels genom att genomsyra 

de valda teorierna och dels genom att påverka analysdelen.
17

 De intervjufrågor som skall 

göras är givetvis formade och påverkade av författarnas synsätt och tolkningar. Dessa svar 

kommer sedan att tolkas och värderas. Denna process kan anses vara omöjlig göra utan att 

påverkas. Därav ses dessa egna tolkningar som positiv och något som tillför uppsatsen 

relevanta återspeglingar.  

 

Perspektiv 

 

Vi har valt att studera lunchrestaurangers servicescape utifrån restaurangernas perspektiv. Vi 

vill alltså undersöka hur man arbetar med sitt servicescape i restaurangerna, om man är 

medvetna om dess inflytande, och hur restaurangerna gör för att lyckas utforma ett så bra 

servicescape som möjligt. Vi kommer att intervjua restaurangchefer i olika lunchrestauranger 

för att få inblick i hur de medvetet arbetar för att få ett så attraktivt servicescape som möjligt. 

Vi kommer sedan att göra observationer i restauranger för att på så sätt bedöma om 

servicescapet fyller sin funktion samt om tjänsteprocessen flyter på som den ska. Vi finner det 

intressantare att studera servicescape utifrån restaurangens perspektiv eftersom vi anser det 

vara lättare att få fram några konkreta svar då. Restaurangcheferna eller de som är ansvariga 

för lunchserveringen har ofta gedigen erfarenhet av sitt arbete och kan därför bidra med 

betydande kunskap om den fysiska miljön i en restaurang.  

 

                                                 
12

 Patel Runa, Davidsson Bo, 1994, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, s 25-28 
13

 Bryman Alan, 2002, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, s 370 
14

 Ödman Per-Johan, 2007, Tolkning, förståelse, vetande Hermeneutik i teori och praktik, Norstedts Akademiska 

Förlag, s 99 
15

 Kvale Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, s 51 
16

 Patel Runa, Davidsson Bo, 1994, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, s 25-28 
17

 Kvale Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, s 49 



 8 

Angreppssätt 

 

Vårt angreppssätt i den här studien kommer att vara induktivt. Induktivt arbetssätt innebär att 

vi med hjälp av vår insamlade data kommer att utveckla befintlig teori vad gäller servicescape 

i lunchrestauranger.
18

 Vi använder teorier som inte är utvecklade specifikt för 

lunchrestauranger, då vi ej kunde finna några som behandlade detta ämne, istället försöker vi 

fastställa vad som kan utläsas av dessa teorier idag och om de kan utvecklas till att se hur 

lunchrestauranger arbetar, kan arbeta och om förbättringar eller förändringar kan göras. Vi går 

vidare med den teoribakgrund vi hittat om servicescape och genom att kombinera det med 

intervjuer och observationer försöker vi hitta ett sätt för denna typ av restauranger att kunna 

lyfta verksamheten ytterligare. 

 

Genom vår teori kan vi sammanfatta var vi står idag gällande flera av sevicescapets 

beståndsdelar. Därtill lägger vi våra observationer och intervjuer och utvecklar därifrån den 

befintliga teorin.   

 

Metodval 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod när vi analyserar denna studie. Med 

kvalitativ forskning menas sådan där verbala analysmetoder används.
19

 Dessa kommer i 

huvudsak att bestå av både kvalitativa intervjuer och observationer av lunchrestauranger. Vi 

har valt de kvalitativa intervjuerna eftersom vi är intresserade av ett fåtal lunchrestauranger 

som vi vill gå ner på djupet för att se hur de arbetar med servicescape. Vi känner att vi med 

kvalitativa intervjuer lättare kan få en förståelse för tankarna bakom ett servicescape, hur de 

arbetar för att skapa ett bra servicescape och hur medvetna de är om vikten av ett fungerande 

servicescape. Vi känner att dessa frågor enklast kan besvaras genom kvalitativa intervjuer.  

 

Analysmetod 

 

Den metod som väljs för analys beror på det material som författarna har samlat in.
20

 Vår 

metod kan liknas vid successiv approximation. I dessa fall används tre olika steg av kodning, 

öppen, axiell och selektiv. Öppen kodning innebär att materialet läses igenom relativt 

översiktligt.
21

 I vårt fall innebar detta att vi läste igenom våra anteckningar och lyssnade 

igenom materialet och jämförde våra iakttagelser.  

 

I den axiella delen skall olika typer av länkar identifieras och en djupare inläsning av 

materialet görs.
22

 Vi har här ställt upp våra jämförelser och sedan gått igenom materialet 

tillsammans och utifrån det arbetat fram en mall av likheter och olikheter hos de olika 

restaurangerna.  

 

                                                 
18

 Bryman Alan, 2002, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, s 22 
19

 Runa, Davidsson Bo, 1994, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, s 12-13 
20

 Widerberg Karin, 2002, Kvalitativ Forskning i praktiken, Studentlitteratur, s 133 
21

 Svenning Conny, 2003, Metodboken, 5e upplagan, Lorentz Förlag, Eslöv, s 160 
22

 Svenning Conny, 2003, Metodboken, 5e upplagan, Lorentz Förlag, Eslöv, s 160-161 
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Det sista stadiet, selektiv kodning, innebär att olika teman skall identifieras.
23

 I vårt fall har vi 

länkat våra resultat till de olika delarna i modellen som tagits fram. Därifrån är sedan varje 

restaurang behandlad utifrån dessa.  
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Teori 
 

Inledningsvis följer ett avsnitt där vi ämnar redogöra för vad begreppet servicescape 

innefattar samt varför det anses vara så viktigt inom tjänstesektorn. Sedan kommer vi att 

presentera de teorier som den här studien utgått från vid insamling av det empiriska 

materialet. 

 

Teoriinledning  

 

Vår teori är uppdelad i sju huvudsakliga kategorier. Dessa är: 

 Servicescape inom tjänstesektorn 

 Kvalitet  

 Omkringliggande faktorer 

 Layout och funktion 

 Skyltar, symboler och artefakter 

 Personalens roll i, och påverkan på servicescape 

 Teorisammanfattning  

 

Kapitlet om servicescape inom tjänstesektorn syftar till att reda ut vad en tjänst egentligen är 

för något och hur det skiljer sig från traditionella produkter. Denna del skall också ge en bra 

och övergripande bild av vad servicescape egentligen är och att den fysiska miljön är en vital 

faktor ur konsumtionssynpunkt. 

 

Nästa del kommer att fokusera på kvalitet. Mer specifikt hur kunder utvärderar kvalitet och 

olika attribut som kan spela roll för hur utförandet av tjänsten upplevs.  

 

Omkringliggande faktorer behandlar frågan om hur vi uppfattar vår omgivning. Denna är del 

kommer att behandla hur musik kan påverka oss samt hur renhet kan vara en vital del i 

servicescapet.  

 

Layout och funktion kommer i huvudsak att belysa vikten av ett bra kösystem och hur sådana 

byggs upp.  

 

Skyltar, symboler och artefakter handlar som skyltningens roll och hur olika symboler kan 

användas för att kommunicera olika budskap till besökaren. 

 

Personalens är en del av processen och deras påverkan kommer att utredas i denna del. Vi 

skall titta på hur olika uppträdanden kan påverka upplevelsen. 

 

Teoridelen avslutas med en sammanfattande modell vars syfte är att peka ut de viktigaste 

delarna och ligga till grund för intervjuer och observationer.  

    

Servicescape inom tjänstesektorn 

 

En tjänst har ett antal karakteristika och egenskaper som skiljer sig från varor. Dessa är det 

viktigt att man känner till och tar hänsyn till när man talar om marknadsföring av tjänster. Den 

första och mest uppenbara är att en tjänst är immateriell. Eftersom tjänsten är immateriell är 
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den svår för företaget att visa upp innan konsumtion. Den kan inte heller vidröras, ses eller 

provas innan själva konsumtionstillfället.
24

 Det finns även forskare som istället för att göra 

skillnad på varor och tjänster skiljer på om det företaget säljer är något som är immateriellt 

eller materiellt. Om det företaget säljer är någonting som är immateriellt så är det viktigt att de 

använder sig av det materiella för att övertyga kunden om att de gör ett bra köp.
25

 En kund i 

ett tjänsteföretag använder i mångt och mycket den fysiska miljön som en signal för förväntad 

kvalitet
26

. 

 

Även om tjänsten kan bli demonstrerad innan köptillfället så varierar resultatet av tjänsten 

varje gång den utförs. Detta är ytterligare en egenskap som skiljer tjänsten från en produkt, 

den egenskapen kallas för att en tjänst är heterogen. En tjänst är också oftast såld innan den 

produceras och den produceras samtidigt som den konsumeras. En restaurang är ett bra 

exempel på detta där kunden konsumerar upplevelsen samtidigt som den produceras. Till 

skillnad från varor så är tjänster också omöjliga att lagra. En restaurang som har tomma bord 

kan inte sälja dessa dagen efter, det kan också vara svårt att få tjänsten ogjord eller återlämna 

den om resultaten inte skulle falla konsumenten i smaken.
27

  

 

Hela tjänsteutförandet utspelar sig inne i företagets lokaler. Därför kan den fysiska lokalen där 

tjänstemötet tar plats inte döljas för kunden och har därmed en stor inverkan på kundens 

uppfattning av tjänsteutförandet. Kunder brukar ofta, redan innan själva köpet, leta efter 

signaler som kan hjälpa till att avgöra vad denne kan vänta sig.
28

 Det är vanligt att företag 

förbiser vikten av den fysiska omgivningen vad gäller kunders uppfattning av tjänsten. Det 

anses ofta viktigare att rikta in sig på saker som priser, annonser, reklam och speciella 

erbjudanden när det gäller att locka till sig kunden. En slutsats som kan dras av resonemanget 

i artikeln är att den fysiska miljön antingen hjälper eller försvårar företagets möjligheter att 

uppfylla de marknadsmässiga målen.
29

  

 

Hur viktig de fysiska omgivningarna egentligen är skiljer sig beroende på hur 

konsumtionstillfället ser ut. Det kan dock sägas att tjänster i allmänhet är mer beroende av en 

god fysisk miljö än ett produktbaserat företag eftersom kunden i ett tjänsteföretag oftare tar 

del av företagets fysiska miljö. Det finns dock skillnader mellan olika tjänsteföretag
30

 och 

utifrån dessa olikheter måste de också arbeta på olika sätt med sina strategier när det gäller att 

utforma den fysiska miljön
31

.  

 

Vi har utgått från Mary Jo Bitners artikel från 1992 som är den första som nämner begreppet 

servicescape Det är främst några utvalda aspekter ifrån delen som hon nämner som 
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th

 edition, McGraw-Hill,sid 22 
25

 Marketing Levitt Theodore, 1981, Marketing intangible products and product intangibles, Cornell Hotell & 

Resturant Administration Quarterly, vol 22, issue 2.sid 96-97 
26

 Bebko Charlene Pleger, 2000, Service intangibility and its impact on consumer expectations of service 

quality, Journal of Services Marketing, vol 14 issue, 9, p1. s.12 
27

 Zeithaml Valarie A, Bitner Mary Jo, Gremler Dwayne D, 2006, SERVICE MARKETING Intergrating 

Customer Focus Across the Frim, 4
th

 edition, McGraw-Hill, sid 23 
28

 Bitner Mary Jo, 1992, Servicescapes: The impact of Physical Surroundings on Customers and Employees, 

Journal of Marketing Vol 56 april s.57 
29

 Bitner  Mary Jo, 1992, Servicescapes: The impact of Physical Surroundings on Customers and Employees, 

Journal of Marketing Vol 56 april s.58 
30

 Bitner Mary Jo, 1992, Servicescapes: The impact of Physical Surroundings on Customers and Employees, 

Journal of Marketing Vol 56 april s.58 
31
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”environmental dimensions”, miljöomgivning, som vi kommer att undersöka i den här 

studien. Det skall även nämnas att Bitner ser på hur den fysiska miljön påverkar personalen 

medan vi i den här uppsatsen kommer att behandla personalen som en del i servicescapet och 

som påverkar kundens uppfattning av tjänsteutförandet. 

 

En sak som avgör hur utformningen av ett företags servicescape bör se ut är vem som är mest 

aktiv under tjänstemötet, kunden eller den anställde. Tjänsteföretag kan delas in i två 

kategorier som avgör hur man ska tänka vid utformningen av servicescape. En viktig 

uppdelning är frågan om vem det är som är mest aktiv i den fysiska miljön, kunden, de 

anställda, eller båda. I ena änden på skalan här finns till exempel en renodlad gör det själv-

tjänst där kunden utför hela tjänsten innanför servicescapet själv. I andra änden finns tjänster 

där kunden befinner sig utanför servicescapet och där personalen utför det mesta av den som 

till exempel kundtjänst över telefon. Mellan dessa punkter finns något som Bitner kallar för 

”interpersonal services”. Dessa är sådana som kännetecknas av hög aktivitet inom 

servicescapet av både kunden och de anställda. Beroende på vem som är mer aktiv, kunden 

eller den anställde, bestäms också vem man ska ta mest hänsyn till när servicescapet 

utformas.
32

 Vi vill dock poängtera att denna studie inte fokuserar på personalens upplevelse 

utan enkom på kundens.  

 

Det går också att dela upp företag mellan ”enklare” (lean) fysiska miljöer och mer 

komplicerade sådana som kallas för ”detaljerade” (elaborate). Dessa mer detaljerade fysiska 

miljöer är till exempel hotell, restauranger eller sjukhus där man måste ta hänsyn till fler 

faktorer när servicescapet utformas eftersom tjänsten är av mer komplicerad natur.
33

  

 

Både kunder och anställda reagerar känslomässigt på den fysiska miljön. Dessa reaktioner hos 

kunder och anställda påverkar deras beteende i den fysiska miljön och påverkar därmed deras 

förmåga att interagera socialt mellan kunder och anställda.
34

  

 

Studier visar att individer reagerar på fysiska miljöer på två olika och motsatta sätt: Antingen 

närmande eller undvikande. Närmande beteende inkluderar positiva beteenden gentemot en 

viss plats som till exempel vilja att stanna, utforska, arbeta och tillhöra. Undvikande beteende 

är det motsatta det vill säga ovilja att stanna, utforska, arbeta och tillhöra.
35

 Den fysiska 

miljön påverkar också kunders möjlighet och vilja att kommunicera, både med andra kunder 

och med personal. Företaget kan därmed styra kunders möjlighet till kommunikation 

beroende på vad de vill uppnå.
36

  

 

Den stora utmaningen ligger i att designa den fysiska miljön så den verkar positivt på kunders 

beteende och den sociala interaktionen. Även om detta kan uppnås för en individ eller en 

grupp kunder så kan andra kunder reagera annorlunda på den fysiska miljön. Det är alltså 
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svårt att utforma den fysiska miljön så att den kan passa alla kunder och dessutom 

personalen.
37

 

 

Kvalitet 

 

Vi anser att det kan antas att om en rörelse, till exempel en restaurang, skall ha någon chans 

att överleva måste den leverera den kvalitet, eller bättre, som kan förväntas med tanke på pris, 

servicenivå och andra aspekter som kan vara avgörande för valet. Den upplevda kvalitén är 

beroende av många aspekter som kan upplevas och rangordnas olika för varje individ. Detta 

gör situationen komplex och svåravvägd. 

 

Kvalitet kan beskrivas som helheten av de egenskaper och karaktäristika hos en produkt eller 

service som grundar sig i förmågan att tillfredställa uttalade och underförstådda behov.
38

 

En annan definition kan vara att anpassa och motsvara kundernas förväntningar. Kvalitén är 

för kunden relativt lätt att bedöma och kan anses vara den enskilt viktigaste faktorn. Kvalitet 

kan även innebära de processer som pågår inom rörelsen. Detta är viktigt då färre misstag ger 

ökad effektivitet och ett mer gynnsamt arbetsklimat.
39

  

 

Den upplevda kvalitén ur servicescape synpunkt är de fysikiska attributen men en viktig del är 

också personalen som arbetar i rörelsen. Det är företagsledningen som arbetar med själva 

utformningen men kunder möter också personal som utför ett direkt arbete mot dem. Kunden 

har sannolikt kontakt med flera personer medan tjänsten utförs. Både personalen och de 

fysiska attributen är alltså vitala delar för att kvalité skall kunna upprätthållas. Detta är viktigt 

för att får kunder att återkomma eller tipsa vänner och bekanta om rörelsen det vill säga word-

of-mouth. Återkommande kunder är viktigt och ger tydlig nytta för ett företag och här spelar 

kvalitén en avgörande roll.
40

 När kvalitén skall bedömas spelar priset en avgörande roll. Om 

en restaurang sätter ett högt pris kommer förväntningarna att vara högre än om priset är lågt. 

Priset är alltså en avgörande faktor för den kvalitetsnivå som kunden förväntar sig. Vid höga 

priser förväntas en hög standard på service, bekvämlighet och andra viktiga egenskaper. Vid 

lägre pris är dock kunden beredd att sänka sina krav och förväntar sig inte exempelvis lika bra 

service.
41

 Kundernas förväntningar är även det en avgörande faktor. De förväntningar som 

finns innan serviceprocessen är igång har stark påverkan på hur den kvalitén kommer att 

upplevas. Ordet service kvalitet kan definieras som skillnaden förväntningarna som kunden 

hade innan serviceutförandet och den uppfattning som kunden har efter.
42

 Exempel på detta 

kan vara om en kund betalar ett högt pris på en restaurang och förväntar sig bra service och 

god mat. Om då personalen ger en opersonlig service och köttet är ljummet då kommer 

kundens uppfattning att vara negativ, om däremot samma sak händer på en 
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snabbmatsrestaurang i den lägre prisklassen kan detta vara något som kunden accepterar i 

större utsträckning.   

Omkringliggande faktorer 

 

En fingervisning om vad omgivande faktorer innebär är att det är faktorer som påverkar våra 

sinnen. Faktorer kan därför sägas vara de uppfattningar som bildas av omgivningen. Det kan 

exempelvis vara temperatur, ljussättning, ljudnivå, renlighet eller huruvida det är högljutt i 

lokalen.
43

 Dessa aspekter är viktiga för en kund vid valet av restaurang.
44

 Vi kommer att titta 

närmare på några av dess omgivande faktorer som vi anser är intressanta och vanligt 

förekommande i lunchrestauranger. En av de faktorer som inte behandlas är exempelvis 

ljussättningen. Antalet saker som påverkar våra sinnen är oändligt och det är en omöjlighet att 

ta med alla aspekter. Något som vi anser uppenbart och som kan anses störande under 

servering på dagtid är ljud. Ljus kan vara en viktig faktor men är enligt oss inte lika påtaglig 

under dagtid som under kvällstid. Angående just detta exempel kan nämnas att vi givetvis 

förutsätter att det är normalljust och frånvaron av ljusteori innebär inte att det är nedsläckt.   

 

Musik och ljudnivå 

 

Det finns många studier som behandlar musikens påverkan på den fysiska miljön. Även om 

resultaten av dessa varierar något är de flesta överens om att musiken påverkar kunden på ett 

eller annat sätt.  

 

Musik som spelas i en restaurang eller affär kan påverka kundens tidsuppfattning och 

beteende. Hur kunden påverkas beror på olika saker som till exempel musikens tempo, vilken 

sorts musik det är och hur högt den spelas. Generellt kan sägas att musik påverkar 

tidsuppfattningen hos kunden. En kund som går i en affär där det spelas musik upplever att 

denne har befunnit sig i butiken kortare än vad som är fallet. Detta innebär att musik i affärer 

och restauranger påverkar kunden att stanna längre i lokalen än vad som är planerat.
45

 Det 

finns även studier som visar att kundens tidsuppfattning kan manipuleras så att de upplever 

det som att de har stannat längre än vad de faktiskt har. Detta kan med fördel användas av 

restauranger som vill få högre omsättning bland borden utan att få kunderna att känna sig 

stressade eller missnöjda.
46

 

 

En studie som gjorts av musikens påverkan på kunder i en restaurang av Sullivan kommer 

fram till att kunden stannar längre i restaurangen om det spelas musik än om ingen musik 

spelas. Detta förutsätter dock att volymen som spelas inte är för hög. Även valet av musik 

spelar in i det avseendet att ju populärare musik som spelas desto längre stannar kunden. Det 

finns också tecken som tyder på att musik i restaurangen leder till ökad försäljning av mat och 

dryck. I stora drag är det huruvida kunden upplever musiken som ett välkommet moment som 

avgör om den får kunden att stanna längre. Musik som spelas för högt eller som kunden inte 
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gillar ger ingen ökad besökstid. Det är även viktigt att situationen är sådan att musiken är ett 

välkommet inslag. I en biblioteksmiljö skulle till exempel bakgrundsmusik mest uppfattas 

som störande.
47

 

 

Bakgrundmusik kan också med framgång användas för att skapa olika atmosfärer i en 

restaurang eller skapa en speciell image. Det finns studier som visar att rätt musik kan bidraga 

till ökad kvalitetskänsla för kunden vad gäller servicen och personalens agerande. Man skall 

dock komma ihåg att det finns många olika faktorer som spelar in vid musikvalet. Musikens 

tempo, volym, stämning, rytm, etc. är alla faktorer som spelar in när man vill skapa en 

atmosfär som får kunden att trivas. Det har dock visat sig att det som spelar in mest är hur 

kunden upplever musiken vilket baseras på dennes personliga preferenser. De personliga 

preferenserna varierar mycket beroende på ålder, inkomst, bakgrund, utbildning, kön och 

individuell smak. Alltså kan det vara en bra idé för en restaurang att göra en undersökning 

bland sina kunder för att se vilken typ av musik de föredrar för att på så vis kunna göra ett bra 

musikval när det gäller att skapa en behaglig atmosfär.
48

 

 

Renhet 

 

En vital aspekt inom servicescapet är att det område som används är rent och uppstädat.
49

 

Detta gäller inte minst vid restaurang besök där renhet och fräschhet är extremt viktigt. Både 

vad det gäller stället som sådant, maten och personalen.
50

 

 

 Den upplevda kvalitén är starkt beroende av hur lokalerna är skötta. Vid till exempel ett 

restaurangbesök spenderar ofta kunder förhållandevis lång tid och kommer därför i nära 

kontakt med förhållanden som råder. Kunder tenderar att länka ihop kvalitén på servicescapet 

med renligheten. Det vill säga, huruvida toaletterna är städade, dukarna är rena, borden 

avtorkade eller besticken ordentligt diskade påverkar vår syn på kvalitén. Det kan urskiljas två 

delar av renhetsperspektivet. Den ena är hur städningen är gjord innan kunderna börjar vistas i 

lokalen och den andra är hur städningen sköts löpande under dagen. Exempelvis kan det 

upplevas som störande om papperskorgar inte töms kontinuerligt utan tillåts blir överfulla.
51

 

Även oangenäm lukt kan vara ett problem som måste åtgärdas och som kan länkas till 

huruvida det är rent eller inte.
52
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Layout och funktion 

 

Med layout och funktion menas till exempel möblering, hur utrustning är placerad, hur stor 

plats de tar och hur denna utformning fungerar i förhållande till dess syfte. Vikten av detta 

arrangemang blir viktigare i takt med personal att rådfråga minskar.
53

 En effektiv 

layoutstruktur gör det lättare att ta sig in och ut, gå till toaletter och liknande fördelar. Genom 

att göra dessa under ordnade delar av servicen lättare får kunden mer tid att nyttja 

huvudservicen.
54

  

 

Layout 

 

Layouten bör designas så att trängsel undviks för att på så sätt ger ett bättre intryck.
55

 Layout 

kan även sägas vara hur resurserna som används för tjänsteprocessen är förlagda i förhållande 

till varandra och hur dessa är fördelade. Dessa två faktorer ger funktionen för hur systemet 

skall fungera. Om det görs misstag i denna process kan det leda till köbildningar, förseningar 

och, i slutänden, högre kostnader. Även köbildningen kan sägas vara en layoutfråga. 

Upplägget bör göras så att många och långa köer inte bildas.
56

 

 

Kösystem  

 

Nästan varje typ av affärsverksamhet som har någon form av samspel med sina potentiella 

kunder råkar ut för olika former av problematik gällande kösystem. Detta kan till exempel 

uppstå när kunden skall handla i en affär och måste stå i kö till kassan, telefonsupport och inte 

minst beställning eller servering vid olika typer av restauranger. För ett företag som inser och 

utövar ett effektivt kösystem finns många fördelar att vinna. Tid anses bli allt mer värdefull 

och potentiella kunder tenderar att söka sig till de tjänsteföretag som behandlar detta faktum 

bäst. Det skall dock poängteras att det är den upplevda tiden som spelar en central roll, och 

inte nödvändigtvis den faktiska, samt den förväntade nivån av kundnöjdhet. Just 

kundnöjdheten är ett viktigt begrepp och grunden till en lönsam verksamhet då denna avgör 

huruvida kunderna återkommer eller inte.
57

 Betonas bör även att kön ofta är den första 

kontakten som en kund har med företaget och det är därför viktigt göra ett bra intryck. Risken 

är stor att detta blir en avgörande del då kunder ofta inte har annat att fokusera på medan de 

väntar.
58
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Vad det gäller köer bör utgångspunkten vara att dessa skall göras så korta och effektiva som 

möjligt eftersom en grundregel är att kunder inte gillar att vänta
59

 och att det kan anses som 

slöseri med deras tid.
60

 En generell regel är att kötiden är proportionerlig till den positiva 

uppfattningen det vill säga desto längre en kund får vänta desto mer missnöjd blir denne.
61

 

Det kan dock finnas vissa undantag. En del affärer kan vinna på att ha kunden väntande en 

viss tid. Exempel på detta kan vara vid livsmedelsbutikers godissortiment. En kund som står 

och väntar längre ges en större chans att plocka av varorna som finns till buds längs kön. 

Dock finns givetvis en viss smärtgräns även här så nackdelarna överstiger nyttan.  

 

Ett välutvecklat kösystem gynnar företaget på många sätt. Dels kommer det att innebära 

nöjdare kunder som återkommer i högre grad något som är en förutsättning för en restaurangs 

överlevnad.
62

 Men det kan även generera positiv word-of-mouth som gör att kunden 

rekommenderar restaurangen till sina vänner. På samma sätt kan en missnöjd kund ge sämre 

publicitet och på så sätt missgynna företaget
63

 då missnöjda kunder kan tala illa om företaget 

inför andra och inte längre nyttja företagets tjänster.
64

  

 

Det finns många studier gjorda på hur människor upplever tid i köer. De alla överens om en 

ska när det gäller kunder som står i kö och det är att de flesta kunder upplever att de väntat 

längre än vad de egentligen har och det är just kundens upplevda väntetid som är viktig och 

inte den egentliga väntetiden
65

 Detta kan företag försöka dra nytta av genom att påverka 

kunden och anpassa sina köer så att det känns som om väntetiden är kortare. Väntetiden 

upplevs dock olika beroende på om kunden är en stamkund, förstagångsbesökare eller bara 

varit där ett fåtal gånger. Följande förhållande gäller för kunder som är förstagångsbesökare 

eller bara besöker företaget ibland:
66

 

 Orolig väntan känns längre 

 När kunden är osäker på hur lång väntan kommer att bli känns den längre än när 

kunden kan se ett slut på väntan 

 Om ingen förklarar för kunden varför denne måste vänta känns väntan längre 

 Väntan innan man första gången fått kontakt med servicepersonalen känns längre än 

en väntan som uppstår mitt i tjänstemötet
67

 

 

Följande förhållanden gäller för stamkunder: 

 Förseningar vars orsak inte förklarats för kunden upplevs som längre än förklarade 

förseningar
68
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Följande förhållanden gäller både för stamkunder och för kunder som bara besöker företaget 

sällan eller är förstagångsbesökare; 

 Ju värdefullare/viktigare tjänsten är desto längre är kunder villiga att vänta 

 Väntan i ensamhet upplevs som längre än väntan i grupp 

 Om kunden inte är sysselsatt upplevs väntan som längre än om kunden varit sysselsatt 

med något 

 Orättvis väntan upplevs som längre än rättvis väntan 

 Obekväm väntan upplevs som längre än bekväm väntan 

 Förstagångsbesökare eller kunder som besöker företaget ibland upplever generellt att 

de väntat längre.
69

 

 

En viktig princip i uppbyggandet av ett kösystem är att systemet bygger på rättvisa. Detta är 

elementärt för att kunden skall få en positiv uppfattning om systemet. Således skall den som 

anländer alternativt ställer sig i kö först bli expedierad först. En snedfördelning i denna 

princip kan ge en extremt negativ uppfattning om kön som speglar av sig på företaget. 

Exempel på detta kan vara när det bildas en lång kö till en kassa och de som står sist i denna 

hinner ställa sig först när en ny kassa öppnar bredvid eller när kunden i kassan får vänta på 

grund av att personalen svarar telefon. 
70

     

 

Vid väntandet i en kö är även komforten en del av intrycken som kommer att forma kundes 

uppfattning. Detta kan till exempel bero på temperaturen i lokalen, ljudnivå eller om det finns 

möjlighet att sitta ner. Exempel på detta är vissa restauranger som ger möjlighet att sitta i 

baren medan bordet skall blir klart
71

 eller i väntrummet till tandläkaren.  

 

Kösystemets design och funktionalitet är en mycket viktig del i en restaurangs servicescape. 

Detta speciellt om restaurangen bygger på självbetjäning. Då är det viktigt att det är tydligt för 

kunden hur denne skall agera inom företagets lokaler. Att kösystem och dess tillvägagångssätt 

är tydliga och enkla att förstå blir därför väldigt viktigt.
72

 

 

En kö kan delas in i flera delar. Den första delen är då kunden måste stå i kö för att 

överhuvudtaget komma in till själva serviceområdet. Om denna del inte är väl genomförd kan 

det ge ett negativt första intryck som genomsyrar resten av serviceprocessen.
73

 Exempel på 

denna inledande del kan vara kön in till ett nöjesfält, väntan på sitt borde i en restaurang eller 

in till biografen. Den andra delen är när kunden befinner sig inom själva området och själva 

servicen faktiskt utförs.
74

 Om vi återigen tar nöjesfältet och bion som exempel kan detta 

motsvaras av kön till en specifik karusell eller kön för att köpa popcorn. Den tredje är när 
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kunden skall bege sig ifrån området, det vill säga när servicen är utförd.
75

 Det kan vara kön ut 

från bion eller väntan på en restaurangnota. Det är viktigt att veta hur man skall förbättra 

dessa stadier och vilka som är viktigast att förbättra. Om detta inte prioriteras rätt lägger man 

tid, pengar och kraft på något som ger lite eller inget resultat.
76

 

Skyltar, symboler och artefakter 

 

Den tredje delen i modellen är ”tecken, symboler och artefakter”. Olika företag uppfattas på 

olika sätt. En relevant fråga är hur företaget vill uppfattas gentemot sina kunder. Det vill säga 

vilket budskap eller image som skall visas upp. Detta ger en bild av vad kunden kan förvänta 

sig av, i det här fallet, restaurangen. 

 

 I omgivningen kan fysiska föremål fungera som hjälpmedel för att förstå och tyda hur det är 

meningen att systemet skall fungera. Detta kan vara till exempel skyltar som visar företagets 

namn, hur man hittar till receptionen eller att rökning är förbjuden. Det kan även innebära mer 

personliga saker så som fotografier. Denna typ av kommunikation kan vara av stor betydelse 

för uppfattningen av företagets image.
77

 Image kan sägas vara hur kunder ser på företaget och 

hur de upplever det. Det är viktigt att denna bild är positiv för att kunder skall kunna lockas. 

Ofta spelar exempelvis word-of-mouth en viktig roll för hur personer som ännu inte besökt 

stället uppfattar dess image
78

 men även dessa symboler och tecknen är extremt viktiga för hur 

en person uppfattar och reagerar på servicen. Är stället ej bekant sedan tidigare letar den 

potentiella kunden efter tecken som kan ge vägledning och hjälpa till att kategorisera.
79

    

 

Även mindre direkta saker än skyltar ger en bild av hur man vill uppfattas och vilka intryck 

företaget vill att besökaren skall få. Det kan vara konst, olika slags intyg eller att området har 

byggts av exklusiva material.
80

 Till den symboliska delen hör även klädkoder om företaget 

har sådana.
81

 En speciell uniform för serveringspersonal på en restaurang eller kostym och 

slips på kontoret är sådana exempel.  

 

Det går här att urskilja två olika sorters symboler, auktoritetssymboler och servicesymboler. 

Skillnaden är att auktoritetssymboler finns där i syfte att imponera och visa en hög grad av 

professionalism, det kan vara ett diplom, licenser eller specialutrustning, medan service 

symboler finns för att skapa en attraktiv och mer välkomnande stämning. Detta kan ske 

genom vackra möbler eller fina växter.
82
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 Exempelvis signalerar vita dukar och dämpad belysning att restaurangen håller hög klass 

medan plastig inredning och skarp belysning kan ge uppfattningen att det är något billigare 

och enklare.
83

 Detta har även effekt på hur kunder beter sig i de olika miljöerna. Dämpad 

belysning gör att känslan blir mer formell och kunder tenderar att tala mindre högljutt.
84

 

Uppvisandet av olika intyg och avancerade maskiner etc. ger en känsla av att personalen är 

professionell och en minskad risk för att något skall gå fel.
85

  

 

Skyltning och information 

 

En viktig del är även att det finns en meny synlig utan att den potentiella kunden skall behöva 

gå in i själva restauranten.
86

 Det är viktigt att hela processen flyter bra. Detta kan underlättas 

och med tydlig skyltning. Detta är vanligt inom serviceföretag . Exempel på detta kan vara 

tydliga färgkoder på golvet som markerar vart kunden skall gå, något som kan ses i sjukhus.
87

 

Personalens roll i, och påverkan på servicescape 

 

Personalen är en viktig del av hur servicen upplevs. I detta fall ses personalen som en del av 

det servicescape som skall beskrivas på grund av deras påverkan på kunden och upplevelsen.  

 

När det gäller den upplevda kvaliten på service och servicescapet spelar personalen en 

avgörande roll.
88

 Till exempel kan antalet anställda påverka kundens uppfattning.
89

 Det är av 

stor vikt att personalen kan lyssna, förstå och försöka ställa saker och ting till rätta när en 

kund känner att produkten eller servicen är av dålig kvalitet.
90

 Personalens uppträdande har 

även effekt på huruvida kunden återkommer eller inte.
91

 Vid själva servicemötet kan den 

personalen ses som mer än bara en anställd utan även som en aktör med uppgift att ge kunden 

ett bra intryck och en bra upplevelse. Detta kan ses som en av personalens absolut viktigaste 

uppgifter. Deras ansträngningar och servicekänsla är speglar av sig i hur kunden bedömer 

servicens kvalitet.
92

  

 

Även om flera faktorer är till belåtenhet kan otrevlig personal förstöra upplevelsen. Likväl 

kan personalen höja kundnöjdheten genom att på ett bra sätt ta hand om problem som uppstått 

eller uppträder på ett artigt sätt. De som serverar maten är har kontakten med kunden så deras 

                                                 
83

 Bitner Mary Jo, 1992, Servicescapes: The impact of Physical Surroundings on Customers and Employees, 

Journal of Marketing Vol 56 april s 66-67 
84

 Hoffman Douglas H, Kelley Scott W, Chung Beth C, 2003,  A CIT investigation of servicescape failures and 

associated recovery strategies, Journal of service marketing, vol 17 no 4 s 325 
85

 Cobb-Walgren Cathy J, Mohr Lois A, 1998, Symbols in service advertisments, The Journal of Service 

Marketing, Vol 12 No 2 s 130 
86

 Sparks Beverley, Bowen John, Klag Stefanie, 2003, Restaurants and the tourist market, International Journal 

of Contemporary Hospitality Management, Vol 15 No 1 s 7 
87

 Slack Nigel, Chambers Stuart, Johnston Robert, 2007, Operations Management, 5
th

  edition, Prentice Hall, s 

187 
88

 Dawes Jillian, Rowley Jennifer, 1996, The waiting experience: towards service quality in leisure industry, , 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol 1 No 8 s  16 
89

 Moore Robert, Moore Melissa L, 2005, The impact of customer-to-customer interactions in a high personal 

contact service setting, Journal of Service Marketing Vol 19 No 7 s 483 
90

 Mack Rhonda, Mueller Rene, Crotts John, Broderick Amanda, 2000, Perceptions, corrections and defections: 

implications for service recovery in the restaurant industry, Managing Service Quality, vol 10 no 6 s 340 
91

 Grace Debra, O´Cass Aron, 2004, Examining service experience and post-consumption evaluations, Journal of 

Service Marketing, Vol 18 No 6 s 451-452 
92

 Yoon Hee Mahn, Seo Jai Hyun, Yoon Tae Seog, 2004, Effects on contact employee supports on critical 

employee responses and customer service evaluation, Journal of Service Marketing, Vol 8 No 5 s 398-399 



 21 

uppträdande är extremt viktigt då de har stor inverkan på kundens bedömning. Dåligt utförd 

service kan leda till ett missnöje som genomsyrar hela upplevelsen. Kunden har oftast inte 

någon kontakt med någon annan personal är den som på ett eller annat sätt serverar maten och 

denna kontakt bör därför skötas väl och är en extremt viktigt del av helheten. För att påskina 

en mer ungdomlig image kan företag anställa personal som är unga. Dock kan det finnas 

problem med att unga ser arbetet som tillfälligt och därför ser anställningen som kortsiktigt. 

De kan även sakna utbildning och detta kan leda till att servicen blir lidande så de inte har 

stort intresse och därför inte är lika service minded.
93

  

 

Teorisammanfattning 

 

Allmänt: 

 Den fysiska miljön formas utefter företagets mål 

 Kvalitet innebär kundnöjdhet och infriade förväntningar 

 

Omkringliggande faktorer: 

 Musik och ljudnivån påverkar kundens tidsuppfattning och dennes sinnesstämning 

 Upplevelsen är starkt korrelerad med fräschhet 

 

Layout och funktion 

 Köande upplevs som negativt 

 Ett bra kösystem gynnar företaget 

 

Symboler och artefakter: 

 Fysiska föremål skickar signaler om hur företaget uppfattas 

 Skyltning och certifikat kan användas för att förenkla och förhöja upplevelsen 

 

Personalens roll 

 Personalens agerande ger ett direkt intryck på kundens uppfattning 

 Bra uppträdande från personalen ökar återkomstfrekvensen  
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Figur 1  
Sammanfattande modell 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De olika delarna är separata enheter men har en stark påverkan på varandra.  
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Praktisk metod 
 

Följande avsnitt behandlar vårt tillvägagångssätt vid den empiriska datainsamlingen. Här 

redogör vi för olika saker som bör beaktas, så som överförbarhet och tillförlitlighet, innan 

och efter intervjuer samt beskrivningar av intervjusituationer. 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Det första som måste göras är naturligtvis att bestämma sig för vilken datainsamlingsmetod 

som är mest lämplig att använda sig av. Här är det viktigt att verkligen försöker reflektera 

kring, och koppla ihop vilken metod som är mest lämplig för den här frågeställningen. Det 

kan bli problem om forskaren istället låter vanan avgöra datainsamlingsmetod eftersom det 

då, ofta i efterhand, kan visa sig att den valda metoden inte alls var lämplig till det aktuella 

problemet.
94

 Vi har valt en tvådelad process för vår datainsamlingsmetod i den här rapporten. 

Vi har börjat med att göra observationer på de lunchrestauranger som vi sedan ämnat 

intervjua. Våra intervjuer har utgjorts av kvalitativa intervjuer som drar mot det 

semistrukturerade hållet. En semistrukturerad intervju liknar den öppna intervjun men ger 

intervjuaren mer kontroll över vilka ämnen som behandlas. Här finns ett förberett 

frågeschema med ganska övergripande frågor som ändå ger respondenten visst utrymme för 

vidareutveckling men även ger utrymme för följdfrågor.
95

 

 

Det kan finnas en klyfta mellan vad en respondent säger och vad som verkligen görs. Detta 

ville vi ha en möjlighet att kontrollera och därför valde vi att ha med en sorts ostrukturerad 

intervju i datainsamlingsmetoden.
96

 Vi kände också att det var viktigt för oss att uppleva 

restaurangens fysiska miljö från en kunds perspektiv för att bättre kunna analysera varje 

restaurang. Vi ville, genom intervjuerna se hur medvetna restaurangerna var om den fysiska 

miljöns påverkan på kunden. Samtidigt ville vi med egna ögon avgöra hur kunderna betedde 

sig i servicemiljön och skapa en bild av restaurangens fysiska miljö innan intervjutillfället.  

 

Den semistrukturerade intervjun valde vi eftersom vi ansåg att en öppen intervju skulle bli 

alltför svår att begränsa till våra intresseområden. Eftersom det är vissa utvalda delar av den 

fysiska miljön vi ämnat undersöka behövde vi ett frågeschema för att kunna styra in 

respondenten mot de aktuella delarna i den fysiska miljön. Men eftersom vi till stor del var 

intresserade av restaurangernas kunskaper och erfarenheter ville vi ge respondenten utrymme 

att utveckla sitt resonemang och nämna saker som dök upp under intervjun. 

 

Vid valet mellan att göra observationen före eller efter intervjun finns både fördelar och 

nackdelar med båda tillvägagångssätten. Om man börjar med observationen har man ingen 

kännedom om intervjuobjektet och saknar därför referensram till denne. Börjar man istället 

med intervjun kan respondenten känna sig tvungen att leva upp till det som denne redogjorde 

för under intervjun och därför känna sig styrd.
97

 Anledningen till att vi gjorde observationerna 

före intervjuerna på respektive restaurang var att vi då kunde upptäcka saker vi ville fråga om 

under intervjuerna som vi missat att ta med i frågeschemat. Vi kände aldrig av problematiken 
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som Widerberg nämnde eftersom det inte är respondentens agerande vi observerar utan hur 

den fysiska miljön upplevs av kunden. Även om vi försökt hitta restauranger med liknande 

serveringsprocess så skiljer sig den fysiska miljön och det var därför lämpligt att ta 

observationerna till hjälp för att modifiera frågorna något inför intervjun på varje ställe. 

Ytterligare en anledning till att vi först gjorde observationen var att vi inte ville bli igenkända 

av respondenten under observationen eftersom detta kanske skulle påverka beteendet hos 

personalen i någon mån eller vilket bemötande vi fick. 

 

Observationerna vi gjorde kan beskrivas som en blandning mellan ostrukturerade 

observationer och deltagande observationer. En ostrukturerad observation har inget 

observationsschema. Här är syftet att studera människors beteende i miljön så noga som 

möjligt och ha en berättande beskrivning av detta.
98

 Samtidigt blev våra observationer 

deltagande eftersom vi själva var kunder i restaurangen och deltog i tjänsteprocessen. 

Samtidigt observerade vi andra människor i tjänstemötet och hur de betedde sig i den fysiska 

miljön. Det var alltså inte några specifika individer vi ämnade observera utan mer allmänt hur 

kunder fann sig i miljön och om de förstod hur till exempel kösystemet var utformat. Nämnas 

bör också att deltagande intervjuer ofta förknippas med mångårig tillgång till en speciell 

grupp vars beteende man vill studera.
99

 Det är dock inte detta våra observationer rör sig om 

utan helt enkelt observationer där vi deltar i tjänstemötet. 

 

Utformning av intervjuguide 

 

Intervjuguiden utformas av författarna utifrån de ämnen som ska tas upp i intervjun. Se Bilaga 

1. Den kan se ut på olika sätt beroende på hur strukturerad intervjun är men är oftast en lista 

på de frågor som kommer att ställas. En intervjufråga kan sägas bidra till intervjun på två sätt. 

Ett tematiskt bidragande som handlar om vad frågan tillför det undersökta ämnet och hur väl 

den är kopplad till teorierna bakom studien och ett dynamiskt bidragande som tillför en bra 

stämning och ett bra samtal mellan intervjuare och respondent.
100

 Det finns ett antal saker 

man bör tänka på när man utformar frågorna i intervjuguiden. Exempel på dessa är att skapa 

en bra struktur och försöka sortera in frågorna i teman med smidiga övergångar mellan olika 

teman. Svaret på frågan skall stämma överens med (bidra med svar på) studiens 

frågeställning. Det är även viktigt att man använder sig av ett språk som respondenten förstår, 

att inte ställa ledande frågor och ta med mer allmänna frågor om respondentens bakgrund.
101

 

 

Efter att vi läst in oss på teorin så började vi kategorisera de faktorer som vi ansåg intressanta 

att undersöka för vårt forskningsproblem. Dessa val baserades både på vad vi ansåg viktigt att 

ha med, hur stärkta de var i teorin samt hur lätta de skulle bli att undersöka. När vi var färdiga 

hade vi ramen för de ämnen som vi ansåg relevanta för våra intervjuer. Utifrån dessa 

kategorier formulerade vi sedan frågor som vi ville ha svar på av respondenterna. Vi ville att 

frågorna skulle vara av öppen karaktär eftersom det var viktigt för oss att först och främst få 

reda på hur respondenten såg på saken innan vi gick djupare in på ämnet. Efter de mer 

övergripande frågorna i varje kategori formulerade vi ofta mer specifika följdfrågor som vi 

kunde använda oss av ifall vi kände att respondenten gled ifrån ämnet eller om det helt enkelt 

var något mer specifikt som vi ville ha svar på. Mellan de olika intervjuerna modifierade vi 

frågorna något eftersom vi upptäckte att vissa frågor behövde omformuleras lite. Det blev 
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även en del olika frågor beroende på vilken restaurang vi befann oss på av den anledningen att 

de alla hade olika utseende och att våra observationer väckt olika frågor. De kategorier som 

vår teoriläsning resulterade i när det gäller den fysiska miljön är följande: 

 

 Omgivande faktorer 

 Musik och ljud 

 Layout och Funktion 

 Kösystem 

 Symboler och artefakter 

 Skyltning och information 

 Personalens påverkan på den fysiska miljön 

 

Urval 

 

Det finns olika uppfattningar om hur många intervjuer som behövs för att kunna få ett 

generaliserbart resultat. Vissa hävdar att man behöver väldigt många medan andra menar att 

några få, djupare fallstudier också kan lägga grunden till generaliserbar kunskap. Intervjuantal 

kan alltså skifta mellan 5-20 stycken.
102

 Hur urvalet gått till är sällan klart redovisat i 

kvalitativa rapporter där det är vanligt att forskare gör bekvämlighetsurval. Detta beror på att 

det inte alltid är intressant eller ens möjligt att genomföra sannolikhetsurval i en kvalitativ 

studie.
103

 

 

Vårt val av restauranger byggde på vissa kriterier som vi innan hade bestämt oss för. Det 

skulle vara en restaurang där lunchservering förekom och där kunden aktivt var tvungen att ta 

del i tjänsten. Vi valde till exempel bort de restauranger där det förekom bordsservering. Vi 

ville helst att restaurangen skulle vara en så renodlad lunchrestaurang som möjligt. Det var 

även viktigt att kundens roll i tjänsteutförandet var ungefär lika stor i de olika restaurangerna 

och att kunden var mer aktiv än personalen i tjänsteutförandet. Vi ville alltså ha en 

lunchrestaurang med ett stort inslag av självbetjäning. Även om det antal intervjuer vi utförde 

kan tyckas vara få så anser vi ändå att de, tillsammans med observationerna gav oss en bra 

bild av det vi behövde för att kunna svara på vårt problem. Urvalskriterierna gjorde att antalet 

restauranger i Umeå som passade in var begränsat och det räckte därför med att undersöka tre 

av dessa. Urvalet av observationsobjekt styrdes helt av vilka restauranger som vi skulle göra 

intervjuer på. Tidpunkt för intervjuerna bestämdes dock efter mellan vilka klockslag som 

restaurangen hade lunchservering. 

 

 

Intervjuöversikt 

 

Vi har genomfört fyra intervjuer med fyra olika respondenter. Samtliga är anställda på 

lunchrestauranger i Umeå. Samtliga av dessa intervjuer föregicks av observationer. Här följer 

en översikt över de intervjuer som gjorts. 

 

                                                 
102

 Kvale Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, s.98 
103

 Bryman Alan, 2004, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber Ekonomi, s.290 



 26 

Intervju Respondent  Restaurang  Tid 

Intervju A Kökschef  Björken  45min 

Intervju B Restaurangchef Rex  30min 

Intervju C Restaurangchef News  45min 

Intervju D     Köksmästare                       Restaurang Lingonet          45min  

 

 

Datainsamling 

 

Nedan presenterar vi hur våra data har samlats in. 

 

Innan intervjuerna 

 

Det första vi gjorde var att ringa runt till intressanta lunchrestauranger i Umeå och kontrollera 

vilket serveringssystem de hade. Detta var viktigt eftersom vi hade specifika kriterier som 

skulle uppfyllas och vi ville undersöka lunchrestauranger som hade liknande 

betjäningssystem. Sedan informerade vi dem om vad vår studie gick ut på och frågade om de 

kunde tänka sig ställa upp på en intervju. Under samtalet uppgav vi att intervjun skulle ta max 

45 minuter och nämnde också att det var personen som var ansvarig för lunchserveringen som 

vi var intresserade att intervjua. De fyra restauranger som vi var mest intresserade av kunde 

alla tänka sig att ställa upp. Vi gjorde alltså intervjuer på fyra olika lunchrestauranger i stan 

och detta tyckte vi räckte. Det gav oss en överblick över olika restauranger med olika 

placering i staden. Dessa hade alla liknande system vad gällde servering och graden av 

kundens inblandning var ungefär densamma. Det enda problem som uppstod var på två av 

restaurangerna där respondenterna var hemma med sjukt barn vilket innebar att vi var tvungna 

att skjuta upp dessa intervjuer. Konsekvensen blev att vi var tvungna att ta intervjuerna i en 

annan ordning än vad vi först tänkt men detta anser vi ej har påverkat studiens resultat. 

 

Intervjutillfället 

 

Vid alla utom en av de genomförda intervjuerna deltog båda författarna. Det var endast vid 

intervjun av kökschefen på restaurang Lingonet i Universum som endast en författare deltog 

på grund av att den andre fått förhinder. Rent praktiskt såg vi klara fördelar med att vara två 

under intervjuerna då detta tillät en av oss att föra anteckningar och anta en mer lyssnande roll 

medan den andre skötte själva frågandet. Vi var medvetna om risken med att respondenten 

kan finna obehag i att ha två personer som intervjuar och att detta kan påverka intervjun 

negativt då denne känner sig underlägsen.
104

 Vi kunde aldrig upptäcka något av sådan 

osäkerhet utan kände oftast att respondenten kände stor glädje och engagemang i att tala om 

sin restaurang och hur de drev den.  

 

När vi kontaktat respondenten innan intervjun nämnde vi alltid att vi ville spela in intervjun så 

därför kom detta inte som någon överraskning för respondenten. Alla respondenter gick med 

på att spela in samtalet men på Rex blev det ingen inspelning på grund av tidsbrist då 

respondenten hade bråttom och vi inte hann hitta ett lämpligt ställe för bandspelaren. Vi fann 

att fördelarna med att spela in intervjun övervägde de nackdelar som vi kunde se. Det är 
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väldigt värdefullt att i efterhand kunna spela upp intervjun och lyssna på den igen för att tolka 

röstlägen och även värdefullt att ha möjlighet att skriva ut hela intervjun på papper då det 

underlättar vid sammanfattandet av den samt under en analys.
105

 Vi fann det även nyttigt 

eftersom det gav oss större möjlighet att lägga fokus på lyssnandet och själva intervjun istället 

för att bli stressade av att föra anteckningar som sedan skulle bli svåra att tyda.
106

  

 

Nackdelarna med att spela in intervjuerna är dels att det medför en del extra arbete. Att skriva 

av en intervju är tidsödande och det finns mycket praktiskt jobb med att se till att det finns 

batterier och tillräckligt mycket band i bandspelaren. En risk är till exempel att det blir något 

fel på inspelningen och att man sedan står där med en värdelös inspelning och utan 

anteckningar med endast minnet som hjälp. En annan risk är hur en inspelning kan påverka 

respondenten negativt, även fast denne gått med på att spela in intervjun. Denne kan känna 

sig, eller omedvetet bli hämmad i sina svar och passa sig för att utveckla svaren eftersom 

intervjun spelas in.
107

 Det verkade dock som att våra respondenter såg det som en självklarhet 

att vi skulle spela in samtalet. De verkade inte ett dugg oroliga över att de spelades in utan 

svarade utförligt på alla frågor, även de svar som var till deras nackdel var de beredda att 

utveckla. Intervjuerna tog runt 45 minuter utom den på Rex eftersom respondenten där hade 

mycket att göra så vi hann bara med 30 minuter där.  

 

Observationsbeskrivningar 

 

Samtliga observationer gjordes av båda författarna under den tid då respektive restaurang 

hade sin lunchservering. Den gjordes alltid på en vardag men vilken veckodag den gjordes 

varierade något. Vi såg till att utföra observationerna i nära anslutning till det att vi sedan 

skulle göra intervjun i den restaurangen. Det vi såg i observationen använde vi sedan 

tillsammans med teorin som underlag för att se om det fanns några speciella frågor vi ville 

lägga till när vi intervjuade den restaurangen. Observationerna gjorde vi genom att som 

förstagångsbesökare gå till restaurangen och äta lunch medan vi samtidigt bedömer den 

fysiska miljön i restaurangen och hur den påverkar oss som kunder under tjänstemötet. Det 

var endast på Lingonet i Universum som vi inte var förstagångsbesökare. Där försökte vi sätta 

oss in i hur det skulle kännas att komma dit för första gången och använde även våra 

erfarenheter av våra första besök på den restaurangen. 

 

Intervjubeskrivningar 

 

Intervju A, Björken, genomfördes på förmiddagen den 3 maj 2007 strax innan 

lunchserveringen skulle börja. Respondenten var kökschefen för restaurangen som både hade 

lunch- och middagsservering samt cateringerbjudanden av olika slag. Vi var på plats tio 

minuter innan utsatt tid eftersom vi ville komma väl förberedda och inte vara sena. 

Respondenten var dock redan på plats och tog emot oss när vi kom in i restaurangen innan vi 

hunnit presentera oss själva eller fråga efter honom. Han visade oss till en lite avskiljd del i 

restaurangen som främst verkade avsedd för personal. Där slog vi oss ner vi ett bord och vi 

frågade honom igen om det var okej att vi spelade in intervjun på band. Han såg inte några 

problem med detta utan verkade avslappnad och kom med några skämt om hur modern 
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inspelningsutrustning vi tagit med. Innan intervjun startade testade vi bandspelaren för att 

kontrollera att alla inblandade i intervjun kunde höras från de platser där de satt. I övrigt valde 

vi också att låta en av oss föra anteckningar som säkerhetsåtgärd ifall något skulle gå snett 

med bandspelaren. Detta innebar i sin tur att det främst var en av oss som ställde frågorna 

medan den andre antecknade. Respondenten var mycket talför och verkade inte ha några 

problem med att svara på de frågor vi ställde. Han verkade mycket insatt i ämnet och vad vi 

kunde bedöma svarade han väldigt ärligt på våra frågor även om de (svaren) inte alltid 

framställde restaurangen positivt. Hans kroppsspråk och säkra svar visade att han hade bra 

koll och visste vad han talade om. Respondenten gav överlag ett väldigt kompetent intryck. 

Det enda problem vi egentligen hade var att han hade en tendens att komma in för mycket på 

restaurangens övriga verksamhet än lunchserveringen och då fick vi styra tillbaka honom på 

rätt spår. Det fanns inget som talade för att respondenten höll igen på grund av att 

bandspelaren var närvarande. Men när vi var nöjda och tryckte av den så verkade 

respondenten dock ännu mer avslappnad och fortsatte att tala med oss en lång tid efter det att 

bandspelaren stängts av och intervjun var slut. Det som sades då har vi dock bestämt oss för 

att inte ta med i uppsatsen eftersom respondenten troligtvis uppfattade det som att intervjun 

var avslutad. Dessutom rörde det som sades då inte i så stor grad ämnet för den här rapporten. 

Eftersom respondenten svarade öppet och ärligt på alla frågor vi hade bedömer vi att vår 

access var god under denna intervju. 

 

Intervju B hade vi den 8 maj 2007 på Rex. Intervjun skedde klockan halv två strax innan 

lunchserveringen skulle sluta. Respondenten var en av ägarna till Rex. När vi kom till 

restaurangen och frågade efter respondenten fick vi veta att hon ännu inte kommit till jobbet 

och blev efter en stund hänvisade till ett bord där vi skulle sitta och vänta. Efter tio minuters 

väntande dök respondenten upp och verkade väldigt stressad, till och med lite besvärad över 

att vi över huvud taget var där. Hon ville börja direkt eftersom hon sa att hon var mycket 

stressad och det fanns därför, enligt henne ingen tid att hitta en plats där vi kunde koppla in 

bandspelaren för inspelning. Detta fick vi lösa med att en av oss förde anteckningar under 

intervjun. Resultatet blev att främst en av oss ställde frågorna och den andre förde 

anteckningar så gott det gick. Under hela intervjun gav respondenten ett väldigt stressat och 

smått besvärat intryck. Hon satt och fingrade på en trasig tandpetare och tittade åtskilliga 

gånger på klockan. Svaren vi fick på frågorna var informativa och givande men det kändes 

hela tiden som att hon ville skynda till nästa fråga och hade därför svårt att utveckla svaren 

särskilt mycket.  I övrigt gav respondenten ett väldigt kunnigt intryck och hon hade bra 

motiveringar till restaurangens tillvägagångssätt. Eftersom respondenten verkade så stressa 

gjorde det att även vi som intervjuare kände oss något stressade och detta kan ha medfört att 

vi skyndade igenom intervjufrågorna något. Förutom detta kändes som att vi fick bra access 

då respondenten kunde svara på alla frågor och inte drog sig för att påpeka vissa brister även i 

den egna restaurangen.  

 

Intervju C gjorde vi den 8 maj på News. Respondenten hade en position som kunde liknas 

med restaurangchef. När vi kom till restaurangen på uttalad tid fick vi veta att respondenten 

ännu inte kommit så vi fick slå oss ner vid ett bord i den ännu stängda restaurangen och vänta. 

Efter en kortare period dök respondenten upp och hälsade på oss samt erbjöd oss något att 

dricka. När vi satt oss ner vid ett bord där det fanns ström för bandspelaren så satte vi igång 

med intervjun. Respondenten satt tillbakalutad på sin stol och gav inga som helst tecken på att 

vara det minsta nervös eller stressad. Hon verkade väldigt avslappnad verkade inte ha några 

som helst problem med att bli inspelad på band. Respondenten svara väldigt utförligt på alla 

våra frågor och tog sig tid till att fundera över saker. Hon utvecklade ofta sina resonemang på 

egen hand utan att vi behövde ställa alltför många följdfrågor. Detta gjorde att intervjurytmen 
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flöt på bra och vi fick utförliga svar på alla frågor vi ställde. Även denna gång lät vi en av oss 

stå för de flesta frågorna medan den andre fick föra anteckningar och titta på respondentens 

agerande. Respondenten verkade väldigt trygg i sitt arbete och gav oss god access till de 

frågor vi ville ha svar på.  

 

Intervju D gjordes den 15 maj 2007 på restaurang Lingonet i Universum. Respondenten 

jobbar som kökschef på restaurangen. Under denna intervju medverkade endast en av 

författarna eftersom den andre fått förhinder. Efter en kort väntan kunde respondenten ta emot 

i ett avskiljt rum i närheten av restaurangen. Han hade inga problem med att bandspelare 

användes för inspelning och verkade lugn och avslappnad. Han nämnde dock att han var 

orolig på om han kunde svara på all frågor på grund av att det inte var han som vi 

ursprungligen haft kontakt med angående intervju. Den respondenten hade blivit 

långtidssjukskriven. Efter att författaren förklarat vad studien gick ut på verkade han dock inte 

bekymrad längre och intervjun kunde starta. Respondenten talade med väldigt stort 

engagemang och kom med väldigt utförliga svar på de frågor som ställdes. Det krävdes en 

väldigt styrande roll av författaren för att respondenten skulle hålla sig till ämnet och inte 

sväva ut alltför mycket i sina svar. Respondenten uppfattades som både kompetent och 

intresserad nog att svara utförligt på frågorna och därmed ge oss god access till den 

information som ansågs viktig.  

 

Respondentvalidering 

 

Något som ofta används i kvalitativ forskning är respondentvalidering eftersom det är ett 

effektivt sätt att säkerställa hur väl resultatet av intervjun stämmer överens med vad 

respondenterna anser.
108

 Efter vi skrivit ner intervjun från inspelningen skickades den tillbaka 

till respondenten via e-post för att respondenten skulle få möjlighet att uttrycka sina åsikter 

om resultatet och redogöra för om vi uppfatta dennes svar korrekt. På så sätt fick även 

respondenten möjlighet att lägga till information som de glömt, eller inte tänkt på vid 

intervjutillfället.  

 

Risken som nämns med en sådan här respondentvalidering är att respondenten blir påmind 

om, eller ångrar något de sagt som ställer dem i dålig dager och därför vill stryka tidigare 

utlåtanden.
109

 Våra respondenter hade inte så mycket nytt att komma med. Det var en 

respondent, kökschefen på restaurang Lingonet som inte besvarade vårt mejl. De övriga 

skicka tillbaka svar och små kommentarer men det var ingen som gjorde någon större ändring 

i det vi skrivit. Vi kände inte heller någon oro för att någon respondent skulle vilja ta tillbaka 

något då det ämne som skriver om inte är särskilt känsligt för respondenterna. 

 

Etik 

 

Det finns många olika etiska frågor och problem som kan dyka upp under en 

forskningsprocess. Om forskarna känner till detta och är förberedda samt agerar etiskt korrekt 

i övrigt så ger det både dem och forskning i allmänhet ett bra anseende. Ett exempel på etik 

inom forskningen handlar om att respondenten ska informerat samtycke. Detta innebär att de 

undersökta personerna och respondenterna innan informeras om vad studiens syfte är, hur 
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deras deltagande kommer att användas och vad detta kan få för konsekvenser, både positivt 

och negativt sett. Det är också viktigt att respondenten känner att de frivilligt är med i 

undersökningen och att de hela tiden har möjlighet att ta tillbaka information eller helt dra sig 

ur.
110

  

 

Vi har under vårt uppsatsskrivande hela tiden sett till att informera respondenterna i fråga vad 

vår uppsats handlar om, hur deras intervjusvar kommer att användas och vad syftet med 

studien är. De tar också del av de nerskrivna intervjuerna i efterhand och får möjlighet att 

ändra saker om de känner att detta är nödvändigt. Vi vill också belysa att alla respondenter 

deltar frivilligt samt att inga restaurangchefer skadades under uppsatsarbetet. 

 

Konfidentialitet är också något som ofta diskuteras i samband med forskningsetik. Det 

handlar om att inte presentera personuppgifter eller annat som gör att respondenter och 

studieobjekt går att identifiera om inte forskaren uttryckligen givit tillstånd om detta.
111

 Det 

ska också poängteras att det råder en konflikt mellan kravet på konfidentialitet och vissa 

sanningskriterier inom forskningsmetodiken som till exempel intersubjektivitet och 

möjligheten för forskar att upprepa forskningsprocessen.
112

 När vi gjort intervjuerna har vi 

klargjort för respondenten att vi kommer att nämna dem med namn och titel i studien om de 

inte har något emot det. Detta har dock inte varit något problem då ämnet vi skriver om inte är 

känsligt på något sätt. Vi har även haft som policy att allt som respondenten sagt när 

bandspelaren varit avslagen har betraktats av oss som ”off the record” och därmed inte 

använts av oss i den här rapporten. 

 

Sanningskriterier 

 

Sanningskriterierna för kvalitativa rapporter ser något annorlunda ut än deras kvantitativa 

motsvarighet. Här finns ett kriterium som heter trovärdighet och detta är i sin tur uppdelat i 

fyra underkategorier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet.
113

 

 

Tillförlitlighet 

 

Vid studier av sociala företeelser och människors beteende är det viktigt att det insamlade 

materialet är så tillförlitligt som möjligt. Det finns olika åtgärder en forskare kan använda sig 

av för att i så stor mån som möjligt säkerställa att tillförlitligheten är stor i det insamlade 

materialet. En av dessa är respondentvalidering där forskare låter respondenterna i studien ta 

del av resultatet som ska publiceras. Denna metod är mycket vanlig bland kvalitativa forskare 

då det är viktigt att se till att respondentens upplevelser och åsikter presenteras på ett korrekt 

sätt.
114

 När vi utfört intervjuerna och skrivit ner dem från inspelningen så skickade vi tillbaka 

dem via e-mail till respondenten som då fick bekräfta att vi tolkat intervjun korrekt.  

 

En annan metod som ofta används för att öka tillförlitligheten är något som kallas för 

triangulering. Detta innebär att man använder sig för ytterligare datainsamlingsmetoder för att 

bekräfta informationen man fått och säkerställa att det stämmer. Det kan till exempel röra sig 
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om kompletterande intervjuer för att räta ut frågetecken kring observationer.
115

 I den här 

studien har vi använt oss av två olika datainsamlingsmetoder för att få ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt. Vi har först gjort observationer inne i restaurangerna för att se hur vi 

tycker att serveringen flyter och kollat andra faktorer i den fysiska miljön. Saker som sedan 

varit oklart har vi tagit upp under intervjun samtidigt som vi ställt frågor om saker som inte 

lämpar sig för observationer. 

 

Överförbarhet 

 

Överförbarhet handlar om till vilken utsträckning man kan överföra resultatet eller 

generalisera det till andra miljöer än den som studien genomfördes i. En kvalitativ rapport 

fokuserar ofta på att komma ner på djupet i ett begränsat antal intervjuer istället för att skapa 

en generaliserbar beredd. Vad som då är viktigt är att beskriva miljön och dess speciella 

omständigheter så noggrant som möjligt så att läsaren själv kan bilda en uppfattning om hur 

pass överförbar informationen är till dennes intresseområde.
116

  

 

När vi började skriva uppsatsen var vi intresserad att skriva om den fysiska miljön i ett 

tjänstemöte valde vi restauranger eftersom vi ansåg att den fysiska miljön där utgjorde en 

viktig faktor. Vi har sedan riktat in oss på en viss sorts lunchrestauranger som vi har redogjort 

för tidigare i uppsatsen. Vi har gjort vårt bästa för att beskriva de miljöer och kriterier som vi 

har intresserat oss för så att en läsare skall få så lätt som möjligt att avgöra studiens 

överförbarhet. Själva tror vi att många delar av studien går att överföra till andra miljöer och 

andra serviceyrken. Även om helheten lämpar sig bäst för lunchrestauranger så kan även 

andra restauranger dra nytta av rapporten. Vi tycker att den fysiska miljön är viktig för alla 

serviceyrken med kunder i sina lokaler och att lunchrestauranger var ett bra sätt att studera 

detta. 

 

Pålitlighet 

 

Detta motsvarar reliabiliteten hos kvantitativa studier men antar en något annorlunda form i 

en kvalitativ uppsats. Det handlar om att författarna så tydligt som möjligt i rapporten klargör 

för vilka forskningsmetoder som använts, vilka val som är gjorda under processen samt vad 

dessa val är baserade på. Sedan kan forskarna låta en kollega eller liknande korrekturläsa 

uppsatsen och se om de teoretiska slutsatserna kan tänkas stämma.
117

 

 

Konfirmerbarhet 

 

Konfirmerbarhet är något som används för att se till att uppsatsen är så objektivt skriven som 

möjligt. Att skriva en studie helt utan att blanda in personliga preferenser är omöjligt men det 

ska åtminstone framgå att forskare skrivit rapporten i god tro och inte medvetet försökt styra 

resultatet åt något håll.
118

 Vi har båda under studietiden läst mycket marknadsföring och 

kommit i kontakt med resonemang kring servicescape tidigare. Då vi funnit detta intressant 

har vi även tänkt över servicescape när vi besökt restauranger och andra serviceföretag. Innan 
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den här studien påbörjades hade vi båda förutfattade meningar och personliga åsikter om hur 

bra servicescape det var på några av de restauranger som vi nu har med i den här studien. När 

vi har skrivit rapporten har vi ändå försökt att ställa oss så opartiska till de olika 

restaurangerna som möjligt. Vi har baserat våra frågor på de teoriströmningarna som vi läst 

och vi har inte medvetet försökt att styra resultatet i denna rapport efter våra personliga 

åsikter. För att säkerställa detta har vi bland annat utfört respondentvalidering och skickat 

tillbaka utskrivna intervjuer till respondenterna för att se till att vi inte misstolkat något. Vi 

har också varit noga med att beskriva de steg vi tagit i forskningsprocessen så att läsaren själv 

kan bilda sig en uppfattning om vår påverkan på uppsatsen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

Empiri 
 

Här presenterar vi våra egna observationer samt de resultat som våra intervjuer har gett. 

Delarna är uppbyggda på ett sätt som följer de pressenterade teorierna. Observationer och 

intervjuer är  sammanförda företag för företag för att ge läsaren en tydlig överblick.  

 

Observation av restaurang Lingonet 

 

Allmänt 

 

Restaurang Lingonet som ligger i Universumhuset på Umeås universitetsområde har besökts 

av författarna vid ett flertal tillfällen och därför är förväntningarna grundade på dessa tidigare 

besök. Det som vill förmedlas är ett ställe med bra mat och snabbt, effektivt system. Även att 

försöka har gjorts att hålla priserna nere med tanke på att det troligtvis är en stor del studenter 

som äter här. Då det uppfattas som om att kvantitet är en vital del i verksamheten. Dock har 

författarna vid tidigare besök lagt märke till ett antal problemområden och detta är något som 

kan färga av sig och sänka våra förväntningar av restaurangen. 

 

Omkringliggande faktorer 

 

Städningen på denna restaurang ser ut att fungera bra. Det är rent vid borden och vid den del 

där maten skall hämtas. Bestick, glas och liknande är rena och ställen för brickorna töms med 

jämna mellan rum så det inte blir överfullt. Dock ses ett flertal bord som inte är avtorkade och 

det ses inte heller göras under den tid som författarna spenderar i lunchrestaurangen.  

 

Planlösningen mellan kök och resten av restaurangen är relativt öppen och detta skulle kunna 

göra så att mat os sprider sig i övrig lokal. Så är dock inte fallet. Ingen störande lukt från 

varken kök eller bespisningsdelen noteras under besöket. Det spelas ingen musik under 

besöket. Det sitter rumsavdelare i lokalen vars effekt skulle kunna vara att dämpa ljudet men i 

övrigt kan inte något sådant observeras. Med mycket folk i lokalen blir det lätt sorligt och 

detta kan upplevas som störande. Den öppna planlösningen gör att ljud lätt sprids i lokalen.  

 

Layout och funktion 

 

Kunder på restaurangen tar först en bricka och bestick. Därefter finns ett salladsbord och ett 

borde med bröd och smör. Efter det ställe sig gästen i den kö som leder till den mat som 

önskas. Det finns två olika dagens rätt, sushi, wok, soppa och bakad potatis, alla med olika kö. 

Sedan ställer sig gästerna i den kö som finns för dricka och därefter i kön för att betala. 

Sallad, dricka och bröd är valfritt om kunden vill ha och det är inte nödvändigt att står i dessa 

köer om något av detta ej önskas.  

 

Kösystemet på restaurangen upplevs för en förstagångsbesökare som svårt att förstå. Det finns 

flera köer och det är svårt att veta vilken som kunden skall stå i för att få den mat som önskas. 
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Det noteras att vid den första disken för matutlämning blir kön snabbt väldigt lång. Detta gör 

att när det kommer nya kunder ställer de sig också i denna då det ser ut som om att det är kön 

in till själva restaurangdelen men i själva verket bara är till en av maträtterna. Det framgår 

alltså inte tydligt att det är olika köer beroende på vilken mat som kunden vill äta. Författarna 

noterar att ett flertal potentiella kunder vänder och går ut igen istället för att ställa sig i den 

långa kön. För en förstagångsbesökare torde detta system vara en labyrint då det är svårt att få 

en överblick och kunna se vad som serveras och hur kunden skall bete sig. Detta gäller både 

för att komma in i själva restaurangdelen och när kunden väl är inne. Det enda som är 

någorlunda tydligt är vart kassorna är placerade och var denna kö börjar. Dock tenderar denna 

att bli lång och stäcker sig mot andra köer inne i själva serveringsdelen.   

 

Borden är placerade förhållandevis långt ifrån varandra. Lokalen är stor och det finns till 

synes ingen anledning att trycka ihop borde för att få in fler. Under den tid som observationen 

sker är det ej under någon tidpunkt problem att hitta någonstans att sitta. Placeringen av 

borden gör också att det aldrig känns som att andra gäster sitter störande nära eller att kunden 

måsta flytta på stolen för att släppa fram andra eller slår i stolen bakom när denne reser sig.  

På denna restaurang är det möjligt att se in i köket medan kunden står i matkön. Detta gör att 

kunden själv kan se huruvida det är städat och snyggt även på den ”sidan” av servicen. Vad 

det gäller möblerna så ser dessa ut att vara valda med det praktiska som det mest relevanta. 

Att sitta en längre tid på dessa är inte bekvämt på grund av en viss hårdhet. Dock anas att 

syftet är att kunden skall äta upp sin mat och dricka kaffe, inte sitta på samma plats hela 

dagen. Inget aktivt görs heller för att får kunden att stanna längre än så eller för att få 

kunderna att lämna stället fortare.   

 

Symboler och artefakter 

 

Skyltningen i restaurangen är inte bra. Det finns skyltar men dessa är inte synliga på ett bra 

sätt från den sida som kön kommer ifrån. Det finns inte några skyltar som visar hur kön skall 

fungera. Det som finns är en skylt över en del av serveringsplatserna. Exempelvis över det så 

kallade fitnessmaten står en skylt med texten fitness. Inte heller finns skyltar som tydligt visar 

var kunden skall lämna brickan när måltiden är avslutad.  

 

Det finns meny strax innan stället för brickor och det står även på varje disk vad som serveras 

just där. Dock är det svårt att får en uppfattning om vad det kostar och vad som faktiskt ingår 

eller inte ingår i det priset. Exempelvis, en dagens lunch kostar 51 kronor men då ingår inget 

alls till detta. Vill kunden bröd, sallad, dricka och kaffe kostar varje separat del extra pengar. 

Tar kunden alla dessa saker blir slutnotan 71 kronor. Att denna typ av prissättning tillämpas 

framgår inte tydligt.    

 

Personal 

 

Under besöket kommer kunden i kontakt med personalen vid endast två tillfällen, om inget 

utöver det vanliga inträffar eller bara en gång om soppan väljs. Det är när kunden får maten 

upplagd på tallriken och när maten skall betalas. Detta är extremt korta möten och det är svårt 

att ge någon bra bedömning av hur personalen arbetar baserat på dessa interaktioner. Det kan 

dock nämnas att de som serverar maten är trevliga och i alla fall inte snålar med portionerna. 

Något som kan anses viktigt i detta sammanhang. De som står i kassan har enligt vad som kan 

observeras ett mer stressigt arbete. Detta beror på att samtliga kunder oavsett vilken mat de 
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tagit passerar här igenom. Det är således en större ström av människor än vid matdiskarna. 

Här är det inte heller lika vanligt med ögonkontakt och utan det handlar mest om att arbeta så 

fort som det är möjligt.  

 

Restaurang Lingonet 

 

Restaurang Lingonet är en lunchrestaurang som ligger i byggnaden Universum. Denna 

byggande är centralt belägen på universitetsområdet i Umeå och ligger därför nära till för 

studenter, universitetspersonal, sjukhuspersonal och andra som arbetar och verkar i 

närområdet. Restaurangen har genomgått en omfattande renovering och har haft öppet sen 

september 2006.  

 

Restaurangen har även nya ägare i form av Eurest. Som är ett företag i restaurang- och 

cateringbranschen med 75 restauranger runt om i Sverige.
119

   

 

Lunch serveras från klockan 11 till 14 och priserna varierar med vad som väljs. Det finns ett 

flertal alternativ att välja vid lunchen. Det finns två dagens rätt, en husman och en fitness. 

Vidare finns vegetariskt alternativ, soppa och bakad potatis med olika tillbehör. Vissa dagar 

serveras även sushi. Till detta kan kunden välja till bröd, sallad dryck, kaffe och dessert. Varje 

extra alternativ kostar dock pengar. Väljs en dagens kostar det 51 kronor. Om kunden sedan 

tar bröd, sallad, dryck och kaffe blir det t kronor extra för varje och slutnotan blir alltså 71 

kronor. Antalet lunchgäster per dag är i genomsnitt mellan 650-700. Det är även möjligt att 

boka lokalen för fester och liknande på kvällstid och helger.  

 

Köksmästare Mikael Mårtensson 

Mikael Mårtensson arbetar som kökschef på restaurang Lingonet, sedan starten i september. 

Respondenten har arbetat i restaurangbranschen som köksmästare i sammanlagt 7 år på olika 

slags krogar som till exempel skidkrogar, al acarte och showkrogar.  

 

Allmänt 

 

Målet med serveringen är att tjäna pengar men respondenten nämner även att det viktiga är att 

se till behovet av bra lagad mat på universitetsområdet. För denna restaurang är det lunchen 

som är deras basverksamhet och inte eventuella sittningar på kvällarna och linkande. Dessa 

kan ge en bonus och vinst men syftet med lunchen är att den skall kunna bära verksamheten 

på egen hand.  

 

God kvalitet definieras av respondenten som bra service, bra utbud och en ren och fin miljö. 

Det vill säga att restaurangen är städad och bord och liknande är torkade. Det skall kännas 

trevligt att sitta vid bordet och då är det viktigt att det inte är ostädat, exempelvis kladdigt på 

bordet.  

 

Prisvärdhet är den mest vitala delen för att en kund skall känna sig nöjd med den produkt eller 

service som köps. Det är av yttersta vikt att de pengar som läggs också motsvara de värde som 

kunden får ut av produkten. Detta är ett en punkt som det hela tiden jobbas med. Det som 
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förväntas hos potentiella kunder av restaurang Lingonet är, enligt Mikael Mårtensson, att det 

skall vara billigt.      

 

Omkringliggande faktorer 

 

Restaurang Lingonet har två anställda som arbetar deltid med att städa lokalen. Dessa två 

används även för att sköta kassan under lunchtiden. Under själva lunchen sker det städning 

om tid finns. Mellan klockan 11.30 och 12.30 torkas vanligtvis inga bord på grund av 

tidsbristen och att personal är upptagen med andra sysslor. Därefter börjar städningen tas om 

hand allt eftersom.  

 

Det görs inget aktivt för att sprida eller kontrollera lukt från köket och ut i matsalen. 

Respondenten anger att de helst skulle se att det luktade mer ute i själva restaurangen, än vad 

det gör för närvarande, med argumentet att doft säljer. Det är dock svårt att få till den önskade 

effekten på grund av att ventilationen är bra i lokalen.  

 

Det spelas ingen musik i restaurangen under lunchtiden. Anledningen till detta är enligt 

Mikael Mårtensson en enda, det är för dyrt. Detta på grund av den så kallade STIM-avgiften. 

Denna beräknas på antalet sittplatser i lokalen och då restaurangen har 600 sittplatser blir 

avgiften för hög.  

 

STIM står för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå och skyddar upphovsmännens 

rättigheter till sin musik. Om denna spelas offentligt skall det betalas en avgift till STIM som 

ser till att de som äger rättigheterna får sig ersättning.
120

  

 

Inget speciellt har gjorts för att kontrollera ljudnivån i matsalen. Dock är byggnationen gjord 

med moderna material så att ljuddämpande plattor i taket finns inbyggt. Det finns uppsatt en 

del avgränsningar i form av tyger och repor för att avskärma och ur ren estetisk synvinkel. 

Som en följd av detta skärs ljudet av till viss del.    

 

Layout och funktion 

 

Vad det gäller kösystemet så svarar respondenten att det skall blir bättre. Restaurangen är 

gjord för att kunna ta emot omkring 1 000 lunchgäster men det så kallade mattorget, där 

maten läggs på, är ritat för att kunna ta emot omkring 200 lunchgäster. Detta har lett till att 

restaurangen har tvingats till modifikationer i förhållande till hur det såg ut från början och det 

arbetas med att får bort det befintliga kösystemet. Dock finns vissa problem med detta på 

grund av hur det är byggt. För att hålla köerna korta har restaurangen flyttat om moduler och 

ökat kapacitet i kassor och i dryckesstationen. Detta är de områden som skapar mest problem i 

form av att det bildas flaskhalsar. Tidigare var det mest köproblem vid maten men detta är 

åtgärdat genom omstrukturering av moduler och liknande.  

 

Respondenten anger att köer kan användas som ”varma punkter” det vill säga ett ställe där det 

går att hålla kunden för att få ut ett budskap. Exempel på detta kan vara affischering eller visa 

saker som säljs. Dock har det upptäckts att kunder på restaurang Lingonet inte köper mer vid 
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längre kötider. Gästerna har i de flesta fall bestämt sig när de ställer sig i kö och ändrar sällan 

det beslutet beroende på tiden som spenderas i kön. Detta leder till att köer ses som något 

negativt och skall hållas så korta som möjligt. När det bildas långa köer vid kassorna försöker 

de som delar ut maten att arbeta lite långsammare så att kön omfördelas dit, detta för att 

kunden skall slippa stå i kö med mat på tallriken då en riskerar att blir kall. Även att samtala 

med kunderna är ett sätt att distrahera denna från de långa köerna.  

 

Det är enligt Mikael Mårtensson sannolikt att en gäst som besöker restaurangen för första 

gången upplever kösystemet som ”väldigt struligt”.  Detta trots försök att tydliggöra hur 

systemet är tänkt att fungera. Det är ofta väldigt tydligt om en gäst inte vet hur det fungerar. 

Personen ifråga ser helt enkelt vilsen ut i systemet. I dessa fall brukar personalen, i mån av 

tid, försöka gå fram och guida och instruera hur allt fungerar. Kösystemet i sin nuvarande 

form har ingen som helst flexibilitet. Det går alltså ej att anpassa efter hur många kunder som 

kommer.  

 

När bordsplaceringen gjordes var tanken att få in många gäster men ändå behålla det relativt 

luftigt mellan borden. Det har gjorts uppdelningar för att bilda mindre ”rum” inom lokalen 

som är förhållandevis stor. Respondenten anger att de vill minska ”skolmatsalskänslan” 

genom att blanda olika konstellationer med borden. Det är även tagit i beaktande de banketter 

som hålls. Detta i form av att personalen inte skall behöva bära borden onödigt långt när det 

skall ställas om till den aktuella kvällsaktiviteten.  

 

När det gäller insynen i köket anses det vara en fördel. Detta för att det visar hur personalen 

jobbar. Den nackdel som anges är att det kan se smutsigt ut om de inte hinner städa men 

fördelarna överväger då kunder kan se att med egna ögon att det ser fräscht ut och att det 

pågår aktivitet. Det så kallade mattorget skall fungera och upplevas som en del av köket och 

ge en ”levande” känsla.  

 

Valet av möblerna har vår respondent, Mikael Mårtensson, ej varit med vid. Det är istället 

Akademiska Hus, hyresvärden, som äger och står för den typen av inredning. Inget aktivt görs 

för att påverka vistelsens längd, det kan dock vara önskvärt att gästen lämnar platsen snarast 

efter måltiden på grund av att de vill ha platsen till nästa gäst.  

 

Symboler och artefakter 

 

Den uppfattning respondenten vill att gäster skall ha om restaurangen är att de skall vara ett 

bra alternativ till de andra matställena på universitetet, campus bästa restaurang. Målet är att 

det skall finnas något för alla. För att uppnå detta görs kundundersökningar, försöka att ha en 

ständig dialog med gästerna. Det skall även tillkomma mer information, förslagslåda samt en 

klagomålsdel. Eurest policy är att om kunden inte är nöjd skall denne få en ny rätt eller 

pengarna tillbaka.  

 

Det har kommit upp skyltar i taken något som inte fanns där från början. Dock är det ett 

problem att kunder sällan tittar uppåt för att hitta skyltningen som visar var allt finns och hur 

det skall fungera. Restaurangen arbetar med basskyltar men texter som anger den direkta 

varan, exempelvis Husman över husmanskosten. Det skall även installeras ett menyskåp där 

varje maträtt kommer att visas upp på tallrik. Menyerna finns placerade på hemsidan samt 

ingången till mattorget. Respondenten anger att det klart och tydligt framgår vad som ingår i 
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priset och vad som kostar extra. Restaurangen har ännu inte fått något certifikat tilldelat men 

arbetar mot att få. Om detta lyckas kommer de att visas upp i lokalen.  

 

Personal 

 

Utan de anställda skulle stället inte gå runt anger respondenten. De är ansiktet utåt och en 

viktig länk i processen. Beter de sig på ett otillfredsställande sätt mot gästen drabbar det 

företaget. De är instruerade att ersätta gästen om denne har klagomål beträffande maten och är 

problemen av större natur tas detta upp med närmsta chef som i sin tur kan lämna vidare om 

det är tillräckligt komplicerat. Respondenten anger att det finns en klar ”chain of command”.  

 

Observation på News 

 

Allmänt 

 

På News förväntade vi oss att mötas av en ungdomlig och avslappnad atmosfär eftersom det 

är intrycket vi fått av restaurangen i tidigare sammanhang. News har en trendig och modern 

image som de underhåller genom att ha fräscha och moderna lokaler, soft musik och 

avslappnad atmosfär både på kvällen och på dagen. News har även ett café som har öppet på 

dagtid. Innan denna studie påbörjades hade båda författarna ett överlag positivt omdöme om 

restaurangen.  

 

Omkringliggande faktorer 

 

När vi kommer in i lokalen har lunchserveringen just börjat. Vårt första intryck är att 

restaurangen är ren och välstädad. Det finns fortfarande inte så mycket folk i restaurangen så 

behovet av bordsplock finns inte ännu. Efter en timme i restaurangen börjar det komma mer 

folk samtidigt som kunder som ätit färdigt börjar röra på sig. Detta medför att de två 

servitriser som ansvarar för att röja och torka bord hamnar lite på efterkälken. Det finns 

nämligen ca 140 platser i restaurangen så det blev lite stökigt på vissa av borden. Doften på 

News var neutral och inget som störde. När klockan närmade sig 12 började dock bli sorligt i 

restaurangen. Ungefär samtidigt slog personalen på musik som spelades i högtalarna i 

restaurangen. Volymen var inte speciellt hög men den var ganska effektiv i det att man inte 

längre hörde så mycket av andras röster. Den gav en dämpande effekt och var väldigt lugn.  

 

Layout och funktion 

 

När kunden kommer in i restaurangen ska denne gå rakt fram till bardisken och ställa sig i kö 

till baren. Där kan han se menyn på en lcd-skärm ovanför baren. Betalningen sker till den som 

står i baren. Sedan följer kunden bardisken där han tar tallrik och bestick och sedan kommer 

fram till maten. Kunden tar själv så mycket mat han behagar och fortsätter sedan till 

salladsbuffén. När man tagit allt man behöver så är det bara att sätta sig och äta. Intrycket är 

att det är ett ganska enkelt system men om det är mycket folk kan kunder ha svårt att se vilken 

mat som serveras eftersom de inte kan se menyn särskilt bra från kön. Det är dock tydligt vart 

man ska gå när man kommer in i restaurangen, trots att det inte finns några skyltar som visar 
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detta. Systemet är väldigt smidigt så länge det inte är så lång kö. Om det kommer mycket folk 

på kort tid så bildas det en ganska lång kö och det finns inte något sätt att öka hastigheten för 

de som jobbar. Den långa kön kan sträcka sig genom hela restaurangen ända till ytterdörren. 

Det kan då upplevas som störande för personer som sitter närmast att det står mycket folk i 

närheten. Människorna som står i kön pratar också mycket med varandra vilket gör att 

ljudnivån höjs i takt med att kön blir längre.  

 

Möblerna i restaurangen är arrangerade på ett relativt lättillgängligt sätt. Det finns många bord 

för mindre sällskap med mellan två och fyra personer. Sedan finns några stycken bord som 

rymmer upp till tio gäster. Det ser dock ut som att det, i den stora delen är ganska lätt att 

skjuta ihop bord eller möblera om ifall detta skulle vara nödvändigt. Utrymmet i restaurangen 

är utnyttjat till fullo och det skulle vara svårt att få in ytterligare bord utan att matgästerna 

skulle sitta för nära varandra. Som det är nu fungerar det dock bra. Möblerna går i brunt och 

svart, de är bekväma att sitta i och tillsammans med träskivorna på bordet ger de ett gott 

intryck. Restaurangen känns både mer modern och fräschare än en renodlad lunchrestaurang 

eller en snabbmatsrestaurang.  

 

Symboler och artefakter 

 

Restaurangen ger ett modernt intryck och känns som en lunchrestaurang som kan passa alla. 

Gästerna verkar komma från alla sorters yrkesgrupper vilket ger en bra blandning och en 

avslappnad atmosfär. 

 

Avsaknaden av skyltning är i flera avseenden en klar nackdel. Det går inte att läsa menyn 

utanför restaurangen vilket gör att det är svårt att veta vilken mat som serveras om det skulle 

vara lång kö inne i restaurangen. Då måste kunden ställa sig i kö utan att veta vilka alternativ 

som serveras den dagen. Det är också svårt för en förstagångsbesökare att uppfatta att kaffet 

serveras i cafédelen av restaurangen. En förstagångsbesökare skulle inte ens uppfatta att det 

finns en cafédel. Det är därför väldigt svårt att förstå hur man får tag på kaffe utan att fråga 

personalen. En skylt som meddelar detta skulle vara en lämplig lösning. 

 

Personal 

 

Personalen på News består, under lunchserveringen, av fyra personer som arbetar med 

gästerna. Hur många kockar som arbetar i köket är inte möjligt att avgöra. En man i 

medelåldern som verkar vara servitörernas chef står i baren och tar emot beställningar och tar 

betalt av kunden. Han har ett tillmötesgående sätt och är väldigt hjälpsam mot kunder som 

inte varit där förut. Det finns även tre yngre tjejer som jobbar som servitriser. De serverar 

dock inte kunder under lunchserveringen utan jobbar mest med att röja bord efter kunde, 

diskplock och att hämta mer mat om något tagit slut. De byter också av mannen i baren då och 

då. Samtliga anställda ger ett gott intryck och lika klädsel. Det verkar dock som om de unga 

tjejerna är något osäkra och tar inte så mycket egna initiativ utan gör det de blir tillsagda av 

mannen. Vi får intrycket att de kanske inte jobbar här egentligen utan är praoelever. 
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Restaurang News 

 

Restaurang News är beläget i de centrala delarna av Umeå. I närområdet finns en hel del 

affärer och företag. Att äta lunch här kostar 75 kronor. Då ingår buffé med två varmrätter, 

soppa, salladsbord, dryck, bröd och kaffe. Det är möjligt att gå fler än en gång och ta mat och 

kunden kan ta av båda varmrätterna om så önskas. Tallrikarna plockas bort av personalen så 

kunden behöver inte ta bort sin disk själv. Lunchtiderna är från klockan 11 till 14. Det går att 

äta sin lunch både i matsalen och i cafédelen, priserna är dock desamma. Det som skiljer är 

designen på möblerna. Antalet lunchgäster uppskattas i genomsnitt till 150 personer per dag. 

Personalstyrkan som arbetar under lunchtiden är 5 personer, en kock två i restaurangen och en 

i caféet. Restaurangen har en ensam ägare Kostas.  

 

Restaurangchef Linda Olsson 

 

Linda Olsson är vår respondent på restaurangen News. Linda har gått nioårig grundskola och 

har senare läst in sin treårigt gymnasium. Förutom det är erfarenheten inom branschen rent 

praktisk förvärvad. Respondenten har arbetat på ett flertal restauranger och caféer både i 

Sverige och utomlands totalt sett är det 16 år. Ansvarsområdet på News är ”det mesta utom 

själva köket”. Respondentens närmsta och enda chef är ägaren av restaurangen och arbetet är i 

praktiken liknande en restaurangchefs.   

 

Allmänt 

 

De mål som finns med lunchen är att den skall vara snabb och smidig. Maten skall vara bra 

och god. Det är även viktigt att hålla en jämn kvalitet. Servicen skall vara bra och det skall 

vara enkelt att förstår det system som gäller för denna typ av servering. Respondenten anger 

vidare att lunchserveringen är oftast inte den verksamhet som drar in pengarna utan det 

används till viss del som ett led i den marknadsföring som bedrivs. Lunchen som sådan går 

oftast plus minus noll. Ett problem är att det inte går att kompromissa med kvalitén under 

lunchen medan gäster äter mer ur en buffé och betalar ett lägre pris än på kvällen. Det ingår 

även en hel del saker extra som salladsbuffé, bröd och kaffe och liknande.  

 

Kvalitet definieras av respondenten som jämnhet. Maten skall inte vara tråkig och smaklös 

ena dagen och nästa vara väldigt bra. Det skall vara lika bra och jämnt oavsett vilken dag 

kunden besöker restaurangen, oavsett vilken tid och oavsett vilken personal som jobbar för 

tillfället. Respondenten anger att det kan, på en del ställen, skifta i kvalitet beroende på vilka 

som arbetar för tillfället. Därför är det viktigt för kvalitén att alla håller samma höga standard.  

Viktigt för att en kund skall känna sig nöjd är bland annat det första bemötandet. Ögonkontakt 

och att det märks att kunden är uppmärksammad och sedd. Problem med kundnöjdheten kan 

uppstå om ingen ser kunden och denne känner sig osäker på hur kösystemet fungerar. 

Personalen skall i dessa lägen försöka ta sig tid att guida kunden och får denne att känna sig 

välkommen och trygg. Viktiga aspekter är även att maten är god och servicen är bra. 

Respondenten anger att kunder förväntar sig mer av restaurangen nu än tidigare. Då de har 

höjt sin kvalitetsribba sen tidigare. Bland annat genom att använda sig av en och samma 

lunchkock. Det som förväntas ät bra mat och bra service.  
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Omkringliggande faktorer 

 

Städningen sker till viss del av städare som kommer på lördagarna. Söndagar städas hela 

restaurangen ordentligt. Två gånger per dag, vid skiftbyten, städas det av på toaletter och 

andra utrymmen. I övrigt hålls det ordning löpande under dagen. Bord torkas efter gästerna 

har lämnat det. Tidigare har det varit problem med att hålla matos och dylikt kvar i köket. 

Detta är nu åtgärdat med bättre rutiner för fläktsystemet.  

 

Under lunchen spelas musik i restaurangen. Denna är blandad men åt det lugnare hållet. Syftet 

är att skapa en trevlig atmosfär. Känslan utan musik kan bli lite stel och tråkig. Den får dock 

inte vara för hög eller stressig som det kan vara på snabbmatsställen där syftet är att kunden 

skall äta upp fort. Det är viktigt att kunden kan känna att det är en paus och det är möjligt att 

slappna av och samtala med lite musik i bakgrunden.  För hög musik påverkar kunden 

negativt dock anger respondenten att gäster brukar säga till om det är för högt eller störande. 

Inga åtgärder har vidtagits för att påverka ljudnivån på övrigt ljud i matsalen under lunchen 

men under denna tid är det mer städat och relativt lugnt.  

 

Layout och funktion 

 

Kösystemet är omgjort sen tidigare. Med det tidigare systemet kunde det skapas situationer 

med kö-på-kö och liknande. Systemet har gjorts om så att kunden går mer rakt på och inte 

behöver stå i olika köer. Ett knep som används för att hålla köerna nere är att vara noga med 

att det hela tiden finns mat på alla fat. Om det saknas något så stannar kunden och väntar på 

påfyllning och hela processen stannar upp. Kaffe hämtas i cafédelen så inga kaffeköer bildas 

vid maten. Dock går det inte att undvika köer helt. Kommer stora sällskap samtidigt blir det 

oundvikligen köbildning. Långa köer ses inte som någon fördel då det kan avskräcka folk men 

respondenten betonar även att ingen kö alls inte heller är bra. En ”lagom” lång kö kan 

däremot förmedla att restaurangen är bra. Inget speciellt görs för att distrahera kunden i kön.  

 

En viktig del för en förstagångsbesökare är att kunden aldrig skall behöva känna sig obekväm 

i situationen och inte veta hur denna skall agera. När kunden går in faller det sig naturligt att 

denne går rakt in och då syns tydligt maten och menytavlan. Kösystemet anpassas inte till 

mängden kunder. Oavsett hur många som kommer på en gång kommer systemet att förbli som 

det är.  

 

Bordsplaceringen är likadan under lunch som under kvällen. Då det kan bli tal om modifiering 

är om det är ett större sällskap bokat. Kunder går oftast ut och äter två, fyra eller sex stycken 

och placeringen av bord är anpassade efter det. Möblerna i cafedelen är valda för att vara mer 

åt det avslappnade hållet än de i matsalen. Där det skall vara mer pretentiöst och möblerna är 

valda för att det skall vara bekvämt för kunden att kunna sitta ett längre tag. Det finns även en 

tanke bakom färgsättningen. Exempelvis soffornas färg i matsalen är ändrade från vit till brun. 

Dels av praktiska skäl, då vitt lätt kan bli smutsigt, men även på grund av det rent estetiska då 

detta enligt respondenten ger ett större djup och en tyngd åt inredningen samt smälter in med 

resten av inredningen.     

 

Det kan vara svårt att styra lunchen då gästen ofta är tidsbegränsad under denna tid. Det som 

göras för att påverka gästens tid i lokalen är att de erbjuder ett kvalitativt utbud när måltiden 

är slut. Exempelvis bra kaffe i olika former. Inget aktivt görs för att få kunden att lämna sin 

plats men det ses som en fördel om restaurangen hinner med flera sittningar under lunchtiden.    
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Symboler och artefakter 

 

Av sina kunder vill Linda att restaurangen skall uppfattas som seriös, professionell och med 

trevlig personal. Åtgärder som görs för att uppnå detta är att uppdatera sig om vad som pågår 

runt om exempelvis hålla koll på vad andra gör, se på Internet vad som händer i andra städer, 

undersöka menyer och layouter, utbilda personalen genom kurser som vinkurser och 

barutbildningar.  

 

Lunchmenyn visas på en skärm ovanför baren och på hemsidan. På denna syns tydligt vad 

som ingår i priset. Certifikat och linkande finns uppsatta på olika ställen i restaurangen 

exempelvis utmärkelser för kaffe sitter vid kaffebaren.       

 

Personal 

 

Personalen ses som den viktigaste delen, respondenten anger att utan deras engagemang, vilja 

och lojalitet skulle verksamheten inte fungera. Vid problem skall personalen försöka lösa 

konflikten på egen hand. Om detta inte är möjligt skall de vända sig till den som är ansvarig 

för den del som orsakade problemet. Exempelvis om det är maten som inte är till belåtenhet 

tas det upp med kökschefen. Om ingen av dem som har ansvaret i det aktuella området kan 

lösa frågan kopplas Linda in. Personalen har dock stor befogenhet att kunna lösa konflikterna 

själva och detta ses som något positivt av respondenten då de har bäst insyn i problematiken 

vid varje fall. En bra turn over rate ses som en fördel. Lunchen är speciell och det gäller under 

en kort tid att pressa in många personer och det skall gå snabbt. En viktig aspekt är att hålla 

nere på personalkostnaderna. Det är också svårt att få personal att bra jobba under själva 

lunchtiden. Ett sätt är att placeringen av buffen i baren då den som står i kassan även kan hålla 

koll på att maten inte tar slut.    

 

 

Rex observation 

 

Allmänt 

 

Förväntningarna på Rex är av olika skäl höga. Detta kan bero på att det ligger mitt i staden 

och inrymt i ett vackert hus som brukade tjäna som rådhus. Deras image upplevs av 

författarna som att de vill vara ett fint ställe med lite bättre mat och lite bättre service. Ett lite 

lyxigare alternativ till en vanlig lunchservering. Exempelvis kan det förväntas bra service, 

snyggt dukade bord, rent och välstädat. Denna restaurang vill förmedla en ”business-känsla” 

något som förstärks av att de på menyn har affärslunch som ett alternativ.  

 

Omkringliggande faktorer 

 

Restaurangen är välstädad och ren. Personalen gör snabbt rent, torkar borden och plockar 

undan när gästerna är klara. Dukarna är vita vilket gör att om dessa skulle bli det minsta lilla 

smutsiga syns det direkt. Så är dock inte fallet utan dukar, porslin bestick och glas är rena och 
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fräscha. Trots att bordet är beläget förhållandevis nära köket märks det inte av något os eller 

lukt därifrån. Under den lunchtid som besöket varar spelas ingen som helst musik. Från 

tidigare nattklubbsbesök och besök på uteserveringen vet författarna att denna möjlighet finns 

i lokalen då ett högtalarsystem har installerats. Ljudnivån i lokalen är inte hög. Dock inte 

heller alldeles lugn. Det förekommer en hel del högljutt prat och diskussioner vid andra bord. 

Detta kan i viss mån upplevas som störande. Även personalen pratade en hel del med 

varandra vilket uppfattades tydligt på grund av bordets placering nära kök och kassa. Detta 

leder även till att ljud från köket hörs tydligt. Alla dessa faktorer sammantaget ger ett intryck 

av att det lätt blir pratigt.   

 

Layout och funktion 

 

När kunder kommer in i lokalen möts de av en stor meny rakt fram. Förutom denna skylt 

finns inte något som tydligt visar hur gästen skall gå med undantag för en pulpet märkt med 

en text som uppmanar att invänta hjälp från personalen. Denna plats är dock obemannad och 

ingen i personalen tycks reagera över författarnas närvaro.  

 

Det första som en gäst skall ta ställning till är vilken plats som önskas, matsalen eller baren. 

Skillnaderna mellan dessa, förutom det rent estetiska, framgår ej tydligt. Då matsalen ser 

betydligt trevligare ut är detta det som väljs. I efterhand borde bardelen ha valts med tanke på 

att matsalen tillämpar bordsservering medan vid bardelen hämtas maten vid bardisken. Detta 

är dock något som görs klart för författarna först efter placeringen. Det tar rent generellt 

onödigt lång tid innan en ny gäst blir informerad hur systemet fungerar. Systemet verkar 

fungera bra så länge de som kommer för att äta är bekanta med köprocessen men är rörigt för 

en förstagångsbesökare. Liknande problematik ses gälla för andra som kommer in som, får 

antas, vara där för första gången. Gäster trampar runt i foajén utan att veta riktigt vilket håll 

som de skall gå.  

 

När gästen väl fått sin plats kan denne hämta sallad, bestick och bröd vid ett buffébord. Detta 

bord har en märklig placering som gör det omöjligt att gå runt hela bordet. Samt att det är 

placerat i anslutning till foajén där kön för att få bord finns. Vid besöket uppstod inte någon 

lång kö vid detta bord men om så skulle vara skapar det ett problem i form av trängsel.   

 

Borden i lokalen står relativt nära. Detta kan vara för att få in så många gäster som möjligt. 

Känslan blir dock att restaurangen känns trång och hoptryckt. Möblerna är tillsynes valda för 

att vara praktiska till fördel för det rent estetiska. Detta döljs delvis på ett bra sätt genom 

dukning och vita dukar. Stolarna är dock något som båda författarna uppfattar som obekväma. 

Dessa stolar är hårda och efter ett tag blir de uppenbart att det inte är tillfredsställande att sitta 

någon längre tid på dem.  

 

Vad författarna observerade pågick ingen försäljning eller annan aktivitet för att försöka hålla 

kvar kunderna längre tid.  Inte heller något uppenbart aktivt för att få gästerna att lämna stället 

så fort som möjligt. Dock är personalen snabb med att plocka bort efter avslutad måltid. Den 

ene författarens tallrik togs ut innan den andra var färdig och kaffe serverades så fort som 

möjligt.  
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Symboler och artefakter 

 

Den uppfattning som ges av restaurangen är att de serverar mat för dem som vill ha och 

uppskattar en bra service men inte har tid att sitta och vänta utan har en begränsad tidsram.  

 

Skyltningen är i det närmaste obefintlig och det ger en viss tröghet i systemet. Det är svårt att 

veta vart man ska och hur det fungerar. Menyerna är dock tydliga och sitter båda inomhus och 

utanför ingången. Det ger också en tydlig bild om vad som ingår i priset. Restaurangen har en 

hel del diplom och liknande uppsatta innanför ingången. Dessa är dock något svåra att lägga 

märke till då de sitter i en hall som kunden snabbt passerar igenom.   

 

Personal 

 

Den personal som arbetade på Rex under författarnas besök var av blandad ålder. Således inte 

bara unga eller en viss åldersgrupp. Personalen arbetar effektivt och uppträder artigt. Dock 

skall det betonas, som tidigare skrivet, att innan författarna informerar om att de vill äta på 

restaurangen händer inte något alls. Ingen av de anställda reagerar utan kunden fick i detta fall 

själva gå fram till disken och fråga om det gick för sig att äta. Detta kan även observeras när 

andra gäster dyker upp i lokalen. Personalen tar dock snabbt hand om dem som verkar 

bekanta med systemet och inte stannar till i foajén.  

 

Något som båda författarna reagerar över och som skall betonas är att det finns ett stort antal 

anställda på restaurangen. Denna är uppdelad i olika team som arbetar i olika delar av 

restaurangen. Detta blir tydligt när den anställde som författarna först pratar med inte kan 

hjälpa till med platser i matsalsdelen utan hämtar en kollega som arbetar i denna del.     

 

Rex Bar och Grill 

 

Rex bar och grill är beläget i centrala Umeå vid rådhustorget. Det är nära till flera företag och 

banker. När lunch skall ätas på denna restaurang finns flera olika alternativ. Kunden kan välja 

mellan affärslunch, husmans, lågkalori, vegetariskt eller à la carte. Lunchtiderna är från 

klockan 11 till klockan 14. Restaurangen ägs av Mia Jonsson och hennes man.  

 

Det finns även två olika delar av restaurangen. I den ena är det bordsservering av maten 

medan i den andra hämtar kunden själv maten över disken. Andra skillnader är att mer tid har 

lagts på dukningen, kunden slipper sitta nära dörren, bättre service och att kunden blir ledd till 

sitt bord. Det kostar dock lite mer att sitta i denna del. Maten är dock den samma och det ingår 

samma saker i priserna. Sallad hämtas vid ett salladsbord och är gemensamt för båda delarna.  

Priset för att sitta i den så kallade Matsalen är 75 kronor och priset för att sitta i Baren är 70 

kronor. I dessa priser ingår mat, dryck, bröd, sallad och kaffe. Det går inte att ta mer mat om 

kunden inte skulle vara mätt. Sallad, dryck och bröd går dock att hämta mera av. 

Restaurangen tar emot cirka 150 gäster per dag och flera av dessa är stamkunder och 

reservationer.  
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VD/Ägare Mia Jonsson 

 

Respondenten vi har gjort vår intervju med är Mia Jonsson som är VD och delägare av Rex. 

Mia Jonsson har arbetat i hotell och restaurangbranschen i 29 år men är egentligen utbildad 

tandsköterska. Någon formell utbildning inom området har respondenten inte. Dock har hon 

arbetat på olika hotell bland annat Sheraton i Göteborg och som restaurangchef sen 1994. 

1999 började respondenten arbeta på Rex och är sedan 2001 ägare och VD.  

 

Allmänna frågor 

 

Att driva en lunchservering med god lönsamhet är en svår uppgift enligt Mia Jonsson. Detta 

anser inte bara respondenten gälla för just denna restaurang utan rent generellt i branschen. 

Det är viktigt med en bra och central placering för att öka sin tillgänglighet. Lunchen på Rex 

går bra tack vare att de har så många stamkunder och affärsfolk. Verksamhet av detta slag har 

ofta fler än ett ben att står på och i detta specifika fall rör det sig om bland annat middagar på 

kvällstid, nattklubb och catering.  

 

Vad det gäller begreppet kvalitet anser respondenten att det gäller att ha en genomgående 

tanke i det som görs. Bra mat och en bred bas av erbjudanden är även det vitala delar. Det 

som serveras måste kunna tilltala ett stort antal människor. Det gäller även att vara kunnig på 

det område som verksamheten ligger inom och kunna erbjuda en bra service. Serviceminded 

är ett ord som det läggs vikt vid och förknippas med kvalitet.   

 

För att en gäst skall känna sig nöjd är det av högsta vikt att denne känner sig sedd. 

Respondenten menar att ”vi är här för kunden” och det gäller att denna tanke skall förstås och 

praktiseras av hela personalstyrkan. Kunder på Rex förväntar sig god kvalitet och företaget 

strävar efter att hålla en hög lägstanivå och ser helst att de helst överträffar kundens 

förväntningar.  

 

Omkringliggande faktorer 

 

Städningen sköts eftersom under dagen. Personalen plockar undan och torkar borde när 

kunderna lämnar det. Riskerna med lukter från kök avstyrs med hjälp av det centrala 

fläktsystemet.  

 

Musik under lunchen ses av respondenten som något negativt. Lunchen skall präglas av prat 

och inte musik. Det förekommer en del möten och liknande under lunchen och då kan musik 

ses om en störande faktor om den blir ett för dominant inslag. Det viktiga är att kunderna kan 

prata med varandra i lugn och ro och bör kommas ihåg att om musik spelas så är det för 

kundernas skull och inte personalens. Om det skulle förekomma så är den av det lugna slaget, 

men det händer att om musik spelas av någon stänger Mia Jonsson helt enkelt av den. 

Undantaget är på sommaren då sommarlåtar ibland spelas då uteserveringen är öppen.   

 

Vad det gäller ljudnivån i är en del åtgärder vidtagna. Det är installerat ljudisolerande plattor i 

taket, tjocka gardiner för att dämpa och även dukarna ger en viss nedtoning av ljudnivån. 

Lokalen ger annars ett tydligt eko så dessa justeringar ses som nödvändiga. Det har även 

förekommit en del mätningar för att kontrollera nivåerna på ljudet. 
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Layout och funktion 

 

Respondenten anger vad det gäller kösystemet att ”det är bara och ställa sig” för att invänta 

service. En del kunder har dock stambord och andra har reserverat. För att hålla köerna nere 

arbetar personalen så fort som möjligt. Under lunchtid ses inte några fördelar med långa köer. 

Folk har begränsat med tid under lunchen och är kön för lång vänder de i dörren. Under dessa 

tider gäller det att få in och ut folk i snabb takt.   

 

Kösystemet kan av en förstagångsbesökare upplevas som lite svårt att förstå. Försök görs att 

göra det hela tydligt med hjälp av skyltar men många kunder frågar ändå personalen. 

Respondenten menar att det är ett problem att få kunder att läsa de skyltar som finns uppsatta. 

Borden är placerade så att det skall gå att ta in så många gäster som möjligt utan att det blir 

för trångt. Denna möblering är flexibel och kan ändras efter behov. Dessa möbler är medvetet 

valda för att kunna anpassas till rådande behov och vara funktionella och kvalitativa. Det skall 

vara lätt att möblera om eller stapla stolar om nödvändigt. Respondenten anger att det är lätt 

att se om en restaurang är möblerad av en designer utan kunskap om hur det fungerar att sköta 

en krog i praktiken.  

 

Det ses som en fördel om kunderna lämnar lokalen ganska omgående efter deras måltid är 

avslutad. Detta för att kunna ta in nya gäster på samma platser. Dock görs, enligt 

respondenten inget aktivt för att åstadkomma detta.   

 

Symboler och artefakter 

 

Mia Jonsson vill att Rex lunchrestaurang skall uppfattas seriös och att de levererar med 

samma jämna kvalitet. De siktar på att utveckla produkten inom konceptramen och håller sig 

med en väl utbildad personal. Exempel på detta kan vara att de skickar iväg sina anställda på 

olika kurser inom relevanta områden som mat och vin.       

 

Det finns skyltning men enligt respondenten är det ett problem att kunder inte läser dessa så 

noga eller inte alls. Dock finns menyer utanför med vad som serveras under veckan, det finns 

även meny direkt när kunden kommer in i foajén. På dessa menyer skall det tydligt framgå 

vad som inkluderas i det pris som betalas. Ute i foajén finns även diplom och utmärkelser 

uppsatta. Detta är direkt innanför entrén.  

 

Personal 

 

Personalen fungerar enligt Mia Jonsson som ambassadörer för krogen. Frontlinepersonalen är 

även ansiktet utåt och detta är viktigt för intrycket. Vid problem skall hovmästare eller ägare 

tillkallas och ta hand om situationen.  
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Observation Restaurang Björken 

 

Allmänt 

 

Förväntan på Björken är att det skall vara en vanlig, effektiv lunchrestaurang. De har relativt 

många kunder och man förväntat sig inte något speciellt mer än att äta en lunch till rimligt 

pris. Restaurangen finns främst för dem som besöker lasarettet vilket betyder att den fysiska 

miljön är mer inriktad på funktionalitet än på att skapa någon slags image. 

 

Omgivande faktorer 

 

Restaurangen är ganska välbesökt när vi gör vår observation. Detta verkar dock vara vanligt 

och det märks att personalen är van vid att ha många gäster. Ljudnivån är ändå relativt låg då 

ingen musik spelas i lokalen och många gäster håller låg samtalston. Gästerna plockar själva 

undan efter sig genom att ställa sina brickor på avsedda platser när de är klara. Detta gör att 

personalen bara behöver torka av borden där de finner det nödvändigt. I övrigt verkar 

restaurangen välstädad och lukten är förvånansvärt neutral med tanke på att det är en 

restaurang, inget särskilt stark matos märks.  

 

Layout och funktion 

 

Kösystemet är smart utformat med två möjliga köer. De börjar på varsin sida i restaurangen 

och möts sedan i mitten. Om gästen till exempel börjar på vänster sida tar denne bricka 

bestick och glas och fortsätter längst disken till en anställd som lägger upp maten på tallriken. 

När detta är gjort befinner sig gästen i mitten av systemet och möter gästerna som börjat till 

höger. Man går sedan till kassan som befinner sig strax framför de två köerna. Även där 

kommer gästerna i två köer som löper på varsin sida om kassan. Detta gör att restaurangen är 

väl lämpad att ta stora mängder kunder. Det är också möjligt för restaurangen att anpassa 

mängden anställda efter antalet kunder. Om kundantalet är relativt lite så räcker det med att en 

av köerna är öppen. En förstagångsbesökare kan lätt förstå hur det är tänkt och vart denne 

skall gå.  

 

Möblemanget består av bord och stolar som går i rött trä. De är uppställda i rader med ganska 

många platser för stora sällskap. På varje bord finns salt och peppar samt en liten duk. 

Bekvämligheten är ungefär vad som kan väntas av en lunchrestaurang och möblemanget 

verkar vara mer inriktat på funktion än image. 

 

Symboler och artefakter 

 

Det finns ingen klar skyltning för hur kösystemet är uppbyggt. Dock är det i detta fall inte 

nödvändigt. Det är, som tidigare nämnt, lätt att förstå. Menyer finns uppsatta utanför 

restaurangen men kan lätt missas om man passerar in utan att titta på skyltarna utanför. Under 

vår observation fann vi ingen meny som satt innanför restaurangens väggar.  
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Personal 

 

Den kontakt som förekommer med personalen på denna restaurang är starkt begränsad. Det är 

personal som lägger på mat och det finns kassapersonal men i övrigt ingen kontakt alls. Dock 

uppträder de artigt och utan att stressa på kösystemet för mycket.  

 

Restaurang Björken 

 

Restaurang Björken är en restaurang som ligger inom ramarna för Hotell Björken. Detta är ett 

hotell i direkt anslutning till Umeå Universitetssjukhus och hotellet riktar sig främst till 

personer som är i behov av vård eller till anhöriga. Dock, på grund av sin närhet till både 

sjukhus och universitet, nyttjas själva restaurangen även av en hel del personal från båda 

dessa arbetsplatser. Restaurangen serverar cirka 600 lunchgäster per dag och uppskattningsvis 

ett hundratal av dessa kommer från Umeå universitet.  

 

Restaurangen ägs av ett franskt företag, Sodexo, som är stora inom bland annat 

”stormatsalsbranschen”, det vill säga driva restauranger inom lasarett, skolor och liknande. 

Företaget driver även BVH, beteendevetathuset ,på Umeå universitet. Björken drivs som ett 

franchising företag och har sitt svenska huvudkontor Stockholm.  

 

Restaurangen har nyligen genomgått en renovering och en del ändringar i systemen har gjorts 

i och med detta. Lunch serveras klockan 11-14 och kostar 68 kronor. I detta pris inkluderas 

mat, dryck, bröd, sallad och kaffe. Om kunden vill ta mer mat kostar detta 20 kronor extra. 

Den som serveras är dagens rätt, en husmansrätt, dagens sallad, dagens soppa samt dagens 

vegetariska. Under lunchtiden arbetar fem personer i restaurangen.  

 

Restaurangchef Mikael Vanvreten 

 

Vår respondent Mikael Vanvreten arbetar som restaurangchef på restaurang Björken. 

Respondentens tidigare erfarenhet av restaurangbranschen tar sin början 1980 då han anställs 

som diskare vid restaurang Lingonet. Därefter fick han fortsätta som lärling och arbetade 

därefter i sju år innan studier inom restaurang och hushåll tog vid. Ämnen som studeras är 

bland annat ergonomi, företagsekonomi, psykologi, näringslära och livsmedelskunskap. 

Förutom ett antal år som frilansare har respondenten arbetat i nio år åt Scandic hotell, först 

som kock men har sedan avancerat till restaurangchef. Mikael Vanvreten har även drivit 2 

olika restauranger, den ena med tillhörande värdshus. Därefter vidtog en ny tid av studier på 

KOMVUX och därefter frilansjobb som kock åt Restaurang Björken sedan 2004. I februari 

2007 tillträdde respondenten som chef för hela restaurangverksamheten på Björken.  

 

Allmänna frågor 

 

Syftet med att driva restaurangen är att gå med vinst. Respondenten anger att det hela tiden 

finns krav från Frankrike på hur bra det skall gå. Det finns även ett kontrakt med lasarettet 

som sträcker sig flera år framöver. 

 

Kvalitet för denna restaurang är enligt respondenten en bra service och trivsam miljö. 

Exempelvis att det skall vara rent och att möbler och liknande är fräscha och hela.  
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Viktigt för att kunden skall känna sig nöjd är helheten på produkten. De önskemål som en 

kund kan ha på en lunchrestaurang skall kunna tillgodoses. I det här fallet kan det handla om 

näringsrik mat eller möjligheten till specialkost för dem som behöver. Stället skall även ha en 

bra och jämns standard. En viktig faktor som nämns är även närheten till restaurangen. Ett 

flertal kunder ligger inne för olika typer av behandlingar och är därför i behov av att lunch 

kan fås inom ett visst avstånd.   

 

Omkringliggande faktorer 

 

Restaurangens städrutiner börjar vid 06.30 och görs löpande under hela dagen fram till 18.00. 

Ingen städning under natten förekommer. Avtorkning av borde och liknande skall göras 

kontinuerligt under dagen. Dock finns givetvis risken att en kund hinner sätta sig vid en icke 

städad plats för att äta. Är det mycket att göra just vid det tillfället kan det hända att 

personalen inte hinner med att torka alla bord precis när sällskapet lämnar matsalen. Detta 

medför då risken att inte få ett helt nytorkat bord eller liknande. Ambitionen är dock att hålla 

rent vid borden allteftersom gästerna avviker.   

 

Gäster kan av flera skäl vara känsliga mot dofter och os. Detta förebyggs genom kökets 

fläktsystem. Respondenten berättar att de på grund av risken för känsliga gäster undviker 

restaurangen att laga exempelvis mat som luktar och smakar för starkt.  

 

Ingen som helst musik spelas i matsalen under lunchen. Detta är ett högst medvetet val då 

detta kan upplevas stressande och störande för gäster som är sjuka. Överhuvudtaget är hänsyn 

taget till den ljudbild som förekommer och kan påverka gästerna. Bland annat har enkäter 

delats ut där ljudnivå kan kommenteras. Taket är försett med ljuddämpande plattor för att 

hålla nivån av störande och höga ljud nere. Restaurangen är förhållandevis öppen så ljud kan 

lätt höras över stora ytor. Det finns inget trägolv, istället används en filtmatta vilket medför ett 

mer dämpat ljud så ljud av till exempel klackar bildar inget störande moment.  

 

Layout och funktion 

 

I samband med den renovering som gjorts har restaurangen fått ett nytt kösystem. Med det 

gamla systemet kunde kunderna bara gå från ett håll, nu finns möjligheten att ha två köer 

öppna samtidigt. Det finns även en extra kassa installerad. Dock används mest den så kallade 

kassaön, som är placerad i slutet av processen, under lunchrusningen. Vid denna kassa kan det 

bitvis bli trångt och betalningsdelen kan gå långsamt. Detta är dock, anger respondenten, 

något som de jobbar med att lösa. Det vill säga öka hastigheten vid köförfarandet så att gästen 

skall kunna få mat och kunna sätta sig och äta snabbare. Ett tidigare problem var att gästen 

ibland fick vänta så länge på att betala att maten började kallna. Detta är dock åtgärdat tack 

vare de förändringar som gjorts vid renoveringen. Det nya systemet har även medfört att 

köerna blir kortare dock kan det hända att gäster måste upplysas om att det finns två olika 

köer. Det vill säga att personal måste informera kunder om att det går att stå i kö från två olika 

håll. Respondenten ser inte att långa köer skulle kunna medföra några fördelar i denna 

verksamhet.  

 

Enligt respondenten kan andra restauranger använda köerna som ett sätt att locka till sig 

kunder men det behovet finns inte på denna restaurang. Istället ses långa köer som enbart 
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något negativt. Köerna upplevs av Mikael Vanvreten som lugna och det finns inte heller något 

för att distrahera de köande gästerna. Dock tror respondenten att deras kösystem kan upplevas 

lite ovant för dem så inte är vana, exempelvis om en person besöker restauranten för första 

gången. Det anges vidare att en del lunchrestauranger har bordsservering eller betalningen 

som första ”station” medan den här är placerad sist. Även systemet med brickor kan upplevas 

ovant eller att kunden själv plockar bort efter sig själv och inte serveringspersonalen. 

Anledningen till detta är att hålla priserna nere.  Flexibiliteten i systemet ligger i att antalet 

kassor, inom vissa gränser, går att anpassa efter antalet kunder. Exempelvis under påsken 

sjönk antalet besökare och då kan personalen välja att bara ha en kassa öppen.  

När det gäller placeringen av borden är det en prioritet att ha glest mellan borden. Detta bland 

annat för att underlätta för rullstolar, rullatorer och liknande. Dock påpekas att det behövs en 

viss mängd bord för att kunna ta emot så många gäster som möjligt. 

 

Vid renovering och ombyggnad anlitades en konsult. Denna gjorde även valen av möbler och 

dekor. Möblerna är valda för att vara funktionsdugliga och är inte valda för att visa en speciell 

image.  Det viktiga är att de är praktisk fungerande för den verksamhet som skall bedrivas och 

de kunder som restaurangen har. Något som ses som en negativt vid denna renovering var att 

det inte byggdes en lägre sida för matserveringen. Detta för att underlätta för gäster i rullstol 

eller med olika handikapp. De har även tänkt på placering av borde så att rullstolsburna gäster 

kan ta sig runt i restaurangen utan problem. 

 

I restaurangen finns inte något som medvetet påverkar hur länge gästen stannar. 

Respondenten anger att det inte förekommer någon in-house-sale och att ingen på något sätt 

försöker påverka gästens tid vid bordet. De får ta den tid de behöver. Det kan vara så att en 

del gäster av olika skäl tar lite längre tid på sig än vad som skulle vara önskvärt rent generellt. 

Ju fortare de äter desto fortare kan man få in nya gäster på platsen och på så sätt öka 

omsättningen. Dock anger respondenten att deras stressbild bör inte göras, och görs inte 

heller, värre än den är. Gästernas välbefinnande går först vilket också är ett önskemål från 

dem som anlitar restaurang Björken, nämligen lasarettet.  

 

Symboler och artefakter 

 

Den uppfattning som Mikael Vanvreten vill att kunden skall ha är de serverar ”genuin 

renodlad husmanskost”. Den meny som visar dagens utbud av mat finns placerad utanför 

restaurangens dörrar samt direkt när kunden kommer in i lobbyn till hotellet. Information om 

mat och liknande finns även att hitta på Internet. Priserna på lunch skall framgå av menyerna 

på ett tydligt sätt anger respondenten.  

 

Övrig skyltning är omgjord under den renovering som har pågått. Förr var det en hel del 

handskrivna skyltar men nu skall allt vara färdigtryckt. Dessa skall placerats på väggar och i 

taket. Vid varje produkt skall det sitta en skylt som visar vad som finns just där. Vid salladen 

skall det vara en ”sallads-skylt” och så vidare. Ingången skall vara tydligt utmärkt från lobbyn 

och det finns även en informationstavla vid varje in/utgång. På denna står veckans matsedel 

och andra händelser. I lobbyn finns även en lcd-skärm med olika information bland annat 

menyer över lunchen. Dessa skärmar kommer även att sättas upp inne i själva restaurangen. 

Själva kön och hur den fungerar kommer inte att märkas upp. Detta framgår, enligt 

respondenten, tydligt. Det är det första kunden ser när hon kliver in och det är självklart var 

den startar. Uppstår problem finns personal att fråga samt en reception alldeles utanför.    

 



 51 

Uppvisandet av olika diplom och liknande exempelvis miljödiplomering skall finnas inne i 

själva restaurangen, dessa är dock inte uppsatta ännu men det finns en del av en vägg vigd för 

detta ändamål. Denna del ligger en bar bit in och är inte det första man ser vid entrén.  

 

Personalen 

 

Personalen ses som företagets ansikte utåt. De skall uppträda korrekt och samtliga har en 

uniform som skall bäras. Denna ser lite olika ut beroende på befattning. Serveringspersonalen 

har till exempel inte en likadan som kockarna. Vi klagomål skall den anställde försöka lösa 

detta på bästa sätt. Om detta inte är möjligt förs det vidare till restaurangchefen eller 

köksmästaren.  

 

Vad det gäller the turn-over-rate anger respondenten att det är svårt med just luncher. Det 

ligger inte så mycket pengar i det. Den vinst som kan göras ligger ofta i kvantiteten och därför 

går ofta verksamheten över till stora företag som har cateringservice till skolor och liknande 

ställen där det inte finns någon ekonomisk vinning med att laga mat på stället. Varje stol på 

restaurangen kostar pengar och det måste beräknas hur mycket den måste dra in för att vara 

lönsam. Björken har, som tidigare sagt, cirka 600 gäster per dag och det är tacka vare den 

stora kvantiteten som de går runt. Vidare anger dock respondenten att det även kan vara ett 

problem att köra stort. Det är bättre att starta lite mindre och fylla stället. På så sätt fås 

kostnader för exempelvis hyra, vatten och el ner.  
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Analys 
 

I denna del analyseras de intervjuer och observationer som gjorts med de valda teorierna. 

Intervjuerna presenteras i en sammanfattande tabell för att ge bättre överskådlighet och 

lättare kunna se skillnader och likheter mellan svaren.  

 

Allmänt  

 

Restaurant 

intervjuer 
Lingonet Björken Rex News 

Allmänt      

Mål  Bas och bärande 

verksamhet 

Skall gå med 

vinst 

Svårt att nå bra 

lönsamhet 

Marknadsföring  

Kvalitet  Bra service, bra 

utbud och rent 

och fint. 

Prisvärdhet. 

Trivsamt, rent, 

bra service 

Bra mat och 

brett utbud, 

kunnig personal, 

serviceminded  

Jämnhet, hög 

standard 

”Kundnöjdhet”  Helheten, 

näringsrik mat 

Kunden skall 

känna sig sedd 

Uppmärksamma 

kunderna 

Förväntningar 

från kunden 

Billigt Bra och jämn 

standard 

God kvalitet, 

hög lägstanivå 

Bra mat och bra 

service 

 

Då det anges att den fysiska miljön är av stor vikt för huruvida de uppställda målen kommer 

att uppfyllas är
121

 det relevant att i ett initialt skede ta reda på likheter och skillnader mellan 

målsättningarna hos de olika restaurangerna.  

 

Den miljö som tjänsten produceras i är viktigt då kunden ofta tar del av denna genom att 

besöka företaget och kanske till och med att konsumera tjänsten i lokalen.
122

 

 

Den av restaurangerna som står ut mest är Lingonet som i regel inte har någon annan 

verksamhet än just bara lunchen och som har det som sitt enda bärande ben. Även på Björken 

är lunchen mycket viktig men där serveras även middag under kvällarna. Rex och News har 

lunchen som enbart en av flera verksamheter och använder sig av denna för att visa upp stället 

och eventuellt överskott kan ses som bonus. Enligt de observationer som gjorts är det tydligt 

att Lingonet har hög prioritet på sin lunch och att kvantitet är av största vikt. Systemet är till 

synes utvecklat för att kunna ta in ett stort antal gäster och kunna servera dessa på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Något som även bekräftas av respondenten. Målet med hög 

omsättning är därmed något som avspeglas i sättet att utforma restaurangens servicescape. På 

News är borden mycket färre och det är omöjligt att rymma samma typ av kvantiteter som 

Lingonet och Björken. Ytterligare ett steg som kan tyda på att News främst använder sin 

lunch som ett sätt att marknadsföra sig är deras val att servera buffé då den genomsnittliga 
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kunden kan antas stanna längre och prova flera olika rätter till skillnad från de övriga tre 

restaurangerna. Rex anger att det kan vara svårt att nå lönsamhet för denna typ av serveringar 

och det är därför viktigt att ha mer än en verksamhet som att stödja sig på. 

 

Kvalitén är den faktor som kan anses lättast att bedömas och den som avgör huruvida 

arrangemanget eller besöket var tillfredställande nog.
123

 När det kommer till kvalitetsaspekter 

är restaurangernas svar förhållandevis överensstämmande. Service och personalens insats är 

något som kan ses som en genomgående viktigt aspekt. Lingonet betonar, i likhet med teorin, 

vikten av att det skall vara prisvärt.
124

 

 

Likartade svar anges på kundnöjdhet och förväntningar och enligt de observationer som gjorts 

gör restaurangerna ansträngningar för att tillmötesgå kunden. Exempelvis vill Lingonet 

uppfattas som billigt och där är det då möjligt att välja bort alternativ kunden inte vill ha så 

som bröd och liknade. Det är även möjligt att ta mera mat. Stora skillnader i imagen kan 

observeras främst mellan News och Björken. Syftena för dessa är helt olika och detta syns 

tydligt i observationerna då Björken är mer funktionellt inriktat. Exempelvis kan en person i 

rullstol ta sig igenom systemet medan det skulle vara omöjligt att göra på News. Deras image 

och promotion-vinkel är tydlig. Det faktum att de ej optimerar miljön för lunchservering tyder 

på detta. En definition på servicekvalitet är skillnaden mellan förväntningarna innan och efter 

själva besöket
125

. Helt enkelt förändras intrycken beroende på hur besöket upplevs. 

Servicemässigt utmärker sig Rex där kunden blir serverad vid bordet och får kaffe framställt 

och disken undanplockad. Dock kan detta användas som ett sätt att påskynda kundens besök.  

 

Omkringliggande faktorer 

 

Restaurant 

intervjuer 
Lingonet Björken Rex News 

Omkringliggande 

faktorer 

    

Renlighet Städar i mån av 

tid 

Kontinuerlig 

städning 

Städar efter 

varje kund 

Löpande efter 

varje gäst 

Lukt Matos ses som 

positivt 

Matos ses som 

negativt och 

skall förhindras 

Matos är 

negativt och bör 

förhindras 

Ses som ett 

problem och 

åtgärdas 

Musik Ingen alls pga. 

av kostnaderna 

men ses som 

positiv 

Ingen alls, kan 

upplevas som 

störande och 

stressande 

Ses som en 

störande faktor 

för kunderna 

Spelas lugn 

musik för att 

skapa en positiv 

atmosfär 

Ljud Ljuddämpande 

material, viss 

avskärmning 

Ljuddämpande 

material och 

matta 

Ljudisolerande 

åtgärder 

vidtagna 

Inga åtgärder 

vidtagna 
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Att det är rent och fint kan ses som en förutsättning för att trivas
126

, speciellt i en miljö där 

mat skall förtäras.
127

 Städningen fungerar bra i var och en av restaurangerna utom möjligt vis 

Lingonet där vissa av borden står otorkade under längre tid och de anger också att städning 

sker i mån av tid. Dock hålls bra ordning och reda i övrigt viket för övrigt gäller de andra 

restaurangerna också. Detta kan tolkas som att de sätter stor vikt och har insett betydelsen av 

att hålla rent och snyggt. Lika så gäller lukter som kan spridas via kök och liknande. De enda 

som anser detta vara positivt är Lingonet dock kan inget speciellt observeras utan skillnaderna 

mellan företagen är i det närmste obefintlig.  

 

Det är bara News som har valt att ha bakgrundsmusik. Musiken kan användas som ett medel 

att påverka hur länge kunden stannar i lokalen. Det kan användas för att få kunden att stanna 

längre
128

 men även för att få kunder att tro att längre tid har förflutit än det egentligen har och 

på så sätt få kunder att lämna bordet snabbare.
129

 Då bara en restaurang har musik innebär det 

att tre av fyra har valt bort detta. Skälen är skiftande men utmärker sig gör Lingonet som 

enbart valt bort det på grund av den höga kostnaden. Musik kan ha effekt på stämningen och 

detta har News tagit fasta på och detta kan vara ännu ett led i att visa upp sin profil och image 

för kunden. Chansen att kunden stannar längre bör öka och med tanke på den typen av musik 

som författarna observerade är den inte av den störande karaktären utan skapade en mer 

trivsam miljö då sorl och oljud från kön inte blev lika påtagligt. Denna typ av störande ljud 

var mer tydligt på Rex där denna typ av distrahering från andra ljud hade kommit väl till pass. 

Björkens ljudnivå är av naturliga skäl dämpad då ett flertal är patienter och anhöriga och 

Lingonet är den restaurang som i detta fall kan upplevas som den med mest ljudnivå. 

Noterbart är att samtliga ställen anger att de ha vidtagit åtgärder för att hålla ljudet dämpat 

utom News. Dock skall det understrykas att skillnaderna på lokalerna är stor och behovet av 

ljuddämpning är olika.  
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Layout och funktion 

 

 

Restaurant 

intervjuer 
Lingonet Björken Rex News 

Layout och 

funktion 

    

Kösystem Struligt, 

problemområde 

som är under 

arbete, långa 

köer ses i 

huvudsak som 

negativt 

Problem har 

åtgärdats, flexibelt 

kösystem och långa 

köer är inte något 

positivt 

Inga fördelar med 

långa köer. 

Kösystemet rörigt 

för en 

förstagångsbesökare 

Nytt kösystem, 

utan flexibilitet. 

Långa köer ses 

inte som 

positivt men 

inte heller för 

korta, lagom kö 

är bäst 

Bordsplacering  Luftigt mellan 

borden men 

ändå mycket 

matplatser 

Glest mellan borden 

av praktiska skäl 

måste vägas mot 

antal betalade platser 

Kunna ta så många 

som möjligt utan att 

det blir för trångt 

Anpassad för 

kvällsaktiviteter 

Möblering  Valt av 

fastighetsägaren 

Funktionsdugligt och 

praktiskt saknar viss 

handikappanpassning 

Lätt att möblera om 

och möblerna skall 

kunna anpassas 

efter rådande behov 

Gjord för att 

vara bekväm 

och estetiskt 

tilltalande 

Kundens tid i 

restaurangen  

Önskvärt att 

kunden inte 

sitter för länge 

men inte aktiva 

åtgärder tas 

Ingen medveten 

påverkan, 

välbefinnande går 

först, hög omsättning 

är önskvärt 

Inga aktiva åtgärder 

görs men en hög 

omsättning 

eftersträvas 

Kaffe på maten 

dricks i annan 

del av lokalen 

 

Kösystemet i restaurangen kan generellt sägas är, eller varit, ett problem bland alla de 

respondenter vi besökt. Gemensamt för Björken, Lingonet och News är att de haft något sorts 

problem med sitt kösystem och att de nyligen ändrat det. Lingonet är en nybyggd restaurang 

men har ändå redan upplevt problemen med långa köer. Kösystemet är viktigt eftersom det 

ofta är här som kunden får sitt första intryck av restaurangen
130

. Det är också kösystemet som 

avgör kundens upplevda väntetid och kundens upplevda väntetid är viktigare än dennes 

faktiska väntetid.
131

 Denna vetskap tillsammans med att kunden ofta vid ett förstagångsbesök 

upplever att den har väntat längre än den faktiskt har,
132

 gör att vi ser kösystemet som en 

väldigt viktig faktor vad gäller hur nöjd kunden blir med sin vistelse i restaurangen.  

 

För Lingonet har det stora problemet i kösystemet berott på att mattorget där allt köande 

förekommer, inte har samma kapacitet att ta in kunder som den övriga restaurangen. 

Kösystemet blir därför en flaskhals som gör att kön ser längre ut än den är. Vid vår 
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observation såg vi hur köerna till de olika stationerna smälte samman och bildade en enda 

lång kö som var det första som mötte kunden. Detta blir negativt för kunden på flera sätt. Dels 

gör den långa kön att väntetiden blir lång men det finns även flera faktorer som gör att den 

upplevda tiden blir ännu längre. Den upplevda väntetiden känns generellt längre innan kunden 

fått sin första kontakt med servicepersonalen, om kunden är osäker på hur lång väntan 

kommer att bli samt om kunden är osäker på varför denne väntar.
133

 Vi anser att alla dessa 

villkor uppfylls i den långa kön som bildas på restaurang Lingonet och en 

förstagångsbesökare kommer därför att uppleva väntetiden som längre än den faktiskt är. 

 

Både Björken och News har nyligen ändrat sina kösystem så att de ska bli tydligare och även 

ha högre kapacitet att ta emot fler kunder samtidigt. Björken har möjlighet till ett flexiblare 

kösystem med flera ”lines” beroende på hur många besökare restaurangen har. Rex är den 

enda restaurangen i vår studie som inte upplevt problem med kösystemet. Detta anser vi bero 

på att lunchserveringen på Rex till stor del är fokuserad mot affärsluncher och att dessa ofta är 

stamkunder med stående bokningar. Det blir därför mindre folk som kommer in från gatan 

som förstagångsbesökare. Eftersom Rex tillämpar bordsservering får kunden tidigt kontakt 

med servicepersonalen vilket gör att dennes första vänta blir relativt kort. När kunden väl 

sitter vid sitt bord och har beställt lunch är väntan både bekväm och trygg vilket gör att den 

upplevda väntetiden blir kortare.
134

 

 

De flesta respondenter är överens om att långa köer inte är något eftersträvansvärt i en 

lunchrestaurang. På Rex och Björken vill man ha så korta köer som möjligt. Lingonet har 

funderat på att använda köerna som något de kallar för ”varma punkter” som kan utnyttjas för 

merförsäljning men det har visat sig att deras kunder inte köper mer vid längre väntan så de 

har gett upp det resonemanget. Det är endast på News som det nämns att de vill ha lagom 

långa köer eftersom de anser att en tom restaurang inte är bra reklam.  

 

 

Symboler och artefakter 

 

Restaurant 

intervjuer 
Lingonet Björken  Rex  News  

Symboler och 

artefakter 

    

Perception  Campus bästa 

ställe, där det 

finns något för 

alla 

Genuin 

husmanskost 

Seriös och jämn 

kvalitet 

Professionella, 

trevlig personal, 

uppdaterade.  

Skyltning och 

certifikat  

Skyltningen är 

tydlig men skall 

bli bättre. Inga 

certifikat än. 

Nytt skyltsystem 

skall installeras 

och det finns 

plats avsatt för 

certifikat 

Problem med att 

kunder missar 

skyltningen. 

Certifikat finns 

uppsatta i 

foajén. 

Tydligt 

skyltning. 

Certifikat finns 

uppsatta över 

hela 

restaurangen.  
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En restaurang kan på flera olika sätt sända ut signaler som tyder på hur de vill uppfattas och 

vad de vill att kunden ska förvänta sig av restaurangen. En dämpad belysning och vita 

tygdukar signalerar till exempel i högre grad att det rör sig om en dyrare restaurang där 

kunderna ska stanna längre.
135

 De lunchrestauranger som ingår i den här studien har alla olika 

image och vill uppfattas på olika sätt. Restaurang Lingonet vill erbjuda något för alla. De vill 

sikta på ett brett segment och servera billig och prisvärd mat där det finns något för alla. Vi 

tycker att den stora lokalen sänder dessa signaler när man kommer in i restaurangen. 

Inredningen är enkel och möblemanget likaså. Det öppna och ljusa gör att det blir 

skolmatsalskänsla över restaurangen. På Björken sätter de hälsan i första rummet och serverar 

husmanskost. Rex och News vill båda uppfattas som seriösa och professionella.  

 

I en restaurang kan man skilja mellan servicesymboler och auktoritetssymboler. De 

förstnämnda är inredningsdetaljer som är till för att förmedla en viss känsla i restaurangen. 

Auktoritetssymbolerna kan vara diplom eller licenser och utmärkelser som finns där för att 

imponera och förmedla en hög grad av professionalitet.
136

 På Rex finns det strategiskt 

utplacerade auktoritetssymboler i entrén som kunden ser så fort denne kommer in. Dessa 

består av diplom från olika utbildningar och andra utmärkelser som restaurangen fått genom 

åren. När kunden sedan kommer in i lokalen möts denne av servicesymboler som bidrar till en 

finare känsla än i den genomsnittliga lunchrestaurangen. Tjocka gardiner, vita tygdukar och 

systemet med bordsservering är exempel på det. På News finns inga diplom eller utmärkelser 

synliga men lokalen har många genomtänkta servicesymboler som ger ett trevligt och 

gästvänligt intryck.  

 

Personal 

 

Restaurant  Lingonet  Björken  Rex  News  

Personal      

Agerande  Personalen är 

ansiktet utåt 

Personalen är 

ansiktet utåt, 

uniformerade 

Kontinuerligt 

vidareutbildade, 

ambassadörer.   

Vidareutbildade 

och ansiktet utåt 

Befogenheter  Viss befogenhet 

att ersätta 

Löser själva 

mindre 

klagomål 

Hovmästare 

eller ägare skall 

lösa problemen 

Front line 

employee skall 

lösa problem i 

den mån de kan 

 

Personalen är en av de mest vitala delarna
137

 de kan förhöja eller stjälpa hela upplevelsen 

genom sitt agerande eller i vissa fall icke agerande, då åsyftas exempelvis agerande vid 

missnöjdhet hos kunden.
138

  Personalen kan vara direkt avgörande för 

återbesöksfrekvensen.
139

 Ett problem vid observationerna är att kunderna i dessa fall ofta inte 

har så mycket egentlig kontakt med personalen. Undantaget är Rex där de tar emot 
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beställningar, serverar och plockar undan. I övriga fall handlar det mest om väldigt korta 

interaktioner. Detta innebär inte att de är av liten vikt utan det kan anses att det är viktigt att 

göra ett bra intryck när man bara får en kort chans, till skillnad från då personalen gör flera 

interaktioner och då ha bättre chans att reparera eventuella misstag. Minst kontakt är det på 

News så personalen bara tar betalt och inte lägger upp maten. Det är alltså egentligen bara ett 

enda tillfälle som kunden möter en anställd öga mot öga. På Björken och Lingonet gör kunden 

i normala fall två olika möten, när maten läggs på och vid kassan. Båda dessa ställen, men 

kanske framförallt Lingonet, har ett behov att snabba på. Detta leder till att eventuell 

konversation kan bli korthuggen och rapp. Detta gäller speciellt kassapersonalen och det skall 

understrykas att personalen vid matuppläggningen på Lingonet är noga med att fråga om 

kunden vill ha mer eller tillbehör som sås, sylt och liknande. Samtliga restauranger verkar 

medvetna om att personalens vikt och försöker agera därefter. Stressig personal ger inte ett 

bra intryck och detta är av vikt inte minst för Björken där kunder kan vara långsammare än på 

andra ställen och vikten av tålamod i dessa situationer är synbar. News har som nämnt minst 

antal interaktioner men det bemötande som ges är trevligt och oforcerat. Rex service är den 

bästa av ställena men det skall påpekas att det gäller först efter att kunden tagit fösta 

kontakten. Det kan tolkas som att de är väldigt vana vid återkomstbesökare och inte har det 

som naturlig del att genast få grepp om kunden redan vid inledandet, lika så gäller News.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

Slutsatser och diskussion 
 

I detta avsnitt diskuterar vi våra resultat och kan genom vår analys uppbringa slutsatser som 

syftar till att besvara vår frågeställning på ett genomgående sätt samt ytterligare utveckla det 

teoretiska resonemanget. Detta ger oss uppslag till hur företag bör agera vid resonemang 

kring servicescapet. Dessa pressenteras restaurang för restaurang samt genom övergripande 

slutsatser. 

 
Studiens problemformulering: 

Hur arbetar lunchrestauranger för att skapa ett bra servicescape? 

 

Studiens syfte: 

Vårt syfte är att skapa en förståelse för hur lunchrestauranger arbetar med servicescape och 

hur de tänker när de utformar tjänsteutförandet. Vi ska även utifrån den insamlade teorin ge 

förslag på förbättringar i dessa restaurangers servicescape. 

 

Restaurang Lingonet 

 

Restaurang Lingonet är en nybyggd restaurang som verkligen har tänkt till angående den 

fysiska miljön. Det är en typisk lunchrestaurang med lunchservering som sin 

huvudverksamhet. Det som särskiljer Lingonet från andra restauranger i den här studien är hur 

layouten i restaurangen ser ut. Det beror delvis på att deras målgrupp är alla, på universitetet 

och sjukhuset, och att de därför måste har stor kapacitet för att kunna ta emot många 

lunchgäster från campus. Förutom att de vill kunna erbjuda något för alla, vilket ställer 

särskilda krav på resturangens kösystem, så har de öppen insyn i köket eftersom de anser att 

doften av mat säljer och att kunder gärna vill se den annars dolda delen av tjänsteutförandet. 

 

Vi ser både för- och nackdelar i det servicescape som finns på Restaurang Lingonet. 

Kösystemet som det ser ut idag är det stora problemet enligt oss, detta nämner även 

kökschefen. Kapaciteten är uppenbart för liten vilket leder till att alla köer till de olika 

maträtterna lätt smälter samman till en enda lång kö. Intrycket för förstagångsbesökaren blir 

då väldigt kaotiskt eftersom det ser ut som väntetiden för att få sin mat är väldigt lång. Detta 

kan både avskräcka kunden så att denne vänder i dörren eller få den upplevda väntetiden att 

verka lång vilket gör att kunden inte återvänder.
140

 Det bristande kösystemet ser vi som 

restaurangens största problem eftersom detta är, enligt oss en av de viktigaste delarna. 

Kösystemet är uppdelat i så många delar med olika funktioner och det är väldigt viktigt att en 

kund inte känner sig bortkommen i lokalen. Det ska direkt vara tydligt för kunden hur denne 

ska agera i tjänstemötet.
141

  

 

Den öppna insynen i köket påverkar både doft och renlighet enligt oss. Kunden ser vad som 

händer i köket vilket är positivt så länge det städas noggrant där inne. Ett smutsigt kök som 

syns ut i restaurangen kan leda till katastrof men vi tror att så länge renligheten håller en hög 
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standard är insynen något positivt. Vi tror att en kund känner sig tryggare med kvaliteten på 

tjänsten då de kan se en större del av processen där tjänsten skapas. Även doften som kommer 

ur köket ger kunden information om vad denne kan förvänta sig av tjänsten. En stor nackdel 

med en tjänst är att den är immateriell och därför svår att presentera för kunden innan 

konsumtion. Den måste även produceras på nytt till varje kund vilket gör att kunden har svårt 

att veta vad den ska förvänta sig för resultat av tjänsten.
142

 Vi anser att den öppna insynen i 

köket hjälper restaurangen att styra kundens förväntningar av tjänsten eftersom den ger 

kunden en större möjlighet att ta del av produktionen. 

 De är medvetna om servicescapets för- och nackdelar och arbetar aktivt med att göra 

förbättringar och förändringar. 

 Det största problem som vi kan hitta med resturangens servicescape är kösystemets 

kapacitet att ta in många kunder samtidigt.  

 Kösystemet måste bli tydligare för kunden för att det inte ska bildas onödigt långa 

köer i början. Dock verkar de vara medvetna om effekten av många korta köer på 

kundens upplevda väntetid. 

 

Restaurang Björken 

 

Restaurang Björken är anslutet till patienthotellet med samma namn. Här är lunchserveringen, 

tillsammans med middagen huvudverksamhet. De flesta kunder har anknytning till sjukhuset 

och Björkens kunder består till stor del av sjuka eller anhöriga till dessa. Den stora skillnaden 

mellan Björken och övriga restauranger i studien är deras speciella målgrupp. De har många 

sjuka och gamla som de måste anpassa sin fysiska miljö till. Vi tror att det är en av 

anledningarna till att Björken är den restaurang som är mest medveten om sitt servicescape av 

alla restauranger i studien. Det mest positiva med Björken, enligt oss är att de är den enda 

restaurang som har ett kösystem som de kan anpassa efter antalet besökare. Detta innebär att 

köerna kan hållas korta även vid stor kundtillströmning och detta är mycket eftersträvansvärt 

då det påverkar kundens upplevda väntetid.  

 

 Vi anser att en förbättring som bör göras snarast är att få upp tydligare skyltar över hur 

kösystemet fungerar så kunderna förstår hur de ska gå. 

 Restaurangchefen är mycket medveten på de speciella krav som ställs på 

restaurangens servicescape och även på de brister som finns. 

 

Rex 

 

En viktig aspekt med Rex är att lunchserveringen är en relativt liten del av verksamheten då 

den även är nattklubb och serverar middag. Den målgrupp de främst inriktar sig på med sin 

lunchservering är företag och affärsluncher. De anpassar sitt servicescape till denna målgrupp 

bland annat genom att inte spela någon musik i restaurangen under lunchserveringen. De 

anser att detta kan störa kunder under ett lunchmöte. De är också den enda restaurangen i 

studien som har bordsservering under lunchen. Bordsserveringen innebär personalen blir en 

ännu större del av tjänstemötet än vid självbetjäning. Detta ställer då högre krav på att 

personalen agerar och klär sig korrekt. 
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 Eftersom kunden får kontakt med personalen tidigt i tjänstemötet upplevs väntetiden 

som kortare. 

 Eftersom Rex har många stamkunder är deras system i restaurangen dåligt anpassat till 

osäkra förstagångsbesökare. Personalen är inte heller lika van vid att kunden inte vet 

vad denne ska ta sig till när de kommer in i restaurangen. 

 Vi anser att Rex har ett servicescape som är väl anpassat till de kunder som 

målgruppen består av. De är dock inte särskilt medvetna om de brister som finns för 

en förstagångsbesökare 

 

News 

 

Lunchserveringen på News är inte huvuddelen av verksamheten då den serverar middag, är 

nattklubb och även café. Det som särskiljer News från övriga restauranger är att kunden har 

större aktiv del i tjänsteutförandet då denne förser sig själv med mat från kokkärl och lägger 

upp det på sin egen tallrik. Det positiva med detta system är att kunden betalar innan den 

hämtar maten vilket medför att man inte måste stå i kö för att betala sin mat när den ligger på 

tallriken. Risken att maten kallnar medan kunden står i kö blir därför i det närmaste obefintlig. 

En annan punkt på vilken News skilde sig från övriga restauranger var att det spelades musik 

under lunchserveringen. Under vår observation upplevde vi detta som mycket behagligt då 

den lugna musiken var mycket effektiv att stänga ute övrigt oljud från den välbesökta 

restaurangen. Den hjälpte till att skapa en trevlig atmosfär för kunden.  

 

 Vi anser att kösystemet behöver utökad möjlighet att anpassas efter 

kundtillströmningen då det lätt blir en flaskhals tidigt i kösystemet 

 Restaurangens servicescape är anpassat för kvällsaktiviteten och modifieras inte heller 

för att tillgodose de krav som lunchserveringen ställer. 

 

Övergripande slutsatser 

 

 De skillnader som vi iakttagit i de olika restaurangernas servicescape kan härledas till 

restaurangernas mål vad gäller image och målgrupp. 

 Generellt anser vi att restaurangerna är väl medvetna om servicescapet påverkan på 

kunden. Det skall dock tilläggas att de inte är lika duktiga på att anpassa servicescapet 

på sin lunchservering eftersom den ofta inte utgör huvuddelen av restaurangens 

verksamhet. 

 Överlag är medvetenheten om servicescapet betydelse tydlig. 

 Det är svårt att dra för mycket slutsatser om personalen då interaktionerna är mycket 

korta, med undantag för Rex. Dock kan det sägas att samtliga restauranger har insett 

personalens betydelse för upplevelsen men i vissa fall agerar de ej därefter. 

 Städning kan genomgående sägas vara ett moment som sköts bra och renhet kan därför 

sägas vara ett prioriterat område. 

 Kösystemen kan generellt sett förbättras även om de restauranger som har lunchen 

som en huvudverksamhet har tänkt till och gjort försök att komma till rätta med 

problem som uppstått. 
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Efter att ha arbetat med materialet anser vi att det kan göras förändringar och utvecklingar av 

den teoretiska modell som ligger till grund för arbetet. De delar som är medtagna förhåller sig, 

enligt oss, något annorlunda än vad som först kunde utläsas. Genom de observationer och 

intervjuer som är gjorda kan de teoretiska blocken flyttas och modifieras.  

 

 

Figur 2 
Kvalitetsmodellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som enligt den teoretiska modellen gick under begreppet ”allmänt” visade sig vara av stor 

vikt och var något som genomsyrade hela organisationen och således också uppbyggnaden 

och designen av servicescapet. Denna kategori kan närmast beskrivas som ”målet” med 

lunchverksamheten då dessa aspekter avspeglar sig i hela i hela processen. Det är alltså målet 

med verksamheten som är avgörande för hur servicescapet utformas.  

 

De övriga delarna, som blir formade av målet, dock har de liten påverkan på varandra. 

Exempel på viss påverkan finns dock. Delarna som kan sägas avspeglas i varandra är layout 

och funktion, mer specifikt kösystemet, och symboler och artefakter. Detta i och med att 

skyltning kan ha en påverkan på kösystemet och hur funktionen upplevs. Även personal kan 

ha en påverkan på hur kösystemet fungerar men detta är inte något som observeras och det 

skulle krävas betydande resurser för att ha någon person som tar hand och slussar varje kund. 

Dock kan i huvudsak delarna ses som relativt fristående.   

 

När dessa delar sammanstrålar skapar de ett helhetsintryck som ger den upplevda kvalitén. 

Denna helhet är det som kommer att påverka kundens uppfattning. Det kan således påstås att 

varje del i sig är viktig men restaurangen bedöms utifrån det totala intrycket. Det är 

tillexempel inte troligt att varje kund delar upp restaurangen i dessa delar och ger sitt intryck 

på vart och ett av dessa.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Frågeformulär för restauranganalys 

 

Presentation av Oss och vårt ämne. Är det ok att spela in? 

 

Presentation av respondenten.  

 Bakgrund? 

 Position   

 Hur länge i branschen?  

 

Allmänt 

 

 Var är målet med er lunchserveringe? Vinst? Promota stället? 

 Hur skulle Du definiera god kvalitet? 

 Vad är viktigt för att kunden skall känna sig nöjd? 

 Vad tror Du att kunden förväntar sig av Er lunchrestaurang? 

 

Omkringliggande faktorer 

 

 Hur ser Era städrutiner ut? Torkar ni av borden allt eftersom? Eller allt när dagen är 

slut? 

 Gör ni något för att kontrollera spridning av lukt från kök till matsal? 

 Spelar ni musik i restaurangen under lunchtid? Varför? Varför inte? Hur planerar ni 

val av musik? 

 Hur tror ni att musiken påverkar kunderna? 

 Har ni gjort något för att kontrollera ljudnivån i matsalen?  

 

Layout och funktion 

 

 Vad är tanken bakom Ert kösystem? Fördelar? Nackdelar?  

 Vad gör ni för att hålla köerna korta? 

 Ser ni några fördelar med långa köer? 

 Gör ni något för att distrahera/sysselsätta kunden i kön? 

 Hur tror ni att en förstagångsbesökare upplever Ert kösystem? 

 Hur mycket flexibilitet finns i kösystemet? Går det att anpassa efter mängden kunder? 

 

 Hur har Ni tänkt angående bordsplaceringen i restaurangen?  

 

 Hur tänker ni angående insyn i köket? Fördelar? Nackdelar?  

 

 Hur har ni tänkt när ni valt ut möbler? Bekvämt? Snyggt? Praktiskt? Image? Fördelar? 

Nackdelar? 

 

 Gör Ni något som aktivt påverkar hur länge kunden stannar i lokalen?  

 

 



 

Symboler och artefakter 

 

 Hur vill ni uppfattas av Era kunder?  

 Vad gör Ni för att uppnå det?  

 Hur har ni arbetat med skyltningen i Er restaurang? Tydlig? Problem?  

 Var finns menyn placerad? Varför?  

 Är det tydligt vad som ingår i priset?  

 

 

Personal 

 

 Hur ser Ni på Era anställdas roll i processen? 

 Hur är personalen instruerade att agera vid problem? 

  

 

 Turn over rate 

 

 Finns det något som Du vill understryka? Något vi glömt? Andra viktiga aspekter? 

 

 

 

Får vi återkomma med kompletterande frågor? 

 

 

 

 


