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Sammanfattning)

Det*finns*idag*i*Sverige*många*lantbruk*och*bönder*som*producerar*livsmedel*och*

grödor*i*olika*stora*skalor.*Intresset*för*lokalt*producerade*råvaror*är*något*som*ökat*i*

samhället*och*är*ofta*förekommande*i*media.*Människor*i*restaurangbranschen*har*

under*många*år*använt*sig*av*lokalt*producerade*råvaror,*men*i*och*med*det*ökade*

intresset*från*konsumenter*så*har*möjligheterna*till*användandet*ökat.*

Syftet*med*denna*uppsats*är*att*se*hur*restauranger*använder*sig*av*lokalt*producerade*

råvaror*som*en*del*i*sin*marknadsföring.*Vi*vill*också*ta*reda*på*vilket*sätt*kundens*val*

av*restaurang*påverkas*av*restaurangers*användande*av*lokalt*producerade*råvaror.*

Vi*har*använt*oss*av*kvalitativ*metod*i*form*av*intervjuer*samt*en*kvantitativ*enkät*med*

kvalitativa*metodinslag.*Vi*har*genomfört*tre*intervjuer*med*verksamma*inom*

restaurangbranschen*samt*distribuerat*en*enkät*via*ett*socialt*media*riktad*till*

restaurangkunder*vilken*var*tänkt*som*ett*komplement*att*ställa*mot*resultaten*av*

intervjuerna.**

Resultatet*av*de*undersökningar*vi*genomfört*visar*att*definitionen*av*vad*som*anses*

vara*lokalt*producerat*skiljer*sig*väldigt*mycket*från*olika*individer.*Mängden*lokalt*

producerade*råvaror*som*används*hos*restauranger*skiljer*sig*mycket*beroende*på*

vilken*typ*av*verksamhet*som*bedrivs.*Detta*är*dock*något*som*restaurangerna*

använder*i*sin*marknadsföring*och*resultaten*visar*att*konsumenterna*uppfattar*detta.*
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1)Inledning 

Vid*ett*restaurangbesök*kan*man*som*gäst*ibland*notera*att*restaurangen*använder*sig*

av*lokalt*producerade*råvaror*eller*lokala*producenter*utan*att*direkt*reflektera*över*

det.*Man*kan*snabbt*se,*på*olika*restaurangers*hemsidor,*att*vissa*restauranger*tydligt*

vill*visa*att*de*använder*sig*av*lokala*råvaror*och*producenter,*medan*andra*håller*en*

mer*diskret*profil.*På*restaurangers*menyer*finns*ofta*benämningar*på*olika*platser*

eller*producenter*där*en*viss*råvara*kommer*ifrån.*Är*restaurangen*ute*efter*att*

marknadsföra*sig*med*det*eller*har*man*omedvetet*börjat*använda*sig*av*att*beskriva*

olika*råvaror*utan*att*det*från*början*var*tänkt*som*en*del*av*marknadsföringen?*Om*

det*är*en*medveten*tanke*att*marknadsföra*sig*med*hjälp*av*lokalt*producerade*

produkter*på*olika*sätt,*vill*man*då*attrahera*nya*kunder*eller*en*viss*kundkrets?*Har*

man*som*kund*reflekterat*över*om*man*själv*blir*påverkad*av*att*restauranger*

använder*sig*av*lokalt*producerade*råvaror*när*val*av*restaurang*ska*ske*eller*sker*valet*

utan*vidare*eftertanke?*Dessa*funderingar*tycker*vi*är*av*intresse*att*utforska*vidare*

och*kommer*således*att*belysas*i*detta*arbete.*I*nästa*avsnitt*följer*en*genomgång*om*

bakgrunden*till*problemet*och*därefter*syftet. 

1.1 Lok al  m at  

Lokal*mat*är*ett*uttryck*som*figurerar*ofta*och*väl*i*dagens*samhälle.*Problematiken*

med*användandet*av*ordet*lokalt*är*att*det*finns*väldigt*många*olika*definitioner*av*

det,*detta*beroende*på*vart*man*utgår*ifrån.*På*drygt*20*platser*i*Sverige*bedrivs*en*

marknad*där*mindre*närproducerande*bönder*får*medverka*(Bondens*egen*marknad,*

2013).*Deras*definition*av*lokalt*producerade*produkter*innefattar*alla*producenter*

inom 250 km radie fr�n marknadsplatsen. Alonso och O’Neill (2010, s. 1176) beskriver 
Storbritanniens*motsvarighet*till*denna*marknad,*National*Association*of*Farmers*

Markets*(NAFM),*där*allt*som*är*producerat*inom*drygt*48*km,*anses*vara*idealiskt*när*

det*gäller*att*definiera*lokalt*producerat.*Jones*et*al.*(2004,*s.*329)*beskriver*Londons*

motsvarighet*till*bondens*marknad,*Londons*Association*of*Farmers*Markets,*där*

anses*allt*som*är*producerat*inom*cirka*160*km*från*Londons*motorväg*M25*kunna*

kallas*för*lokalt.*Jones*et*al.*(2004,*s.*329)*visar*också*på*vikten*av*att*skilja*lokal*mat*

från*platsanknuten*mat*där*den*lokala*maten*produceras*och*säljs*inom*ett*begränsat*

geografiskt*område*medan*den*platsanknutna*maten*kan*marknadsföras*och*säljas*
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både*nationellt*och*internationellt,*till*exempel*Parmaskinka*och*Västerbottensost*även*

om*de*också*säljs*lokalt.*Sharma*et*al.*(2009,*s.*56)*menar*dock*att*lokal*mat*inte*alltid*

behöver*förknippas*med*ett*bestämt*geografiskt*område*utan*kan*även*karaktäriseras*

genom*olika*kulturella,*sociala*och*politiska*aspekter.*När*vi*i*detta*arbete*talar*om*

lokalt*producerade*råvaror*menar*vi*det*som*är*producerat*inom*en*region*och*just*i*

detta*fall*använder*vi*oss*av*Västerbottens*län,*detta*för*att*kunna*täcka*in*fler*

producenter*på*grund*av*stora*avstånd*mellan*olika*platser*i*norra*Sverige.*Om*annan*

definition*av*lokal*mat*används*förklaras*detta*i*direkt*anslutning*till*denna. 

1.2 Lok al  m at  som  fenom en  

Under*generationer*har*lokalt*producerad*mat*bidragit*till*att*många*länder*och/eller*

regioner*har*utvecklats,*lett*till*skapandet*av*traditioner*samt*bevarande*av*kulinarisk*

identitet (Alonso & O’Neill, 2010, s. 1176). Redan f�r ett decennium sedan visade Heldt 
Cassel*(2003,*s.*9)*att*intresset*för*matens*ursprung*har*ökat*i*Sverige*och*Sharma*et*

al.*(2009,*s.*55)*anser*att*fenomenet*att*äta*lokalt*producerad*mat*har*i*USA*ökat,*

något*som*beräknas*fortsätta*öka*på*grund*av*att*konsumenter*blir*mer*medvetna*om*

hälsa*och*miljö.*Heldt*Cassel*(2003,*s.*9)*menar*att*livsmedelsprodukter*marknadsförs*

allt*oftare*med*beskrivningar*om*ursprunget*och*produkter*som*kommer*från*olika*

platser*ger*vid*konsumtion*tankar*om*kvalitet,*djuretiska*värderingar*och*

hälsoaspekter.*Vidare*anser*Eriksson*(2010,*s.*8)*att*handla*lokalt*bidrar*till*bättre*

kontroll*över*råvarornas*kvalitet*och*till*att*transporterna*blir*kortare,*beroende*på*vart*

bonden*befinner*sig.*Denne*menar*också*att*andra*fördelar*med*lokalt*är*utökade*

arbetstillfällen*och*hopp*om*samhällsutveckling*utanför*storstäderna.*Heldt*Cassel*

(2003,*s.*9)*påpekar*att*det*dock*inte*är*någon*ny*företeelse*att*mat*förknippas*med*

olika*platser*som*till*exempel*städer,*länder*eller*världsdelar*som*till*exempel*Sushi*

som*är*starkt*förknippat*med*Asien*och*Japan.*Heldt*Cassel*(2009,*s.*9)*menar*också*

att*tydliga*kopplingar*mellan*plats*och*produkt*återfinns*i*mat*som*genom*sitt*innehåll*

eller*produktionssätt*nämns*som*exempelvis*hälsosam*eller*ekologisk*vilket*gör*att*

produkternas*marknadsföring*syns*tydligare*än*för*andra*produkter.*Produktnamn*och*

varumärken*benämns*och*marknadsförs*ofta*med*platsknutna*namn*då*platsens*

innebörd*och*symbolik*speglas*på*produkterna.*Tellström*et*al.*(2005,*s.*352)*vidhåller*

även*att*restaurangchefer*anser*att*kunskap*om*den*lokala*kulturen*hos*personalen*ger*

extra*värde*i*dialogen*med*kunderna,*då*restaurangcheferna*själva*ofta*möter*gäster*

personligen*för*att*presentera*en*rätt*eller*diskutera*en*råvaras*kvalitet. 
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1.3 M ar k nadsför i ng  

Eftersom*lokalt*producerade*råvaror*marknadsförs*på*ett*eller*annat*sätt,*omedvetet*

eller*medvetet,*följer*nu*en*beskrivning*av*marknadsföring.*Marknadsföring*är*enligt*

Kotler*och*Keller*(2009,*s.*44)*en*central*funktion*hos*företag*och*spelar*en*viktig*roll*

för*ett*företags*lönsamhet.*Delar*som*finansiering,*drift*och*bokföring*spelar*ingen*roll*

i*ett*företag*om*det*inte*finns*tillräcklig*efterfrågan*av*produkter*och*tjänster*så*

företaget*kan*gå*med*vinst.*Jobber*och*Fahy*(2009,*s.*3)*menar*att*framgångrika*

företag*är*de*som*lyckas*att,*inte*bara*hålla*kvar*sina*befintliga*kunder,*utan*också*kan*

locka*nya.*Kotler*och*Keller*(2009,*s.*45)*anser*att*anledningen*till*detta*är*att*

marknadsföring*är*till*för*att*ständigt*identifiera*och*tillgodose*sociala*och*mänskliga*

behov.*De*framhåller*även att “meeting needs profitably” allts� att l�nsamt tillgodose 
behov*är*en*kort*och*bra*definiering*av*marknadsföring.*Jobber*och*Fahy*(2009,*s.*3)*

har*följande*definition*av*marknadsföring*som*�r “the achievement of corporate goals 
through*meeting*and*exceeding customer needs better than the competition”. De*
menar*således*att*uppfylla*företagsmålen*genom*att*tillgodose*kunders*behov*bättre*än*

konkurrenterna*där*det*centrala*målet*är*att*få*långsiktigt*nöjda*kunder.*Detta*är*något*

som*många*restauranger*tillämpar*eller*vill*sträva*mot*att*tillämpa*konstant*i*sitt*

dagliga*arbete.*Enligt*Jobber*och*Fahys*(2009,*s.*4)*beskrivning*av*

marknadsföringskonceptet*anser*vi*att*restaurangers*verksamhet*kan*placeras*in*under*

det*konceptet*eftersom*det*är*en*filosofi*för*verksamheter*som*sätter*kunder*och*deras*

tillfredsställelse*i*centrum. 

1.4 Tj änst eför etag  

Tjänsteföretag*finns*överallt*i*samhället*och*restauranger*är*just*ett*sådant.*En*tjänst*

kan*enligt*Kotler*och*Keller*(2009,*s.*386)*definieras*som*ett*framförande*en*part*kan*

erbjuda*till*en*annan*som*i*huvudsak*är*immateriellt*och*som*inte*resulterar*i*något*

ägande.*Dess*framtagning*kan*antingen*vara*bundet*eller*inte*till*en*fysisk*produkt.*

Användandet*av*mervärdestjänster*eller*en*utmärkt*kundservice*ökar*för*att*kunna*

urskilja*sig*från*massan. 

Andelen*service*kan*vara*av*varierande*storlek*sett*på*det*totala*erbjudandet*(Kotler*&*

Keller,*2009,*s.*387).*Om*man*exempelvis*besöker*en*restaurang*får*man*mer*än*just*

den*maträtt*man*väljer*att*köpa.*Förutom*maten*och*drycken*så*levererar*också*

restaurangen*ett*helt*koncept*med*stor*del*service*där*utöver*det*man*konsumerar*

också*får*intryck*från*lokalen,*service*från*personalen,*känner*av*atmosfären*i*
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restaurangen*samt*andra*variabler*som*kan*spela*in*på*restaurangupplevelsen.*Detta*

stämmer*enligt*Kotler*och*Keller*(2009,*s.*389)*in*på*en*kategori*av*erbjudanden*där*

servicen*är*det*viktigaste*men*kompletteras*av*stödjande*varor.*Kotler*och*Keller*

(2009,*s.*389)*poängterar*också*att*tjänster*inte*är*något*man*kan*se,*känna*eller*höra*

före*man*är*i*fas*att*köpa*eller*har*köpt*tjänsten*som*man*kan*göra*med*produkter,*

man*kan*till*exempel*inte*veta*exakt*innan*man*går*till*frisören*hur*den*nya*frisyren*

kommer*att*se*ut.*Man*kan*däremot*innan*köpet*se*vilka*tjänster*som*erbjuds*på*till*

exempel*hemsidor,*reklamblad*och*så*vidare.)Vidare*menar*Kotler*och*Keller*(2009,*s.*

390)*att*medan*rena*produkter*tillverkas,*skickas*mellan*olika*återförsäljare*och*blir*

konsumerade*vid*ett*annat*tillfälle,*tillverkas*och*konsumeras*tjänster*samtidigt*och*de*

går*heller*inte*att*spara.*De*menar*också*att*tjänster*i*hög*grad*är*föränderliga,*detta*på*

grund*av*att*kvaliteten*på*tjänsten*beror*på*vem*som*utför*den.*Eftersom*kunden*oftast*

är*närvarande*när*tjänsten*produceras*blir*interaktionen*mellan*leverantören*och*

kunden*en*speciell*faktor*i*marknadsföringen*för*tjänster. 

 

Sammanfattningsvis*har*vi*nu*gjort*en*redogörelse*för*vad*den*litteratur*vi*hittat*säger*

om*ämnet*vi*studerar.*Det*vi*förklarat*är*hur*olika*definitioner*av*lokalt*producerade*

råvaror*används*på*olika*platser*och*hur*lokal*mat*figurerar*som*fenomen*i*dagens*

samhälle.*Hur*produkter*med*platsbenämning*kan*fungera*som*marknadsföring,*en*

definition*av*vad*marknadsföring*är*samt*hur*ett*tjänsteföretag*fungerar.*Från*

utbildningen*vid*Restauranghögskolan*i*Umeå*har*vi*fått*en*del*erfarenhet*av*att*

använda*lokalt*producerade*produkter*i*matlagningen.*Med*allt*detta*som*bakgrund*

kan*vi*nu*i*denna*studie*fördjupa*oss.*Vi*ämnar*att*titta*närmare*på*hur*

marknadsorienterade*företag*(Jobber*&*Fahy,*2009,*s.*3)*i*form*av*restauranger*

hanterar*lokala*produkter*utifrån*ett*marknadsföringsperspektiv*och*hur*det*påverkar*

kundens*val*av*restaurang.* 

I*denna*uppsats*kommer*orden*gäst,*kund*och*konsument*att*förekomma*vid*

benämning*av*personer*som*på*något*sätt*använder*sig*av*restaurangers*tjänster.*

*

*

*
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2)Syfte)

Syftet*med*detta*arbete*är*att*ta*reda*på*hur*restauranger*använder*sig*av*lokalt*

producerade*råvaror*i*sin*marknadsföring.*Vi*vill*se*hur*användandet*av*lokala*

produkter/producenter*på*olika*sätt*speglas*i*restaurangens*marknadsföring*där*även*

dess*image*och*koncept*innefattas.*Vi*vill*också*undersöka*hur*dessa*påverkar*gästens*

val*av*restaurang*samt*hur*restaurangerna*upplever*denna*konkurrens.**

*

Syftet*kommer*att*uppfyllas*genom*att*besvara*följande*frågeställningar: 

·         Hur*ser*restauranger*och*gäster*på*definitionen*av*lokalt*producerade*

råvaror? 

·         Varför*använder*restauranger*sig*av*lokalt*producerade*råvaror? 

·         På*vilket*sätt*använder*sig*restauranger*av*lokalt*producerade*råvaror*i*sin*

marknadsföring? 

·         På*vilket*sätt*påverkas*gäster*i*sitt*val*av*restaurang? 

3)Metod)och)material 

3.1 L i t t er at u r sökn i ng  

Eftersom*vi*hade*en*idé*om*att*vi*ville*undersöka*restaurangers*användning*av*lokala*

råvaror*kunde*vi*med*hjälp*av*universitetsbibliotekets*sökfunktion*och*olika*databaser*

utföra*en*litteratursökning*för*att*hitta*artiklar*och*få*en*inblick*i*vad*som*redan*

forskats*inom*området.*Det*verkade*inte*finnas*mängder*av*litteratur*inom*detta*ämne*

och*speciellt*inte*svensk*sådan*vilket*gjorde*att*källkritik*blev*än*viktigare.*Genom*att*

bearbeta*den*befintliga*litteraturen*kunde*vi*lättare*komma*fram*till*vad*vi*ville*få*reda*

på.*Vi*kunde*på*så*sätt*skriva*en*bakgrund*om*ämnet*och*skapa*en*problemformulering*

som*sedan*ledde*fram*till*syftet*samt*frågeställningarna.*Bryman*(2011,*s.*89)*

framhåller*att*problemformulering*med*konkreta*frågeställningar*underlättar*

fortsättningen*av*arbetet*eftersom*det*styr*litteraturgenomgången,*bidrar*till*beslut*om*

vilka*data*som*ska*insamlas*vilket*gör*att*endast*det*viktiga*analyseras*och*bildar*en*

ram*samt*förhindrar*irrelevanta*sidospår.*Genom*arbetet*har*en*kontinuerlig*

litteratursökning*pågått*och*en*del*av*det*som*hittats*ligger*som*teoretiskt*underlag*för*

vårt*arbete*och*har*därför*kunnat*hjälpa*oss*att*besvara*de*frågor*vi*ställt*oss.*Med*

hjälp*av*intervjuerna*har*vi*kunnat*relatera*teori*och*verklighet*till*varandra*(Patel*&*
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Davidson,*2011,*s.*23).*För*att*kunna*bearbeta*de*resultat*vi*fått*fram*i*våra*

undersökningar*har*vi*sammanställt*en*teoretisk*referensram.*Däribland*återfinns*

några*av*marknadsföringens*teorier,*konkurrens*samt*strategier*för*och*emot*detta.*

Där*innefattas*också*en*spegling*av*hur*ett*företags*image*påverkar*deras*verksamhet*

samt*service*som*ett*koncept.*Dessa*är*några*av*de*teorier*vi*valt*att*använda*oss*av*och*

beskrivs*närmare*i*nästa*kapitel. 

3.2 K val i t at i v  m et od och et i sk a aspek t er  

Vi*har*genomfört*två*undersökningar*för*att*få*svar*på*våra*frågeställningar*samt*ge*oss*

andra*infallsvinklar*inom*det*aktuella*ämnet.*Den*ena*undersökningen*har*genomförts*

på*restauranger*i*vår*region*där*vi*har*undersökt*hur*de*använder*sig*av*lokalt*

producerade*råvaror*på*olika*delar*i*verksamheten.*Denna*undersökning*står*för*

huvuddelen*i*arbetet*och*har*utförts*med*hjälp*av*intervjuer.*Den*andra*

undersökningen*har*gått*ut*till*restauranggäster*i*form*av*en*enkät.*Detta*har*vi*gjort*

för*att*få*en*bättre*förståelse*för*deras*upplevelse*av*hur*restauranger*använder*sig*av*

lokalt*producerade*råvaror*som*en*del*i*sin*marknadsföring*samt*på*vilka*sätt*det*

påverkar*gästen*i*val*av*restaurang.*Detta*fungerar*som*ett*komplement*till*

undersökningen*vi*gjort*av*restaurangerna.*

 

Till*denna*studie*har*vi*använt*oss*av*metoder*som*både*var*kvalitativa*och*kvantitativa*

för*att*på*bästa*sätt*samla*in*informationen.*Eftersom*vårt*syfte*var*att*utreda*

restaurangernas*egna*tankar*var*en*observation*direkt*uteslutet*och*en*studie*i*form*av*

en*kvalitativ*intervju*(Patel*&*Davidson,*2011,*s.*81)*kändes*som*det*bästa*alternativet.*

Enkäten*vi*genomförde*var*utformad*enligt*en*kvantitativ*utgångspunkt*men*

innefattade*vissa*kvalitativa*inslag.*Detta*skedde*genom*att*enkäten*gav*möjlighet*för*

oss*att*få*specifika*enskilda*svar*av*respondenterna*samtidigt*som*vi*fick*generella*svar*

att*likna*vid*statistik.**

 

Vi*har*informerat*deltagarna*innan*undersökningen*påbörjats*om*vad*syftet*med*

undersökningen*var.*Precis*som*Bryman*(2011,*s.*1319135)*beskriver*gick*vi*ut*med*

information*om*att*det*var*frivilligt*och*att*de*själva*kunde*bestämma*om*de*ville*

medverka*eller*ej*innan*undersökningen*började.*Vidare*som*Bryman*(2011,*s.*1319135)*

beskriver*används*alla*insamlade*uppgifter*endast*till*denna*studie.*Vi*har*behandlat*

uppgifter*om*de*personer*som*ingår*i*undersökningen*konfidentiellt*och*de*har*
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förvarats*så*att*ingen*obehörig*fått*tag*i*det.*Inga*enskilda*individer*eller*uttalanden*av*

individer*redovisas*så*att*det*går*att*urskilja*vilken*tillfrågad*person*som*sagt*vad.* 

3.3 Ur val  
Till*intervjuerna*har*vi*genomfört*ett*bekvämlighetsurval*och*de*har*därmed*tagit*plats*

i*Umeå*där*vi*befinner*oss.*Alla*utvalda*restauranger*ligger*i*centrala*Umeå*eller*cirka*

en*mil*utanför*och*använder*sig*av*lokala*produkter*på*något*sätt.*Vi*skickade*en*

intresseanmälan*till*restauranger*via*e9post*som*vi*tyckte*var*intressanta*för*arbetet.*Vi*

fick*svar*av*sex*stycken*varav*fyra*var*intresserade*vilka*vi*gick*vidare*med.*Av*dessa*

blev*endast*tre*restauranger*aktuella*för*intervju*då*en*intressent*var*tvungen*att*

avböja.*Restaurangerna*arbetade*i*olika*stor*utsträckning*med*lokalt*producerade*

råvaror. 

Två*av*restaurangerna*finns*i*centrala*Umeå*medan*en*ligger*drygt*en*mil*utanför.*På*

restaurangen*där*de*första*intervjupersonerna*är*verksamma*beskrev*de*att*man*

använder*sig*mycket*av*lokala*råvaror*och*av*många*små*leverantörer.*Den*andra*

intervjupersonen*representerade*en*restaurang*som*enligt*denna*personen*använder*

sig*av*lokala*råvaror*i*den*mån*det*är*möjligt*beroende*på*tillgång.*Slutligen*

intervjuade*vi*en*tredje*person*som*arbetar*vid*en*restaurang*som*enligt*denne*har*

fokus*mer*på*exklusivitet*och*bra*produkter*än*på*det*lokala*i*sig.*

Enkäten*valde*vi*att*distribuera*via*det*sociala*mediet*Facebook.*Där*ombads*våra*egna*

kontakter*att*sprida*enkäten.*Enkäten*var*öppen*för*allmänheten*för*att*möjliggöra*en*

viss*spridning. 

3.4 I n t er v j uer  

Det*finns*två*olika*metoder*att*genomföra*studier*på,*den*kvalitativa*och*den*

kvantitativa*metoden.*Innebörden*av*kvalitativ*metod*menar*Thurén*(2007,*s.*112)*är*

att*mycket*små*detaljer*vid*enstaka*händelser*går*att*mäta,*till*skillnad*från*den*

kvantitativa*metoden.*Eftersom*vi*ville*fånga*respondenternas*egna*tankar*och*

beskrivningar*har*vi*använt*oss*av*kvalitativa*intervjuer.*Bryman*(2011,*s.*413)*

beskriver*kvalitativa*intervjuer*som*mindre*strukturerade*vilket*möjliggör*för*intervjun*

att*röra*sig*i*olika*riktningar*och*gör*att*intresset*blir*riktat*på*den*intervjuades*

ståndpunkter*istället*för*att*spegla*forskarens*intressen.*Intervjuerna*kan*avvika*från*

det*ordinarie*frågeschemat*och*andra*följdfrågor*kan*ställas*och*anpassas*beroende*på*

de*svar*som*ges*eftersom*man*vill*ha*fylliga*och*detaljerade*svar.*Som*Bryman*(2011,*s.*
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415)*förklarar*kan*man*kalla*denna*slags*intervju*för*semistrukturerad.*Vi*hade*ett*

frågeschema*som*utgångspunkt*men*märkte*snabbt*att*när*en*fråga*ställdes*och*

besvarades*så*besvarades*i*sin*tur*även*andra*frågor.*Detta*gav*intervjun*ett*naturligt*

flöde.*Vi*genomförde*tre*stycken*intervjuer*under*två*veckor*i*maj*månad*och*inledde*

med*en*förstudie*vid*en*av*de*tillfrågade*restaurangerna.*Detta*gjorde*vi*för*att*få*en*

inblick*i*branschen,*förstå*tankesättet*hos*respondenterna*och*testa*intervjufrågorna*

för*att*kunna,*i*de*resterande*intervjuerna,*rikta*frågorna*ännu*mer*för*att*nå*de*

resultat*vi*behövde.*Intervjun*(I1)*tog*plats*på*restaurangen*och*personerna*som*

medverkade*var*delägare*och*köksansvarig.*Vi*båda*var*närvarande*och*deltagande*i*

intervjun*men*vi*hade*inget*bestämt*om*vem*som*ska*säga*vad*utan*vi*fyllde*på*med*

frågor*allt*eftersom*intervjun*pågick.*Även*om*detta*var*en*förstudie*fick*vi*fram*så*pass*

mycket*relevant*information*att*inga*ändringar*behövdes*göras*med*intervjufrågorna.*

Svaren*från*denna*används*som*de*andra*intervjuerna*i*resultatet.*Den*andra*intervjun*

(I2)*utfördes*på*restaurangen*i*fråga*med*köksmästaren.*Den*tredje*intervjun*(I3)*med*

köksmästaren*från*restaurangen*fick*ta*plats*på*ett*café*i*centrala*Umeå*då*vi*inte*hade*

möjlighet*att*ta*oss*till*platsen*där*restaurangen*finns.*Dessa*två*intervjuer*utfördes*

enskilt*men*vi*ansåg*att*resultatet*skulle*bli*desamma*eftersom*vi*hade*genomarbetade*

frågor*som*fungerade*bra*på*första*intervjun.*Alla*intervjuer*spelades*in*för*att*

underlätta*transkriberingen*och*för*att*undvika*att*någon*information*missades. 

3.5 Enk ät  
För*att*spegla*kundernas*perspektiv*och*tankar*använde*vi*oss*av*en*enkät.*Detta*var*

tänkt*som*en*mindre*del*och*fungerade*som*stöd*till*resonemangen*från*intervjuerna*

på*restaurangerna.*Vi*använde*oss*av*en*webbsida*som*tillhandahåller*gratis*enkäter*

online*för*studenter*för*att*konstruera*enkäten.*Alla*svar*fördes*automatiskt*in*som*

data*och*vi*kunde*själv*bestämma*när*vi*ville*avsluta*enkäten*som*både*gav*grunddata*

och*sammanställde*resultaten*i*diagram.*Vi*testade*enkäten*och*redigerade*frågorna*

tills*vi*var*nöjda.*För*att*vi*skulle*nå*många*personer*distribuerade*vi*enkäten*via*

sociala*medier,*största*nackdelen*vi*såg*med*detta*var*att*åldersspridningen*kanske*

inte*skulle*bli*optimal.*Även*andra*nackdelar*finns*så*som*att*vi*kanske*inte*nått*alla*

målgrupper,*de*som*till*exempel*inte*använder*sig*av*internet*(Bryman,*2011,*s.*605).*

 

Vi*utformade*enkäten*utifrån*det*vi*ville*ta*reda*på*från*restauranggästernas*

perspektiv.*Vi*gjorde*en*kort*och*koncist*enkät*med*12*frågor*så*att*vi*skulle*få*svar*på*



 

9 
 

det*vi*ville*och*att*de*som*fyllde*i*enkäten*skulle*ha*tid*att*fylla*i*enkäten*ordentligt*och*

inte*tröttna.*Generellt*sett*får*man*fler*svar*ju*färre*frågor*man*ställer*(Ejvegård,*1996,*

s.*51).*Bryman*(2011,*s.*232)*menar*att*bortfallet*på*kortare*enkäter*brukar*vara*lägre*

än*på*långa*enkäter.*Därför*försökte*vi*också*få*enkäten*att*se*lättsam*ut*så*det*inte*

kändes*som*en*vägg*med*frågor.*De*flesta*frågor*hade*svarsalternativ,*några*av*dessa*

hade*även*ett*öppet*svarsalternativ*och*tre*frågor*hade*helt*öppna*svarsalternativ.*

Detta*på*grund*av*att*vi*ville*fånga*respondenternas*svar*med*egna*ord,*oförutsedda*

och*ovanliga*svar*(se*Bilaga*1)*dock*är*dessa*mer*tidsödande*än*slutna*frågor*(Bryman,*

2011,*s.*244).*Enkäten*var*aktiv*under*en*tredagarsperiod*då*vi*kände*att*vi*efter*dessa*

tre*dagar*fått*in*tillräckligt*med*information.*

 

Antal*svarande*på*enkäten*blev*totalt*274*personer.*Eftersom*vi*hade*valt*att*det*skulle*

vara*frivilligt*att*svara*på*frågorna*hade*inte*alla*svarat*på*alla*frågor,*vissa*hade*inte*

heller*slutfört*enkäten.*Detta*gjorde*det*mycket*svårt*att*ta*fram*jämförbara*värden.*Vi*

gjorde*därför*en*sortering*så*att*de*165*personer*som*hade*svarat*på*alla*frågor*som*

hade*svarsalternativ*fick*bli*den*data*vi*använde*oss*av*på*dessa*frågor.*På*så*sätt*

kunde*vi*redovisa*data*i*dess*rätta*fördelning.*Det*interna*bortfallet*(Ejvegård,*1996,*s.*

51)*på*drygt*100*svarande*som*inte*svarade*på*en*eller*flera*frågor*ser*vi*främst*beror*

på*att*respondenterna*inte*ville,*inte*visste*vad*de*skulle*svara*eller*inte*hade*tid*nog*att*

svara*på*de*frågor*som*ställdes.*På*frågan*i*enkäten*som*syftar*till*vilken*ålder*man*

hade*var det l�gsta alternativet “Yngre �n 20” vilket gjorde att vi inte kunde garantera 
att*dessa*inte*var*minderåriga.*Därför*beslöts*vi*oss*för*att*bortse*från*just*de*

respondenternas*svar*för*att*inte*använda*oss*av*olämpligt*material.*Det*ledde*till*att*vi*

endast*redovisat*material*från*de*personer*som*är*21*år*och*äldre.*Detta*gäller*även*på*

de*frågor*med*öppna*svarsalternativ*där*vi*studerade*svaren*för*att*få*en*övergripande*

bild*av*vad*som*förekom*mest*frekvent.*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

*

 

Tabell*1:*Beskrivning*av*de*165*antal*respondenter*på*enkäten 

Kön Kvinnor Män    

 108*(65%) 57*(35%)    

Ålder 21925*år 26930*år 31935*år 36940*
år 

Äldre*än*
40*år 

 77*(47%) 23*(14%) 20*(12%) 9*(5%) 36*(22%) 

Besöker)
restaurang 

293*ggr/vecka 1*gång/vecka 2*
ggr/månad 

Mer*
sällan 

 
 

 18*(11%) 32*(19%) 68*(41%) 47*
(29%) 

 

Vilken)restaurang)
föredras? 

Restaurang*med*
lokalt*fokus 

Restaurang*med*
annat*fokus 

   

 115*(70%) 50*(30%)    
 

Respondenterna*fick*svara*på*var*de*var*bosatta*och*det*fanns*en*spridning*över*hela*

landet.*Den*stora*majoriteten*var*bosatt*längs*Norrlandskusten*och*i*Norrland*men*det*

var*även*en*liten*del*som*var*bosatta*kring*Stockholmsområdet*och*på*Västkusten.*

Några*få*respondenter*var*också*bosatta*utanför*Sveriges*gränser. 

3.6 For sk n i ngsdesi gn  
Forskningsdesign*fungerar*som*en*ram*vid*insamling*samt*analys*av*data*(Bryman,*

2002,*s.*47).*Detta*ramverk*består*av*ett*antal*kvalitetskriterier*och*vi*skall*i*detta*

stycke*beröra*tre*av*dessa.*De*tre*kriterierna*är*reliabilitet,*validitet*och*replikation. 

Reliabilitet*handlar*om*hur*tillförlitlig*och*trovärdig*undersökningen*är*samt*att*man*

ska*kunna*garantera*att*samma*resultat*uppnås*om*undersökningen*utförs*igen*

(Bryman,*2002,*s.*49).*Eftersom*vi*genomfört*en*kvalitativ*undersökning*med*intervju*

blir*det*svårt*att*säkerställa*att*exakt*samma*svar*ges*i*en*upprepad*undersökning*men*

vid*användning*av*liknande*frågor*borde*ett*liknande*resultat*skulle*kunna*uppnås.*

Replikation*i*sin*tur*har*enligt*Bryman*(2002,*s.*49)*en*liknande*funktion*som*

ovanstående*kriterium*då*det*berör*just*undersökningens*möjlighet*att*upprepas.*För*

att*studien*ska*kunna*upprepas*har*vi*i*största*möjliga*mån*beskrivit*så*detaljerat*vi*

kunnat.*Det*sista*kriteriet*för*forskningsdesign*beskrivs*av*Bryman*(2002,*s.*50)*vid*
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namn*validitet*vilket*innebär*en*bedömning*om*huruvida*den*undersökning*eller*

studie*man*genomfört*hänger*ihop*med*de*resultat*och*den*slutsats*som*dragits.*I*

denna*studie*har*vi*använt*undersökningar*som*vi*anser*är*relevanta*för*de*resultat*och*

slutsatser*som*är*redovisade. 

4)Teoretisk)referensram 

4.1 M ar k nadsför i ng  

4.1.1)Marknadsföringsinriktade)företag 
Trots*en*lång*historia*inom*marknadsföring*är*det*ingen*självklarhet*att*alla*företag*vill*

anta*en*marknadsföringsinriktning.*Jobber*och*Fahy*(2009,*s.*395)*menar*att*många*

företag*idag*karaktäriseras*av*ett*inåtriktade*synsätt*där*fokus*ligger*på*produkter,*

företagen*är*alltså*produktinriktade.*Uppgiften*på*sådana*företag*är*att*tillverka*

produkter*som*sedan*säljs*aggressivt*till*kunder,*till*exempel*bilföretag*som*har*till*

uppgift*att*tillverka*och*sälja*bilar*i*så*stor*utsträckning*som*möjligt.*Företag*med*

marknadsföringsinriktning*fokuserar*på*kundernas*behov,*att*kunna*se*förändringar*

och*kunna*anpassa*sig*efter*dem*ses*som*livsviktigt*i*dessa*företag.*Eftersom*de*

kommer*närmare*sina*kunder*förstår*de*också*deras*behov*och*problem*bättre.*

Marknadsorienterade*företag*förstår*betydelsen*av*att*skapa*en*relation*med*sina*

kunder*genom*att*tillfredsställa*dem*och*att*locka*nya*kunder*genom*att*skapa*

mervärde,*det*är*dock*dyrare*att*locka*nya*kunder*än*att*behålla*de*redan*befintliga. 

4.1.2)Hur)marknadsföring)sker)i)företag 
Enligt*Kotler*och*Keller*(2009,*s.*46)*kan*man*marknadsföra*olika*enheter,*bland*

annat*fysiska*varor,*platser*och*personer,*just*dessa*tre*är*enheter*som*kunder*på*olika*

sätt*kan*uppfatta*som*marknadsföring*innan*eller*under*ett*restaurangbesök.*

Marknadsföring*menar*Kotler*och*Keller*(2009,*s.*50)*sker*inte*bara*från*

marknadsföringsavdelningen*eftersom*den*berör*alla*delar*i*kundens*upplevelse.*Detta*

leder*till*att*de*ansvariga*för*marknadsföringen*måste*hantera*alla*potentiella*

beröringspunkter*i*företaget*så*som*utformning*av*lokalen,*personalutveckling*och*

logistik.*Detta*kräver*även*att*andra*avdelningar*integreras*i*

marknadsföringsprocessen.*Vidare*anser*Kotler*och*Keller*(2009,*s.*51)*att*

marknadsföringen*i*praktiken*följer*en*logisk*ordning*där*planeringsprocessen*för*

marknadsföring*innehåller*analys*av*möjligheter*till*marknadsföring,*val*av*
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marknadssegment,*design*av*marknadsföringsstrategier*och*ett*utvecklingsprogram.*

Denna*planering*bör*hållas*flytande*och*uppdateras*ofta.*Företagen*måste*även*hela*

tiden*röra*sig*framåt*för*att*tillgodose*kundernas*behov*och*ständigt*söka*nya*fördelar*

istället*för*att*lita*på*gamla*meriter. 

4.1.3)Komplett)marknadsföring)för)tjänster 
Kotler*och*Keller*(2009,*s.*396)*menar*att*det*krävs*tre*olika*typer*av*marknadsföring*

för*att*skapa*en*komplett*marknadsföringk*extern,*intern*och*interaktiv*

marknadsföring.*Dessa*delar*har*tillsammans*betydelse*för*hur*marknadsföringen*

fungerar*för*tjänster.*Nedan*kommer*en*förklaring*om*hur*var*och*en*av*delarna*

fungerar.*Till*att*börja*med*beskriver*extern*marknadsföring*det*vanliga*arbetet*med*

prissättning,*förberedning,*distribuering*samt*att*marknadsföra*tjänsten*till*kunder*

(Kotler*&*Keller,*2009,*s.*396).* 

Densamme*beskriver*intern*marknadsföring*som*träning*och*motivering*av*anställda*

medan*Grönroos*(1992,*s.*2359236)*väljer*att*beskriva*intern*marknadsföring*som*ett*

“paraplykoncept” som inneh�ller olika aktiviteter internt i f�retaget och utg�r fr�n att*
det*är*medarbetarna*som*gör*företagets*första*interna*marknadsföring.*Om*man*inte*

kan*marknadsföra*varor*och*tjänster*till*den*interna*målgruppen*kan*man*dra*som*

slutsats*att*marknadsföringen*inte*blir*så*framgångsrik*hos*externa*slutkunder.*Med*

detta*menar*denna*att*det*är*ett*måste*att*varor*eller*tjänster*marknadsförs*först*hos*

medarbetarna*för*att*om*detta*inte*sköts*ordentligt*riskerar*företag*sin*framgång.*

Kotler*och*Keller*(2009,*s.*64)*pekar*på*hur*intern*marknadsföring*måste*ske*på*två*

nivåer.*På*den*första*måste*marknadsföringsfunktioner*så*som*försäljningskrafter,*

annonsering,*kundservice,*produkthantering*och*marknadsundersökningar*fungera*

tillsammans.*På*den*andra*nivån*måste*andra*avdelningar*ta*till*sig*marknadsföring*

som*en*del*av*deras*arbete*och*de*måste*även*tänka*på*kunderna.*Det*finns*enligt*

Grönroos*(1992,*s.*246)*inga*bestämda*aktiviteter*som*bör*ingå*i*ett*internt*

marknadsföringsprogram*utan*alla*funktioner*eller*aktiviteter*som*bidrar*till*att*

medarbetarnas*serviceinriktning*och*kundmedvetenhet*påverkas*kan*inkluderas*i*

programmet.* 

Slutligen*menar*Grönroos*(1992,*s.*152)*att*i*det*ögonblick*då*säljare*och*köpare*möts*

sker*interaktiv*marknadsföring*medan*Kotler*och*Keller*(2009,*s.*398)*beskriver*

interaktiv*marknadsföring*som*den*anställdas*skicklighet*i*att*betjäna*kunden.*Man*

kan*se*att*det*finns*en*viss*skillnad*mellan*dessa*författare*där*Grönroos*har*sitt*fokus*

på*relationer*medan*Kotler*och*Keller*fokuserar*på*säljandet. 
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4.2 I m age 

4.2.1)Definition 
Det*finns*en*viss*koppling*mellan*ett*företags*image*och*marknadsföring,*men*vad*

innebär*då*en*bra*image?*Detta*är*en*fråga*med*väldigt*många*subjektiva*svar.*En*bra*

image*är*något*som*kunden*eller*gästen*definierar*själv*beroende*på*vilka*önskemål*

man*har*på*en*speciell*tjänst*eller*plats*enligt*Mossberg*(2003,*s.*171).*Kotler*(1994,*s.*

599)*definierar*image*som*“the set of beliefs, ideas and impressions that a person holds 
of an object”. Mossberg*(2003,*s.*172)*menar*att*image*dock*inte*är*ett*fast*läge*utan*ett*
företags*eller*en*plats*image*är*lättföränderlig*och*måste*kontinuerligt*ses*över*av*

företagets*marknadsföringsansvariga.*Normann*(2000,*s.*139)*hävdar*att*en*image*är*

någonting*som*sänder*ut*ett*meningsfullt*budskap*som*i*sin*tur*rättfärdigar*och*

förstärker*den*aktuella*imagen*så*länge*den*är*framgångsrik.*Detta*budskap*och*det*

beteende*som*det*medbringar*är*synligt*för*andra*och*kan*därigenom*också*påverka*

andra*personers*uppfattning*om*imagen*(Normann,*2000,*s.*139).*Alla*företag*och*

verksamheter*bestämmer*själva*vilken*image*de*vill*förmedla*till*sina*nuvarande*och*

kommande*kunder.*För*att*kunna*fatta*riktiga*beslut*så*måste*de*till*en*början*

undersöka*hur*marknaden*ser*ut*samt*vilken*uppfattning*kunder*i*dagsläget*redan*har*

om*företaget*(Mossberg,*2003,*s.*171).*Enligt*Mossberg*(2003,*s.*171)*kan*denna*

nyvunna*information*leda*till*att*företaget*till*viss*del*helt*måste*förändra*sin*

marknadsföring*för*att*passa*in*i*den*uppfattningen*som*omgivningen*redan*har*om*

dem. 

Som*kund*använder*vi*oss*ofta*av*ett*företag*eller*en*verksamhets*image*för*att*

fastställa*vår*uppfattning*och*våra*förväntningar.*Detta*sker*enligt*Mossberg*(2003,*s.*

168)*på*grund*av*att*vi*initialt*inte*vet*vilken*typ*av*upplevelse*vi*kommer*att*få*

eftersom*det*ofta*inte*rör*sig*om*en*fysisk*produkt*som*vi*kan*köpa*och*inspektera*

hemmavid.*Förutom*detta*är*det*heller*inte*tal*om*ett*köp*som*vi*genomfört*tidigare*så*

pass*ofta*att*det*skulle*räknas*som*rutinmässigt. 

4.2.2)Image)som)fyra)roller 
Enligt*Grönroos*(1992,*s.*1819182)*innehar*image*fyra*roller*i*en*verksamhet.*Dessa*är*

att*den*kommunicerar*förväntningar,*agerar*filter*som*påverkar*våra*uppfattningar,*är*

ett*resultat*av*erfarenheter*och*förväntningar*samt*har*en*intern*påverkan*på*

medarbetare.*Följande*stycken*refererar*till*Mossbergs*(2003,*s.*1689171)*beskrivning*

av*dessa*roller*om*inte*annat*anges.*

*
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Kommunicering*av*förväntningar: 

Våra*förväntningar*och*drömmar*om*saker*vi*vill*uppleva*skapas*av*en*kombination*av*

våra*tidigare*erfarenheter,*information*vi*fått*ryktesvägen*samt*genom*

marknadsföringskampanjer*som*genomförs*av*olika*företag*(Mossberg,*2003,*s.*1689

171).*Denne*menar*att*det*finns*tydliga*exempel*på*detta*runt*om*i*världen,*exempelvis*

Disney*World*eller*Hard*Rock*Café,*där*företagen*på*ett*genomtänkt*sätt*formulerat*ett*

tema*där*det*är*tydligt*förmedlat*vilken*upplevelse*de*vill*att*gästen*ska*få,*dock*kan*

endast*gästen*själv*bestämma*om*det*var*en*upplevelse*eller*inte. 

Vidare*säger*Mossberg*(2003,*s.*1689171)*att*när*kunder*skall*besluta*sig*om*vilket*

företag*eller*plats*de*tänkt*besöka*tenderar*de*att*ta*hänsyn*till*ifall*företaget*har*en*

positiv*image*som*i*sin*tur*motsvarar*kundens*förväntningar.*Imagen*har*i*och*med*

detta*en*väldigt*stor*betydelse*för*de*beslut*kunder*är*tvungna*att*fatta*i*situationer*där*

flera*valmöjligheter*finns,*som*till*exempel*vid*ett*restaurangbesök.*Densamme*hävdar*

att*det*för*företagens*del*gäller*att*ha*en*stark*image*och*sända*ut*positiva*signaler*om*

den*upplevelse*de*erbjuder*för*att*kunna*stå*sig*i*konkurrensen*med*andra*liknande*

företag. 

Mayo*och*Jarvis*(1981,*s.*120)*hävdar*att*det*enligt*forskning*inom*turism*finns*

tendenser*som*visar*att*sannolikheten*att*en*kund*skall*välja*just*denna*destination*

minskar*när*destinationen*i*fråga*är*svår*att*placera*i*en*viss*kategori*eller*inte*skiljer*

sig*tydligt*från*andra*konkurrenter.*

 

Image*som*ett*filter: 

Grönroos*(1992,*s.*181)*hävdar*att*när*man*skall*utvärdera*kvaliteten*av*en*service*

måste*man*ta*hänsyn*till*att*image*påverkar*både*förväntningar*och*erfarenheter.*För*

att*kunden*skall*kunna*göra*sig*en*uppfattning*av*tjänsten*eller*servicen*sammanställs*

den*tekniska*kvaliteten,*den*funktionella*kvaliteten*men*också*företagets*image.*

Dennes*resonemang*om*hur*den*funktionella*kvaliteten*syftar*till*hur*kunden*får*

service*och*där*ligger*fokus*på*processen,*medan*den*tekniska*kvaliteten*berör*vad*

kunden*får*och*är*därmed*resultatorienterad.* 

Mossberg*(2003,*s.*1689171)*förklarar*hur*den*funktionella*kvalitetsaspekten*innefattar*

personalens*beteende*gentemot*kunden,*exempelvis*att*personalen*är*artig,*trevlig*och*

motiverad.*Denna*interaktion*mellan*gäst*och*personal*är*det*som*sätter*nivån*på*den*

funktionella*kvaliteten.*Eftersom*en*tjänst*är*tillfällig*och*endast*sker*när*utbytet*

mellan*gäst*och*personal*är*aktuellt*är*det*endast*här*företaget*har*möjlighet*att*visa*

kunden*vilka*kvalitéer*företaget*besitter.*Den*tekniska*kvaliteten*innefattar*bland*annat*
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utrustning*och*mjukvara*inom*datorer*där*det*kan*underlätta,*eller*för*den*delen,*

försvåra*för*en*kund*som*till*exempel*är*i*färd*att*köpa*en*biljett*ur*en*automat.*Vidare*

hävdar*Mossberg*(2003,*s.*1689171)*att*när*kunden,*efter*antingen*interaktion*med*

personal*eller*vid*hantering*av*teknik*som*tillhandahållits*av*företaget,*skall*utvärdera*

tjänsten*spelar*kundens*uppfattning*av*företagets*image*in*i*beslutet. 

 

Image*som*en*funktion*av*förväntningar*och*erfarenheter: 

Mossberg*(2003,*s.*1689171)*menar*att*de*förväntningar*kunderna*hade*innan*

servicetillfället*och*den*sedan*upplevda*servicen*som*sagt*utvärderas*mot*varandra*

efter*mötet.*Vid*denna*utvärdering*kan*företaget*antingen*levt*upp*till*förväntningarna*

och*därmed*bibehållit*sin*image*hos*kunden*eller*ha*överstigit*förväntningarna*hos*

kunden*och*på*så*sätt*förstärkt*sin*image*hos*kunden.*Resultatet*av*servicen*gentemot*

förväntningarna*på*den*kan*dock*också*försämra*bilden*av*företaget.*

 

Image*och*dess*påverkan*på*anställda*och*kunder: 

Image*har*en*stor*effekt*både*internt*mot*företagets*anställda*men*också*externt*ut*mot*

kunder*menar*Mossberg*(2003,*s.*1689171).*Detta*speglas*enligt*denne*i*att*om*ett*

företag*inte*har*en*tydlig*och*väldefinierad*image*kan*det*avspegla*sig*i*de*anställdas*

attityd*gentemot*kunder.*Detsamma*kan*också*ske*om*företagets*image*uppfattas*som*

pålitlig,*punktlig*och*genererar*bra*service. 

4.3 Ser v i cek oncept  
Ett*servicekoncept*är*något*som*många*anser*att*alla*företag*eller*verksamheter*som*på*

något*sätt*arbetar*med*service*eller*tjänster*bör*ha.*Enligt*Normann*(2000,*s.*60)*är*

servicekonceptet*en*del*i*det*denne*kallar*service*management*systemet.*Detta*system*

innefattar*grundstrukturen*i*ett*servicesystem*men*vi*har*valt*att*lägga*fokus*på*

servicekonceptets*del*i*detta*system*(Normann,*2000,*s.*60).*Det*består*av*en*samling*

värderingar*som*ofta*är*komplexa*och*svåra*att*analysera.*Vidare*beskriver*denne*att*

systemet*utgörs*av*de*fördelar*som*kunden*erbjuds*och*dessa*kan*vara*både*fysiska,*

psykologiska*och*emotionella.*Dessa*fördelar*indelas*också*i*grupper*utifrån*hur*viktiga*

de*är,*de*viktigare*brukar*benämnas*som*kärnservice*medan*de*mindre*väsentliga*

anses*mer*perifera. 

Enligt*Grönroos*(1992,*s.*122)*innefattar*servicekonceptet*nödvändiga*konkreta*

riktlinjer*inom*affärsidén*och*är*en*uttalad*intention*om*hur*organisationen*eller*

företaget*har*för*avsikt*att*lösa*vissa*typer*av*uppkommande*problem.*Densamma*
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beskriver*delarna*i*konceptet*enligt*följande:*Vad*företaget*tänker*göra,*vilket*

kundsegment*man*gör*det*för,*hur*man*skall*uppnå*dessa*mål*och*vilka*resurser*som*

krävs*för*att*lyckas. 

*

Johnston*och*Clark*(2005,*s,*40)*menar*att*ett*

servicekoncept*är*en*förståelse*som*delas*

mellan*servicen*som*erbjuds*och*mottas,*se*

figur*1.*Detta*koncept*skall*enligt*dem*

innefatta*information*om*bland*annat*

företagets*affärsidé*som*innefattar*kärnan*i*

tjänsten*som*erbjuds*till*kunden.*

Fortsättningsvis*skall*konceptet*även*ha*

information*om*hur*kunden*upplever*servicen*

eller*tjänsten,*hur*tjänsten*skall*

tillhandahållas*till*kunden*samt*värdet*av*

tjänsten*för*kunden*i*förhållande*till*hur*stor*

utgift*som*krävdes.**

*

 

Figur)1)Modell*om*servicekoncept*anpassad 

efter*Johnston*och*Clark*(2005,*s.*44).* *

 

Grönroos*(1992,*s.*1239124)*menar*att*det*i*grund*och*botten*handlar*om*att*använda*

sig*av*de*serviceinslag*i*relationen*mellan*köparen*och*säljaren*som*är*outnyttjade.*

Detta*särskiljer*erbjudandet*från*andra*företags*erbjudanden*och*gör*det*värdefullare,*

som*i*sin*tur*kan*användas*som*ett*konkurrensmedel.*Johnston*och*Clark*(2005,*s.*39)*

beskriver*att*vid*köpet*eller*användandet*av*en*tjänst*innebär*det*ofta*mer*än*att*bara*

få*tillhandahållet*tjänsten*i*sig,*man*eftersträvar*ofta*något*mer,*något*som*är*svårt*att*

greppa.*Om*vi*exempelvis*skall*spendera*en*natt*på*ett*hotell*så*ser*hotellet*till*att*vi*får*

en*säng,*ett*badrum*och*mat.*Johnston*och*Clark*(2005,*s.39)*menar*att*hotellet*utöver*

denna*service*kan*bistå*med,*beroende*på*vilket*pris*kunden*betalar,*allt*ifrån*en*natt*

med*skön*sömn*till*en*skön*och*avslappnande*vistelse*eller*en*unik*och*oförglömlig*

upplevelse.*Generellt*sett*så*förväntar*vi*som*kunder*oss*mer*än*bara*själva*tjänsten.*

Om*vi*till*exempel*skall*besöka*en*restaurang,*så*gör*vi*det*inte*enbart*för*att*få*äta*god*
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mat,*utan*också*för*att*få*en*trevlig*utekväll,*ett*avbrott*från*vardagen*eller*dylikt*

(Johnston*&*Clark,*2005,*s.*39).*

 

Jobber*och*Fahy*(2009,*s.*3)*menar*att*de*flesta*företag*känner*stor*konkurrens*vilket*

gör*att*de*måste*övervaka*och*förstå*sina*konkurrenter*eftersom*det*är*dit*kunderna*

vänder*sig*om*deras*behov*inte*uppfylls.*Detta*för*oss*vidare*till*nästa*del*där*vi*

kommer*behandla*konkurrensbegreppet. 

4.4 K onk ur r ens 
Kotler*och*Keller*(2009,*s.*54)*menar*att*konkurrens*innefattar*alla*verkliga*och*

potentiella*erbjudanden*eller*liknande*av*konkurrenter*som*en*kund*kan*ta*hänsyn*till.*

De*menar*också*att*definitionen*av*konkurrenter*är*företag*som*tillfredsställer*samma*

kundbehov.*Företag*bör*samla*information*om*sina*konkurrenters*styrkor*och*

svagheter.*När*man*analyserar*konkurrenterna*bör*man*observera*tre*olika*variabler*9*

deras*andel*av*marknaden,*andel*av*sinnet*som*representeras*av*den*förstnämnda*

konkurrenten,*samt*andel*hjärta*som*innefattar*den*första*konkurrent*kunder*oftast*

nämner*som*de*föredrar*att*köpa*produkten*av*(Kotler*&*Keller,*2009,*s.*339).*Porter*

(1983,*s.*15917)*beskriver*att*en*konkurrensstrategi*är*något*som*alla*företag*som*

konkurrerar*inom*samma*bransch*har,*den*är*antingen*outtalad*eller*uttalad.*Strategin*

de*använder*sig*av*kan*ha*planerats*fram*eller*omedvetet*vuxit*fram*genom*de*åtgärder*

som*gjorts*på*avdelningar*i*företaget.*När*man*utvecklar*en*konkurrensstrategi*betyder*

det att man tar fram en “generell formel f�r hur ett f�retag skall konkurrera, vilka dess 
syften b�r vara och vilken politik som beh�vs f�r att f�rverkliga dessa m�l” (Porter, 
1983,*s.*17). 

4.4.1)Skapa)en)försvarbar)ställning 
Det*finns*tre*strategier*som*Porter*(1983,*s.*52953)*menar*skall*fungera*till*att*skapa*en*

försvarbar*ställning*under*lång*sikt*och*dessa*allmänna*konkurrensstrategier*är*

kostnadsöverlägsenhet,*differentiering*och*fokusering.*Denne*beskriver*den*första*likt*

en*strategi*vars*primära*mål*är*inriktat*att*nå*en*kostnadsstruktur*som*är*överlägsen*i*

en*bransch.*Hela*strategin*speglas*av*låg*kostnad*i*förhållande*till*konkurrenterna*utan*

att*förbise*andra*områden*som*service*och*kvalitet*(Porter,*1983,*s.*52953). 

Den*andra*strategin*Porter*(1983,*s.*55)*beskrivit*innebär*en*differentiering*av*det*

företaget*erbjuder*så*som*en*produkt*eller*service.*Tanken*är*att*det*skall*skapa*något*

som*uppfattas*som*unikt*i*branschen*och*detta*kan*te*sig*i*många*olika*former*som*till*
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exempel*design*eller*märkesprofil,*som*teknologi,*finesser,*återförsäljarnät*eller*andra*

former,*men*det*bästa*är*om*ett*företag*differentierar*sig*i*flera*dimensioner.*Även*om*

differentieringsstrategins*primära*mål*inte*är*att*skapa*en*lågkostnadsposition*betyder*

det*inte*att*företagets*kostnader*kan*försummas.*Strategin*är*livskraftig*och*skapar*

resultat*över*genomsnittet*om*man*uppnår*differentiering.*Märkestrohet*från*kunder*

skapar*ett*skydd*mot*konkurrens*vilket*bidrar*till*att*priset*blir*mindre*känsligt.* 

Slutligen*beskriver*Porter*(1983,*s.*56)*att*fokusering*som*sista*basstrategi*innebär*att*

man*fokuserar*på*en*viss*köpargrupp*och*även*detta*kan*visa*sig*i*olika*former.*Om*

syftet*med*de*andra*två*strategierna,*kostnadsöverlägsenhet*och*differentiering,*är*att*

nå*målet*i*branschen*totalt,*är*syftet*för*fokuseringsstrategin*att*tillgodose*en*viss*

målgrupp*och*man*menar*att*företaget*kan*betjäna*sin*målgrupp*bättre*än*

konkurrenterna. “Resultatet blir att f�retaget �stadkommer antingen differentiering 
genom*att*bättre*tillgodose*en*särskild*målgrupps*behov*eller*kostnadsöverlägsenhet*

vid*betjänandet*av*målgruppen,*eller*b�da sakerna” (Porter, 1983, s. 56). 

4.4.2)Förhandlingsstyrka)köpare/leverantörer 
Porter*(1983,*s.*44)*menar*att*köparna*i*form*av*företag*är*konkurrenter*med*

branscherna*genom*att*de*spelar*ut*konkurrenter*mot*varandra,*pressar*ner*priser*

samt*förhandlar*om*högre*kvalitet*och*fler*tjänster*vilket*sker*på*bekostnad*av*

branschernas*lönsamhet.*Vidare*menar*Porter*(1983,*s.*46)*att*leverantörerna*däremot*

har*en*förhandlingsstyrka*i*motsats*till*köparna*då*de*kan*hota*med*att*höja*priserna*

och*sänka*kvaliteten*på*varor*och*tjänster.*Mäktiga*leverantörer*kan*då*hårt*reducera*

lönsamheten*hos*en*bransch*som*inte*kan*täcka*ökning*av*kostnader*med*egna*priser.*

Porter*(1983,*s.119)*pekar*på*hur*branscher*ofta*inte*säljer*sina*produkter*och*tjänster*

till*en*enskild*köpare*utan*oftast*till*flera*olika. 

4.4.3)Inköpsstrategier)som)minskar)leverantörsmakt 
Företag*hanterar*både*inköp*och*försäljning*i*olika*former.*Följande*stycke*refererar*till*

Porter*(1983,*s.*1319134).* 

För*att*kunna*sköta*dessa*inköp*på*ett*effektivt*sätt*krävs*en*inköpsstrategi.*Vid*inköp*

bör*företag*därför*hitta*strategier*som*minskar*leverantörers*makt.* 

Till*att*börja*med*visar*denne*att*man*kan*sprida*ut*inköpen*av*en*vara*bland*flera*

olika*leverantörer*för*att*få*bästa*möjliga*förhandlingsläge.*Se*då*till*att*den*mängd*du*

köper*in*från*varje*leverantör*fortfarande*är*tillräckligt*stor*för*att*leverantören*skulle*

förlora*genom*att*tappa*dig*som*kund.*Densamma*menar*att*om*man*köper*allt*från*en*
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och*samma*leverantör*kan*företaget*utsätts*för*stor*risk*för*omställningskostnader*eller*

leverantörsmakt*men*kan*också*leda*till*stora*volymrabatter.*Man*bör*även*undvika*

omställningskostnader*eftersom*man*vill*undvika*att*bli*för*beroende*av*en*specifik*

leverantör*och*dess*produkt*för*att*inte*hamna*i*en*maktunderlägesposition.*Porter*

(1983,*s.*1319134)*uppmuntrar*till*alternativa*källor*till*etablering*inom*området*genom*

utvecklingskontrakt*som*en*nödvändig*åtgärd.*Att*hjälpa*nya*leverantörer*att*minska*

kostnader*för*att*kunna*testa*de*nya*leverantörernas*produkter*till*subventionerade*

kostnader.*Detta*minskar*i*sin*tur*också*möjligheten*till*leverantörsmakt.*Alla*dessa*

metoder*syftar*till*att*på*lång*sikt*minska*kostnaderna*för*de*totala*inköpen*för*företag*

och*att*förbättra*förhandlingspositionen.*Tilläggas*bör*att*några*av*dessa*metoder*på*

lång*sikt*kan*medföra*kostnader*som*skulle*kunna*undvikas*på*kort*sikt. 

5)Resultat 

5.1 I n t er v j u r edov i sn ing  
Nedan*följer*en*sammanställning*av*de*resultat*som*intervjuerna*gav*och*dessa*är*

uppdelade*i*de*olika*segment*som*de*ställda*frågorna*är*hemmahörande*i. 

5.1.1)Definition)av)lokalt 
- Personerna*från*intervju*1*benämns*härmed*som*IP1.*Dessa*ansåg*att*lokalt*

producerat*var*det*som*var*producerat*ett*par*mil*från*konsumtionsort*

samtidigt*som*de*ansåg*att*avstånd*ända*upp*till*30*mil*kunde*anses*som*lokalt. 

- Personen*från*intervju*2*benämns*härmed*som*IP2.*Denne*beskrev*det*som*att*

ordet*lokalt*hade*olika*innebörder*beroende*på*vilken*typ*av*livsmedel*det*

gällde. 

- Personen*från*intervju*3*benämns*härmed*som*IP3.*Denne*drog*paralleller*till*

Riksdagens*särskiljning*i*definition*av*lokal9*och*närproducerat*där*det*

lokalproducerade*innebar*en*radie*på*600*km². 

*

Vid*de*tre*intervjuer*vi*genomförde*framkom*på*frågan*om*hur*lokalt*definieras*tre*

olika*svar.*IP2*hade*åsikten*att*vissa*livsmedel*och*produkter*hade*ett*bredare*spann*

för*att*ändå*i*dennes*ögon*få*kallas*lokalt*medan*vissa*råvaror*skulle*komma*från*den*

närmsta*trakten.*Respondenten*skiljde*på*exempelvis*mejerivaror*som*finns*i*Umeå*

genom*Norrmejerier*och*kött*som*denne*köpte*in*från*hela*norra*halvan*av*Sverige*och*

ändå*ansåg*vara*lokalt.*Denne*tyckte*också*att*när*det*kom*till*grönsaker*och*
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möjligheten*fanns*att*odla*dessa*i*Umeå*så*gällde*den*lokala*definitionen*inom*10*mil*

från*konsumtionsorten.*IP3*å*andra*sidan*refererade*som*sagt*till*Riksdagens*

näringsutskotts*definition*av*lokalproducerat*och*skillnaden*gentemot*det*som*

benämns*närproducerat.*Det*närproducerade*innebar*i*detta*fall*att*råvaran*skulle*varit*

producerad*inom*fem9sex*mil*vilket*var*respondentens*personliga*preferens*när*det*

kom*till*råvaror.*Riksdagens*definition*innefattar*enbart*avståndsbegränsningar*och*

inte*landsgränser,*vilket*IP3*menade*innebär*att*människor*hemmahörande*i*

exempelvis*Hemavan*kan*handla*från*norska*leverantörer*och*ändå*kalla*det*lokalt.*

Respondenten*menade*också*att*en*råvara*som*är*producerad*eller*uppvuxen*i*ett*

närområde*som*sedan*måste*transporteras*till*annan*ort*för*att*exempelvis*slaktas*och*

styckas*för*att*sedan*transporteras*tillbaka*till*ursprungsorten*därmed*tappat*sin*lokala*

stämpel. 

Förutom*denna*respons*fick*vi*även*information*från*de*tillfrågade*där*de*alla*var*

överens*om*att*definitionen*av*lokalt*producerat*skiljer*sig*beroende*på*vart*i*landet*

man*bor.*Anledningen*till*detta*var*genomgående*att*de*ansåg*att*tätheten*av*

producenter*är*större*i*södra*Sverige*gentemot*exempelvis*Västerbotten. 

5.1.2)Varför)använda)lokalt? 
På*frågan*varför*respondenterna*använder*sig*av*lokala*produkter*visade*det*sig*att*

åsikterna*skiljdes*åt.*IP2*använder*sig*av*lokalt*producerade*råvaror*enbart*för*att*

respondenten*själv*tycker*det*är*trevligt*samt*för*att*det*överlag*är*en*bra*nisch*på*

marknaden.*Denna*typ*av*nisch*blir*en*tydlig*del*i*restaurangens*image*gentemot*

gästerna*och*respondenten*ser*det*också*som*en*självklarhet*att*krogar*i*Norrland*skall*

använda*sig*av*norrländska*produkter.*IP1*däremot*hade*med*det*lokala*tankesättet*

som*del*i*sin*image*redan*från*starten*och*gör*det*för*att*stötta*småföretagare*i*trakten*

samt*för*att*uppnå*ett*utbyte*med*dessa.*IP3*beskrev*det*istället*så*som*att*

användandet*av*närproducerade*råvaror*beror*på*att*man*bestämde,*vid*övertagandet*

av*restaurangen,*att*fortsätta*med*de*tidigare*ägarnas*fokus.*Denne*lägger*också*vikt*

vid*att*stödja*de*lokala*bönderna*och*har*ett*bra*samarbete*med*Lantbrukarnas*

Riksförbund.*

 

Även*mängden*lokalt*producerade*råvaror*de*olika*respondenterna*använde*sig*av*

skiljde*sig*en*hel*del.*IP3*sade*att*denne*använde*sig*av*cirka*50%*lokalt*producerade*

råvaror*men*kunde*ligga*på*upp*till*75980%*beroende*på*säsong*och*tillgång.*Detta*

uttalande*är*kopplat*till*IP3*definition*av*lokalt*och*menar*att*det*inte*går*att*få*tag*i*
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produkter*som*krävs*om*man*skall*använda*sig*av*närproducerat.*IP1*använder*olika*

mycket*beroende*på*tid*på*året,*men*när*det*används*mest,*under*hösten,*är*det*cirka*

80%.*IP1*väljer*att*slopa*utländska*råvaror*helt*och*hållet*och*istället*används*

komplement*till*råvaror*som*får*ta*platsen*som*alternativ*till*den*råvara*som*normalt*

sett*skulle*haft*en*plats*på*tallriken.*För*att*kunna*bibehålla*detta*arbetar*IP1*väldigt*

mycket*efter*säsong.*IP2*kunde*inte*visa*konkreta*siffror*på*hur*stor*del*av*deras*totala*

inköp*som*bestod*av*lokalt*producerade*råvaror*och*hänvisade*till*den*växlande*menyn*

och*de*krav*denna*ställde*på*inköpen.*Denne*beskrev*dock*att*restaurangen*använde*

sig*av*mejerivaror*och*ostar*från*Norrland*men*att*köttet*mestadels*kom*från*Sverige. 

Att*arbeta*som*IP1*gör*började*visa*sig*hållbart*efter*att*restaurangen*varit*igång*några*

år.*Dessutom*påstod*IP1*att*det*bara*blir*lättare*och*lättare*att*arbeta*såhär*och*om*fler*

skulle*arbeta*som*de*gör*skulle*det*även*bli*lättare*för*producenterna*att*hålla*igång*

sina*verksamheter.*De*försöker*även*tömma*lager*och*göra*något*av*de*varorna*för*att*

de*inte*ska*gå*till*spillo. 

Förutom*de*tidigare*nämnda*anledningarna*till*varför*respondenterna*använder*sig*av*

lokalt*producerade*råvaror*så*framkom*även*nackdelar*med*detta.*Dessa*rörde*bland*

annat*möjligheten*att*få*tillräckligt*stora*kvantiteter*av*de*lokala*producenterna.*En*

annan*anledning*som*visade*sig*var*den*ansträngning*som*krävs*för*att*ringa*till*många*

mindre*leverantörer*istället*för*att*endast*kontakta*en*större*grossist.*Förutom*detta*

framkom*ytterligare*en*stor*nackdel*hos*respondenterna*där*de*ansåg*att*det*lokalt*

producerade*ger*en*ökad*kostnad*för*dem. 

5.1.3)Leverantörer 
Vi*frågade*respondenterna*hur*leveransen*av*de*lokalt*producerade*råvarorna*

fungerade*eftersom*detta*kan*vara*en*del*i*varför*man*använder*lokalt*eller*inte.*Frågan*

fick*ett*par*differentierade*svar*som*spred*sig*från*att*bonden*själv*levererade*varorna*i*

sin*privata*bil*till*att*produkterna*gick*via*en*grossist.*Enligt*IP1*sköts*logistiken*väldigt*

olika*beroende*på*vilken*leverantör*det*gäller.*Leveransen*av*varor*sker*enligt*denne*

antingen*genom*att*bonden*levererar*själv,*antingen*genom*en*firmabil,*en*privat*bil,*

via*bussgods*eller*att*respondenten*själv*hämtar*varor.*IP2*hävdar*att*det*helt*beror*på*

hur*bonden*valt*att*göra*men*att*produkten*måste*gå*via*ett*certifierat*slakteri*för*att*

det*skall*ske*lagligt.*Respondenten*använder*ett*par*små*leverantörer*där*kontakt*sker*

direkt*med*bonden*men*att*de*flesta*leverantörer*de*använder*går*via*en*större*grossist.*

IP2*berättar*också*att*det*inte*finns*några*lokala*gårdar*som*klarar*den*kvantiteten*de*

köper*in*vilket*gör*att*de*köper*in*av*en*större*grossist.*IP3*däremot*får*alla*sina*
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produkter*och*råvaror*genom*en*grossist*utom*den*fisk*som*levereras*till*restaurangen*

av*en*annan*leverantör.*Respondenten*anser*att*de*restriktionerna*kring*leveranser*

som*finns*begränsar*möjligheten*att*köpa*in*råvarorna*externt.*Detta*i*samband*med*

att*tillgängligheten*inte*är*tillräcklig*gör*att*detta*arbete*försvåras*ytterligare. 

 

Vi*bad*också*intervjupersonerna*att*beskriva*vilken*relation*de*har*med*sina*

leverantörer*och*vad*detta*kan*leda*till.*Alla*tillfrågade*var*överens*om*att*en*nära*

relation*med*sina*leverantörer*gör*att*båda*parterna*vinner*på*det.*IP1*och*IP2*såg*det*

som en m�jlighet att uppn� en ”win9win”9situation*där*bonden*kunde*vara*säker*på*att*
bli*av*med*sina*råvaror*och*att*respondenterna*kunde*säkerställa*att*de*fick*de*råvaror*

de*behövde.*Förutom*denna*säkerhet*gav*det*också*en*möjlighet*för*respondenterna*att*

få*ta*del*av*lönsamma*erbjudanden*från*sina*bönder*i*ett*tidigt*skede*innan*andra*

intressenter*tillfrågades.*IP3*å*andra*sidan*hade*endast*en*leverantör*förutom*de*stora*

grossisterna*och*där*var*relationen*en*viktig*del.*Denna*relation*var*dock*något*färgad*

då*de*båda*företagen*hade*en*gemensam*överenskommelse*och*ett*avtal*om*pris*och*

leveranser*som*löpte*i*flera*år*framöver.*IP2*tyckte*att*en*väsentlig*del*av*en*bra*

relation*är*att*intresset*finns.*Om*bonden*är*intresserad*av*att*se*vart*sina*produkter*

tar*vägen*så*är*detta*enligt*denna*respondent*ett*väldigt*bra*sätt*att*säkerställa*detta.*

Denne*hävdar*i*och*med*detta*att*en*bonde*som*är*helt*ointresserad*av*detta*och*av*att*

ha*en*bra*relation*likväl*kan*sälja*sina*produkter*till*en*stor*grossist*som*sedan*säljer*

vidare,*eftersom*det*ändå*innebär*samma*ekonomiska*ersättning*för*bonden. 

5.1.4)Marknadsföring 
När*frågan*om*hur*de*hanterar*marknadsföring*ställdes*fick*vi*liknande*svar*från*alla*

respondenter*där*alla*uttryckte*att*de*marknadsförde*sig*ytterst*lite.*IP1*marknadsför*

sig*endast*på*Facebook*och*sin*hemsida.*Vidare*förklarar*denne*att*de*hade*väldigt*bra*

samarbete*med*leverantörerna*som*ofta*besökte*restaurangen*och*ibland*köpte*

presentkort*som*de*gav*bort*till*vänner*när*de*vill*visa*upp*staden,*något*som*

respondenten*också*ansåg*vara*en*typ*av*marknadsföring.*IP1*förklarade*att*

kommunen,*universitetet*och*landstinget*i*Umeå*ofta*är*där*på*veckorna*för*att*visa*

upp*restaurangen*när*folk*kommer*hit*från*södra*Sverige*eller*utlandet.*IP3*förklarade*

att*restaurangen*har*en*extern*ägare*och*att*man*är*inte*överens*om*hur*

marknadsföringen*skall*gå*till.*Tills*man*hittar*en*lösning*utför*IP3*marknadsföring*i*

form*av*vykort*hem*till*gäster*samt*via*Facebook.*Stora*tidningsannonser*innehåller*

bara*information*om*att*de*kan*leverera*inte*vad*de*levererar.*Resten*sköter*IP3*via*
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telefon.*IP2*låter*råvaran*tala*för*sig*själv,*om*de*har*en*svensk*råvara*skriver*de*det*i*

menyerna,*samma*sak*med*till*exempel*norrländsk.*Detta*var*dock*något*som*IP2*

försökte*marknadsföra*sig*med*till*en*början*i*menyerna*eftersom*det*inte*varit*så*

tidigare*på*restaurangen. 

5.1.5)Servicekoncept)och)image 
I*intervjun*bad*vi*också*respondenterna*om*en*redogörelse*för*vilka*typer*av*gäster*de*

har,*ifall*de*riktar*sig*mot*någon*särskild*typ*av*målgrupp*men*också*vad*deras*gäster*

tycker*om*de*lokalt*producerade*råvarorna*som*en*del*i*deras*koncept*och*image.*Två*

av*de*tillfrågade*personerna*berättar*om*en*väl*tilltagen*kundkrets*där*alla*är*

välkomna.*IP1*berättar*om*en*väldigt*bred*kundkrets*som*innefattar*allt*från*

representationsmiddagar*från*företag*och*kommuner*till*barnfamiljer.*Spannet*på*

gäster*berättar*denne*om*som*allt*mellan*209åringar*till*pensionärer*där*vegetarianer*

och*veganer*har*en*relativt*stor*andel.*Att*många*vegetarianer*väljer*att*besöka*

respondentens*restaurang*tror*denne*beror*på*att*de*är*väldigt*noga*med*att*erbjuda*

fullvärdiga*alternativ*även*för*personer*med*denna*preferens*men*också*för*att*de*har*

sitt*fokus*mer*på*grönsaker*än*på*kött.*Denna*målgrupp*är*ingenting*som*IP1*menar*är*

eftersträvad*utan*bara*något*som*framkommit*gradvis.*Gästerna*överlag*är*väldigt*

medvetna*om*vilken*typ*av*restaurang*de*besöker*och*vad*den*står*för,*hävdar*IP1.*

Detta*speglas*också*i*det*intresse*som*den*tillfrågade*beskriver*att*gästerna*visar*upp*

vid*besök*till*restaurangen. 

IP3*arbetar*vid*en*restaurang*som*ligger*drygt*en*mil*utanför*centrum*vilket*gör*att*

denne*har*en*väldigt*specifik*kundkrets.*Den*tillfrågade*hävdade*att*de*gäster*som*

besöker*dennes*restaurang*är*medel9*och*höginkomsttagare*som*besöker*restaurangen*

genom*att*ta*bilen*eller*cykeln*dit.*Denna*målgrupp*är*den*som*IP3*menar*att*

restaurangen*anpassat*sin*prissättning*efter*och*också*sina*menyer.*Respondenten*

menar*att*restaurangen*är*placerad*på*ett*sådant*ställe*att*denna*typ*av*exklusivitet*är*

nödvändig*då*omgivningen*är*väldigt*vacker*och*gästerna*förväntar*sig*något*extra,*

men*också*att*hyran*för*restaurangens*lokal*är*något*som*måste*tas*hänsyn*till*i*

prissättningen. 

IP2*menar*att*restaurangen*där*denne*arbetar*är*anpassad*för*alla*typer*av*gäster*därav*

har*de*en*blandad*kundkrets*vilket*är*ett*medvetet*val*från*restaurangens*sida.*Den*

tillfrågade*berättar*att*restaurangens*tanke*är*att*alla*ska*känna*sig*välkomna,*oavsett*

vilket*syfte*besöket*har*samt*vilka*förväntningar*gästen*har*på*besöket.*Denne*

beskriver*också*att*många*av*de*gäster*som*besöker*restaurangen*är*väldigt*
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intresserade*av*vart*råvarorna*kommer*ifrån*och*vill*ofta*även*veta*exakt*vilken*gård*

exempelvis*köttet*kommer*ifrån.*Detta*intresse*är*något*som*IP2*anser*ökat*under*den*

senaste*tiden*och*är*också*något*som*välkomnas. 

5.1.6))Konkurrens 
Vid*frågan*om*hur*de*upplever*konkurrensen*var*alla*överens*om*att*de*inte*kände*av*

någon*direkt*konkurrens*överhuvudtaget.*IP1*ansåg*att*stadens*utbud*av*restauranger*

leder*till*att*ingen*direkt*behöver*känna*konkurrens*då*det*finns*en*restaurang*för*varje*

ändamål.*Respondenten*ansåg*sig*känna*sig*trygg*i*sitt*klientel*och*kände*inget*behov*

av*att*tävla*om*gästerna*med*andra*eftersom*de*restauranger*som*har*samma*stil*inte*

ligger*geografiskt*nära.*IP2*anser*sig*själv*ligga*i*stadens*toppskick*när*det*gäller*

restauranger*och*de*som*konkurrerar*ligger*i*en*annan*del*av*staden.*Denne*tycker*

dock*att*sin*egen*restaurang*är*så*pass*nischad*att*den*inte*behöver*oroa*sig*markant*

för*konkurrerande*verksamheter.*IP3*menar*att*det*inte*finns*någon*annan*restaurang*

i*staden*som*kan*mäta*sig*med*deras*utbud,*pris*och*fokus*på*det*lokala. 

5.1.7)Övriga)upptäckter)
Förutom de frågor vi ställde vid intervjuerna för att få underlag att besvara vårt syfte så 

framkom även en del annan information som vi ansåg intressant. Detta delkapitel innefattar 

denna information. 

Lokalt!som!trend!

Vid*intervjuerna*frågade*vi*om*den*lokala*trenden,*som*är*väldigt*populär*nu,*påverkar*

restaurangbranschen*i*stort*och*om*det*är*restaurangernas*egna*intresse*eller*om*de*

följer*med*i*trenden.*Alla*de*tillfrågade*ansåg*att*det*lokala*på*något*sätt*är*en*trend*i*

samhället*nu*och*att*det*har*en*påverkan*på*branschens*verksamheter.*IP1*ansåg*det*

svårt*att*avgöra*varför*och*hur*andra*gör,*om*det*är*på*grund*av*trenden*eller*av*egen*

vilja.*Just*denna*trend*menar*denne*har*hållit*i*sig*länge*och*är*en*del*i*restaurangens*

grundkoncept.*Respondenten*hävdar*att*de*agerar*på*detta*sätt*för*att*det*känns*bra*

och*denne*anser*det*vara*en*bra*strategi*för*att*locka*nya*gäster*samt*bibehålla*de*

befintliga*gästerna.*IP3*menade*att*det*är*enbart*trenden*som*gör*att*restauranger*

följer*med*på*det*modet*eftersom*det*är*gästen*som*bestämmer*över*restaurangens*

överlevnad.*IP2*tror*att*kockar*överlag*är*intresserade*av*vilken*kvalitet*de*får*även*om*

de*nödvändigtvis*inte*är*intresserade*av*att*stödja*lokala*bönder.*Vidare*tror*IP2*att*det*

från*allmänhetens*sida*finns*ett*blandat*intresse*för*det*lokala. 
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Olika!miljömärkningar!

Under*samtliga*intervjuer*kom*orden*KRAV*och*ekologiskt*upp.*Vi*valde*därför*att*be*

de*tillfrågade*att*utveckla*denna*tankegång.*IP1*arbetar*på*en*restaurang*som*är*KRAV9

märkt*men*det*är*inget*som*direkt*är*framtvingat*utan*är*bara*något*som*skett.*Denne*

hävdar*att*det*är*viktigare*att*veta*att*producenten*agerar*på*ett*bra*sätt*och*levererar*

en*bra*produkt*som*är*framtagen*på*ett*genomtänkt*sätt*än*att*välja*en*vara*som*har*

certifiering.*IP3*menar*att*dessa*stämplar,*tillsammans*med*flertalet*andra,*är*lite*

överskattade*och*gör*konsumenter*förbryllade*för*vad*alla*märkningarna*egentligen*

står*för.*Denne*önskar*att*man*istället*bör*använda*sig*av*en*märkning*som*motsvarar*

Norrland*eller*eventuellt*till*och*med*Västerbotten*eller*Umeå,*då*denne*anser*att*detta*

skulle*vara*en*betydligt*mycket*mer*värdefull*stämpel.*IP2*berättade*att*en*del*av*de*

lokala*råvarorna*de*använder*är*ekologiska*men*att*det*inte*är*något*som*eftersträvas.*

Anledningen*till*varför*respondenten*inte*väljer*att*använda*så*mycket*ekologiska*

råvaror*är*både*på*grund*av*ett*högre*grundpris*men*också*på*grund*av*bristande*

tillgångar,*längre*leveranstider*och*även*råvaror*som*inte*håller*lika*länge.*Detta*

resulterar*såklart*i*ett*större*svinn*vilket*i*sin*tur*ger*en*ytterligare*negativ*ekonomisk*

påverkan*menar*IP2.*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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5.2 Enk ät r edov i sn i ng  
Tabell*2:*Antal*svarande*gällande*användning*av*lokala*råvaror*på*restaurang.*

Definition)
lokalt)
producerat*

Inom*10*mil*
radie*

Inom*20*
mil*radie*

Inom*30*
mil*radie*

Inom*40*
mil*radie*

Inom*50*
mil*
radie*

Inom*
region/län/la
ndsting*

Annat*

* 46*(28%)* 29*(18%)* 13*(8%)* 3*(2%)* 4*(2%)* 65*(39%)* 5*(3%)*

Påverkas)valet)
av)restaurang)
av)lokala)
råvaror?*

I*väldigt*
stor*
utsträckning*

Relativt*
mycket*

Till*viss*
del*

Inte*alls* Annat* *
*

*
*

* 7*(4%)* 40*(24%)* 75*(46%)* 38*(23%)* 5*(3%)* * *

Noterat)
marknadsföri
ng?*

Ja* Nej* Vet*ej* *
*

*
*

*
*

*
*

*
*

78*(47%)*
Majoriteten*
av*dessa*
föredrar*
restaurang*
med*fokus*
på*lokalt.*

56*(34%)*
Hälften*av*
dessa*
föredrar*
restaurang*
med*lokalt*
fokus.*

31*(19%)*
Majoritet
en*av*
dessa*
föredrar*
restauran
g*med*
lokalt*
fokus.*

*
*

*
*

*
*

*
*

De*som*svarat*
JA*påverkas*
valet*av*
restaurang:*

I*väldigt*
stor*
utsträckning*
4%*

Relativt*
mycket*
34%*

Till*viss*
del*50%*

Inte*alls*9%* Annat*
3%*

*
*

*
*

Om)JA)på)
föregående,)
noterat)vart?*

Restaurange
ns*hemsida*

Annonseri
ng*i*media*

Via*
sociala*
medier*

I*
restaurange
ns*
inredning*

I*de*
anställd
as*tal*
med*
gäster*

I*maträtterna* Annat*

*
*

24%* 15%* 11%* 13%* 13%* 17%* Menyn*
5%.*
Andra*
2%*

 

)
Vilka)lokalt)producerade)råvaror)har)Du)använt)de)senast)två)veckorna)i)
Din)matlagning)hemma?)Beskriv)vilka)och)motivera)varför)Du)använder)
just)dessa)lokalt)producerade)råvarorna. 
Mejerivaror*i*olika*former,*grönsaker,*ägg*och*kött*var*de*mest*återkommande*lokalt*

producerade*produkter*respondenterna*använde*sig*av*hemma.*Även*potatis,*

charkuterier,*frukt*och*fisk*återfanns*men*dock*i*mindre*utsträckning.*Motivet*till*

varför*de*använde*just*dessa*råvaror*var*framför*allt*för*att*värna*om*och*stötta*
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bönderna.*Miljöaspekter*som*att*transporterna*blir*kortare*var*även*det*ett*stort*motiv.*

Känslan*av*att*det*känns*bättre*att*köpa*lokalt*producerade*råvaror,*att*det*har*bättre*

smak*och*kvalitet,*bra*pris*samt*att*det*är*tillgängligt*och*känns*naturligt*är*andra*

aspekter*som*spelar*in*på*respondenternas*val*av*att*köpa*lokalt*producerade*råvaror.*

 

Hur)kommer)det)sig)att)Du)använder)dig)av)lokalt)producerade)råvaror?)
Vilka)aspekter)har)gjort)att)Du)anser)det)vara)viktigt?)Ex.)Familj,)reklam,)
forskning,)kultur,)nyheter)etc.)Berätta)så)kort)eller)så)ingående)Du)själv)
vill. 
Att*stödja*det*lokala*som*i*sin*tur*ger*nya*arbetstillfällen*och*miljöaspekter*så*som*att*

långa*transporter*blir*kortare*när*man*köper*lokalt*producerade*råvaror*är*den*mest*

förekommande*aspekten*bland*respondenterna.*Familj,*reklam,*nyheter,*kvalitet,*att*

det*är*nyttigt*samt*bra*behandlade*djur*är*andra*aspekter*som*visade*sig,*dock*inte*lika*

frekvent.*

 

Beskriv)varför)Du)föredrar)det)ena)restaurangfokuset)över)det)andra. 
Här*föredrog*majoriteten*ett*lokalt*fokus*för*att*det*är*bättre*för*miljön,*är*bättre*

kvalitet*och*att*det*känns*bättre*att*stödja*bönderna*och*sitt*närområde.*Vissa*har*

restaurangers*fokus*i*åtanke*vid*val*av*restaurang*medan*andra*bara*väljer*utifrån*

rådande*sinnesstämning.*Att*restaurangen*sedan*också*hade*lokalt*producerade*

råvaror*i*maten*ansågs*som*ett*plus.*Kriterier*som*bra*mat*och*service*kan*för*vissa*

vara*det*viktigaste*vid*val*av*restaurang.*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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6)Diskussion 
I*följande*kapitel*kommer*vi*att*kritiskt*granska*de*uppgifter*och*den*information*vi*

samlat*in*samt*ge*en*analys*av*vårt*tillvägagångssätt.*Därefter*kommer*vi*att*resonera*

kring*de*resultat*som*uppnåtts*genom*de*undersökningar*vi*genomfört*samt*ställa*

dessa*i*relation*till*den*teoretiska*referensram*vi*tidigare*beskrivit.*

*

Vi*har*som*sagt*använt*oss*av*de*metoder*vi*fann*lämpligast*för*ändamålet*men*

självfallet*fanns*även*andra*alternativ*på*utförandet.*Aspekter*som*också*kan*ha*

påverkat*våra*resultat*kan*exempelvis*vara*det*faktum*att*det*endast*var*en*av*oss*

närvarande*vid*två*av*intervjuerna,*sättet*enkäten*distribuerades*samt*utformningen*av*

frågorna*i*de*båda*undersökningarna.*En*annan*aspekt*som*är*värd*att*ha*i*åtanke*är*

det*faktum*att*de*personer*som*besvarat*enkäten*inte*nödvändigtvis*är*gäster*på*de*

restauranger*vi*intervjuat.*På*grund*av*detta*skulle*kopplingen*mellan*restaurang*och*

gäst*kunna*bli*något*missvisande.* 

6.1 Def i n i t i on  av l ok al t  
Undersökningarna*vi*genomfört*visade*en*stor*spridning*i*hur*personer*definierar*

lokalt.*Det*skiljde*sig*inte*bara*mellan*de*personer*vi*intervjuade*utan*skillnader*fanns*

även*hos*konsumenterna.*Intervjupersonerna*definierade*lokalt*producerade*råvaror*

som*allt*mellan*ett*par*mil*upp*till*60*mils*avstånd*samt*att*definitionen*kunde*bero*på*

vilka*råvaror*det*var*tal*om.*Vi*anser*att*deras*olika*svar*beror*på*vilken*slags*

verksamhet*man*driver,*hur*mycket*man*använder*sig*av*lokalt*producerade*råvaror*

och*deras*behov*av*kvantiteter.*Majoriteten*av*konsumenterna*definierade*lokalt*

producerade*råvaror*som*är*producerad*inom*den*region/län/landsting*där*den*

konsumeras.*En*tredjedel*av*respondenterna*på*enkäten*tyckte*även*att*en*10*mils*

radie*fick*figurera*som*definition.*Även*i*litteraturen*fann*vi*olika*definitioner*som*

r�rde sig mellan 4,8 mil (Alonso & O’Neill, 2010, s. 1176) till 25 mil (Bondens egen 
marknad,*2013)*och*med*informationen*vi*samlat*på*oss*tolkar*vi*det*som*att*man*har*

olika*definitioner*beroende*på*vem*man*är,*vad*man*skall*köpa*och*vart*man*köper*det.*

Även*om*den*största*delen*av*konsumenterna*ville*definiera*lokalt*som*inom*en*

region/län/landsting*och*ett*fåtal*inom*radie*på*20950*mil*från*konsumtionsort*(se*

Tabell*2),*beroende*på*vilken*region/län/landsting*man*tittar*på*kan*även*där*hamna*

på*väldigt*stora*avstånd.**

*
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Sammanfattningsvis*bekräftar*dessa*undersökningar*de*farhågor*vi*hade*samt*det*

mönster*vi*hittade*i*vår*litteratursökning*9*nämligen*att*det*inte*finns*någon*generell*

definition*av*vad*som*anses*vara*lokalt*men*att*det*är*något*som*vi*anser*behövs.*Det*

anses*av*oss*nödvändigt*både*för*restaurangbranschens*arbete*med*detta*men*också*för*

att*konsumenterna*skall*få*en*rättvis*bild*av*vad*det*är*restaurangerna*erbjuder.*En*

allmän*definition*av*uttrycket*lokalt*producerat*anser*vi*skulle*underlätta*för*

marknaden*och*samtidigt*motverka*att*konsumenter*eller*gäster*på*grund*av*sin*

annorlunda*uppfattning*om*innebörden,*blir*missledda*av*företag*inom*branschen.*En*

generell*definition*av*vad*som*anses*lokalt*kan*dock*medföra*vissa*negativa*

konsekvenser.*Vi*anser*att*det*finns*en*risk*att*det*inte*fungerar*på*alla*platser*på*grund*

av*geografiska*förutsättningar.*Detta*kan*medföra*att*vissa*bönder*hamnar*utanför*

definitionens*ram*och*därmed*inte*längre*har*möjlighet*att*sälja*sina*produkter*som*

lokalt*producerade.* 

6.2 Var för  använda l ok al t ? 
Oavsett*vilken*definition*de*tillfrågade*personerna*hade*gällande*vad*som*ansågs*vara*

lokalproducerat*så*hade*de*också*väldigt*skilda*anledningar*till*varför*de*använde*sig*av*

denna*typ*av*produkter.*Respondenterna*ansåg*sig*ha*det*lokala*tankesättet*som*en*del*

i*sitt*koncept*och*sin*image*där*de*bedömde*att*de*särskiljde*sig*från*andra*liknande*

verksamheter.*Denna*typ*av*särskiljning*kan*användas*som*ett*konkurrensmedel*

(Grönroos,*1992,*s.*1239124)*då*det*innebär*att*man*gör*kunden*medveten*om*vilka*

fördelar*som*finns*med*just*detta*alternativ.*Respondenterna*hade*också*inom*sina*

respektive*verksamheter*en*differens*i*mängden*lokalt*producerade*råvaror*som*de*

använde.*Spannet*gick*från*50980%*beroende*på*aktuell*säsong*vilket*är*något*som*vi*

också*är*medvetna*om.*Med*tanke*på*de*förutsättningar*som*finns*i*Sverige*där*vi*har*

väldigt*varierande*klimat*beroende*på*årstid*så*försvåras*möjligheter*till*odling*och*

dylikt.*Detta*framkom*tydligt*vid*intervjuerna*och*är*ett*problem*för*människor*som*

vill*arbeta*med*lokalt*producerade*råvaror.*Alternativen*för*denna*situation*är*att*

antingen*frångå*konceptet*kring*lokalt*och*köpa*in*varor*från*andra*delar*av*landet*och*

världen,*eller*att*helt*enkelt*slopa*de*ingredienserna*som*inte*finns*i*säsong.* 

Konsumenterna*som*svarade*på*enkäten*använder*sig*mest*av*mejerivaror,*grönsaker,*

ägg*och*kött*som*är*lokalt*producerade*råvaror*för*dem.*Anledningen*till*varför*var*

främst*för*att*stötta*bönderna*och*landsbygden.*Detta*var*även*för*intervjupersonerna*

en*anledning*till*varför*de*handlade*lokalt*producerade*råvaror.*Intervjupersonerna*

ansåg*sig*ha*de*lokala*inköpen*som*en*del*i*den*image*(Kotler,*1994,*s.*599k*Mossberg,*
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2003,*s.*171)*de*väljer*att*visa*upp*för*sina*befintliga*och*även*för*nya*gäster.*I*vilken*

mån*de*olika*respondenterna*ansåg*att*lokalproducerat*var*en*del*av*dess*image*skiljde*

sig*mellan*de*olika.*Att*företagen*mer*eller*mindre*är*medvetna*om*sin*image*och*dess*

påverkan*på*sina*gäster*framkom*tydligt*i*våra*resultat.*En*del*i*denna*image*och*den*

framtoning*företagen*önskar*ha*hos*sina*konsumenter,*kan*påverkas*på*ett*eller*annat*

sätt*med*hjälp*av*företagets*marknadsföring. 

6.3 Lever an t ör er  
Resultaten*av*intervjuerna*visade*skilda*upplevelser*och*tankar*kring*leveranser*av*

lokalt*producerade*råvaror*och*även*olika*tillvägagångssätt.*Två*av*restaurangerna*

köpte*in*råvaror*mestadels*från*en*grossist*medan*den*tredje*handlade*av*olika*små*

leverantörer.*En*inköpsstrategi*kan*användas*för*att*sköta*inköpen*på*ett*effektivt*sätt*

(Porter,*1983,*s.*1319134).*Alla*restauranger*var*överens*om*att*en*bra*relation*med*

leverantörer*är*något*alla*vinner*på.*Vi*anser*att*med*en*bra*relation*till*leverantörerna*

skulle*restaurangerna*kunna*minska*leverantörernas*makt.*Till*exempel*skulle*

inköpspriserna*kunna*sänkas*när*en*bra*relation*uppstår*eftersom*leverantörerna*

kanske*uppskattar*i*högre*grad*att*veta*vart*deras*produkter*hamnar.*Vid*inköp*från*

större*grossist*har*leverantören*mer*makt*över*restaurangerna,*detta*eftersom*

strategier*som*minskar*leverantörers*makt*blir*svårare*att*använda*(Porter,*1983,*s.*

1319134). 

6.4 M ar knadsför i ng  
Vi*anser*att*alla*restauranger*vi*intervjuat*använder*sig*av*någon*form*av*

marknadsföring.*Respondenterna*själva*har*alla*ansett*att*den*mängd*marknadsföring*

de*bedriver*är*väldigt*begränsad.*I*vissa*fall*rörde*det*sig*om*sociala*medier*i*viss*

utsträckning*samt*väldigt*knapp*annonsering*i*media*men*i*relativt*liten*mån.*Något*

som*vi*reflekterat*över*är*den*marknadsföring*som*restaurangerna*bedriver*inaktivt.*

Exempel*på*dessa*gav*respondenterna*vid*intervjuerna*och*dessa*innefattar*bland*

annat,*presentkort*som*leverantörer*köpte*och*gav*bort,*representationsmiddagar*med*

olika*fakulteter*samt*utformningen*av*restaurangernas*menyer. 

Det*intressanta*här*är*att*hälften*av*de*svarande*på*enkäten*har*noterat*att*

restauranger*marknadsför*sig*med*lokalt*producerade*råvaror.*Av*dem*påverkas*valet*

av*restaurang*i*relativt*stor*utsträckning*av*en*tredjedel*och*hälften*påverkas*till*viss*

del.*På*vilka*ställen*respondenterna*hade*noterat*marknadsföringen*fanns*en*ganska*

jämn*fördelning*även*om*restaurangens*hemsida*stod*för*högsta*andelen*(se*Tabell*2).*
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Med*denna*information*kan*vi*se*att,*det*Kotler*och*Keller*(2009,*s.*50)*beskriver*om*

att*man*måste*hantera*alla*beröringspunkter*i*företagen*för*att*beröra*alla*delar*i*

kundens*upplevelse,*faktiskt*verkar*hanteras*till*viss*del.*Även*om*restauranger*som*

företag*inte*fullt*ut*är*marknadsföringsinriktade*(Jobber*&*Fahy,*2009,*s.*395)*så*tolkar*

vi*det*som*att*restauranger*vill*fokusera*på*kundernas*behov*eftersom*det*är*dem*som*

gör*att*verksamheten*överlever.*Även*om*restaurangerna*inte*medvetet*marknadsför*

sig*så*mycket*finns*det*ändå*en*stor*del*konsumenter*som*uppmärksammat*den*på*

olika*ställen.*Eftersom*17%*(se*Tabell*2)*av*gästerna*har*noterat*att*marknadsföring*

sker*i*talet*med*de*anställda*tolkar*vi*det*som*att*restaurangerna*på*något*sätt,*mest*

troligt*omedvetet,*använt*sig*av*intern*marknadsföring*inom*företaget*(Kotler*&*Keller,*

2009,*s.*396). 

6.5 K onk ur r ens 
Intervjupersonerna*anser*sig*inte*känna*av*någon*direkt*konkurrens.*Beskrivningen*av*

konkurrens*som*Kotler*och*Keller*(2009,*s.*54)*gör*kan*vi*koppla*till*

intervjupersonerna*som*vi*anser*förhåller*sig*till*samma*beskrivning.*Denna*koppling*

kan*vi*göra*på*grund*av*att*respondenterna*påstår*att*de*konkurrenter*som*kan*

tillgodose*samma*kundbehov*antingen*inte*finns*eller*ligger*på*annan*plats.*Ett*

argument*respondenterna*hade*till*varför*ingen*konkurrens*känts*av*var*att*det*finns*

en*restaurang*för*varje*ändamål.*Detta*kan*kopplas*till*en*av*Porters*(1983,*s.*55)*

konkurrensstrategier*som*innebär*differentiering. 

Av*de*svarande*på*enkäten*när*det*gällde*vilket*fokus*på*restaurangen*som*föredrogs*

var*det*70%*(se*Tabell*1)*som*föredrog*restaurang*med*lokalt*fokus*och*resten*med*

annat*fokus.*Bättre*för*miljön,*bättre*kvalitet*och*att*stödja*bönderna*var*

anledningarna*till*att*detta*fokus*föredrogs.*Vi*kan*med*dessa*siffror*se*att*det*finns*ett*

intresse*hos*kunderna*av*att*restauranger*använder*sig*av*lokalt*producerade*råvaror.*

Även*om*det*finns*många*restauranger*med*olika*koncept*tycker*vi*det*är*förvånande*

att*intervjupersonerna*inte*kände*av*mer*konkurrens*än*de*gjorde.*En*koppling*till*

deras*kundkrets*skulle*kunna*ge*mer*klarhet. 

6.6 Ser v i cek oncept  och  i m age 
Intervjupersonerna*beskriver*sina*kundkretsar*som*något*differentierade*men*vissa*av*

gästerna*visar*på*en*medvetenhet*kring*vad*det*är*för*slags*restaurang*de*besöker*och*

visar*även*intresse*för*var*råvarorna*kommer*ifrån.*Respondenternas*svar*på*enkäten*

om*hur*mycket*deras*val*av*restaurang*påverkas*om*restaurangen*använder*sig*av*
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lokalt*producerade*råvaror*visade*att*majoriteten*(46%)*påverkades*till*viss*del*medan*

24%*av*de*tillfrågade*ansåg*att*de*påverkades*relativt*mycket*(se*Tabell*2).*Två*av*

intervjupersonerna*upplever*sig*som*sagt*ha*en*bred*kundkrets*och*även*vissa*

återkommande*grupper*vilket*vi*kan*ställa*mot*de*teorier*vi*har*om*image*och*

servicekoncept.*Den*tredje*har*en*smalare*kundkrets*vilket*även*detta*är*ett*aktivt*val*

av*restaurangen*och*därmed*en*viktig*del*i*dess*image.*I*och*med*detta*kan*vi*anta*att*

restaurangerna*ändå*har*en*framgångsrik*image*och*ett*koncept*som*fungerar*

(Mossberg,*2003,*s.*1689171).*Den*marknadsföring*de*gör*kan*vi*därför*tolka*som*

tillräcklig*eftersom*deras*image*når*ut*till*gästerna*i*och*med*att*gästens*val*påverkas*

av*restaurangernas*koncept.*På*grund*av*att*intervjupersonerna*i*sitt*koncept*inte*

uttalat*utelämnat*någon*del*av*kundsegmentet*skulle*det*kunna*innebära*att*många*

potentiella*gäster*då*kan*välja*mellan*alla*tre*restauranger*i*fråga*och*därmed*bidra*till*

större*konkurrens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

7)Slutsats 
De*genomförda*studierna*har*gett*oss*en*inblick*i*de*tillfrågade*restaurangernas*arbete*

med*lokalt*producerade*råvaror*samt*respondenternas*syn*på*hur*dessa*produkter*

fungerar*att*använda*i*en*verksamhet.*Både*de*tillfrågade*intervjupersonernas*och*

konsumenternas*svar*visade*tydligt*att*en*av*anledningarna*till*användandet*av*de*

lokalt*producerade*råvarorna*var*för*att*stödja*trakten*och*dess*bönder.*Vissa*av*

intervjupersonerna*ansåg*det*också*som*en*bra*nisch*gentemot*sitt*klientel*och*även*ett*

bra*angreppssätt*mot*att*få*nya*gäster.*Kvantitet*däremot*ansågs*vara*den*största*

anledningen*till*varför*vissa*av*dem*hade*en*begränsad*möjlighet*att*använda*de*lokalt*

producerade*råvarorna*och*detta*är*något*som*är*svårt*att*förändra*på*kort*sikt. 

Som*sagt*har*det*under*studiens*gång*framkommit*ett*flertal*begrepp*och*definitioner*

som*alla*anses*vara*korrekta*av*någon.*För*att*kunna*utveckla*uttrycket*lokalt*

producerat*och*ge*det*en*rättvis*chans*på*marknaden*tycker*vi*det*krävs*en*nationell*

definition*av*detta.*En*sådan*skulle*ge*konsumenterna*mer*kunskap,*bönderna*större*

möjlighet*att*definiera*sin*verksamhet*och*även*ge*restaurangbranschen*ett*verktyg*för*

att*kunna*ge*gästerna*korrekt*information*om*de*produkter*de*serverar.*En*definition*

som*gäller*för*hela*landet*skulle*kunna*underlätta*restaurangernas*arbete*med*

marknadsföring*för*denna*typ*av*nischade*verksamhet.*Som*ovan*diskuterat*finns*dock*

risker*med*att*införa*en*allmän*definition.*Marknadsföringen*av*det*lokala*konceptet*

var*något*vi*trodde*skulle*vara*mer*utbrett*bland*respondenterna*men*trots*detta*

visade*vår*enkätundersökning*att*den*är*tillräcklig*då*budskapet*ändå*nått*fram*till*

konsumenterna.*Svaren*på*enkäten*visade*en*spridning*i*vilka*sammanhang*

konsumenterna*upplevt*denna*typ*av*marknadsföring.*Majoriteten*av*de*svarande*

angav*att*de*påverkades*av*restaurangers*användande*av*lokalt*producerade*råvaror*i*

sitt*val*av*restaurang.*Vi*anser*att*en*större*medvetenhet*hos*restaurangerna*gällande*

vart*konsumenterna*noterar*denna*marknadsföring*skulle*kunna*göra*att*de*kan*

anpassa*den*medvetna*marknadsföringen*ytterligare*och*på*så*vis*förstärka*sitt*

företags*image. 

 

 

 

 

 



 

34 
 

8)Referenslista 
Alonso, A.D., & O’Neill, M. (2010). Small hospitality enterprises and 
local*produce:*a*case*study.*British*Food*Journal,*112*(11),*117591189. 
*
Bondens*egen*marknad*(2013).*Koncept.*Bondens*egen*marknad.*
http://www.bondensegen.com/page.php?page=koncept.*[Hämtad*2013905902]. 
 
Bryman,*A.*(2011).*Samhällsvetenskapliga*metoder*.*Johanneshov:*TPB 
 
Ejvegård,*R.*(1996).*Vetenskaplig*metod.*2.,*[rev.]*uppl.*Lund:*Studentlitteratur 
 
Eriksson,*H.*(2010).*Älska*lokalt:*en*smakfull*historia*från*Dalarna.*Mora:*Siljans*
chark. 
 
Grönroos,*C.*(1992).*Service*management:*ledning,*strategi*och*marknadsföring*i*
servicekonkurrens.*Göteborg:*ISL*(Institutet*för*säljträning*och*ledarutveckling) 
 
Heldt*Cassel,*S.*(2003).*Att*tillaga*en*region:*den*regionala*maten*i*
representationer*och*praktik*9*exemplet*Skärgårdssmak.*Diss.*Uppsala*:*Univ.,*
2004 
 
Jobber,*D.,*&*Fahy,*J.*(2009).*Foundations*of*marketing.*3.*ed.*London:*McGraw9
Hill*Higher*Education 
 
Johnston,*R.*&*Clark,*G.*(2005).*Service*operations*management:*improving*
service*delivery.*2.*ed.*Harlow:*FT/Prentice*Hall 
 
Jones,*P.,*Comfort,*D.,*&*Hillier*D.*(2004).*A*Case*study*of*local*food*and*its*routes*
to*market*in*the*UK.*British*Food*Journal,*106*(4),*3289335. 
Kotler,*P.*(1994).*Marketing*management:*analysis,*planning,*implementation,*and*
control.*8.*ed.*Englewood*Cliffs,*N.J.:*Prentice9Hall 
 
Kotler,*P.,*&*Keller,*K.L.*(2009).*Marketing*management.*13.*ed.*Upper*Saddle*
River,*N.J.:*Pearson*Prentice*Hall 
 
Mayo,*E.J.*&*Jarvis,*L.P.*(1981).*The*psychology*of*leisure*travel:*effective*
marketing*and*selling*of*travel*services.*Boston,*Mass.:*CBI*publ.*co 
 
Mossberg,*L.*(2003).*Att*skapa*upplevelser:*från*OK*till*WOW!.*Lund:*
Studentlitteratur 
 
Normann,*R.*(2000).*Service*management:*ledning*och*strategi*i*
tjänsteproduktionen.*4.*uppl.*Malmö:*Liber*ekonomi 
 
Patel,*R.,*&*Davidson,*B.*(2011).*Forskningsmetodikens*grunder*att*planera,*
genomföra*och*rapportera*en*undersökning.*Johanneshov:*TPB 
 



 

35 
 

Porter,*M.E.*(1983).*Konkurrensstrategi:*tekniker*för*att*analysera*branscher*och*
konkurrenter.*Göteborg:*Inst.*för*säljträning*och*ledarutveckling*(ISL) 
 
Sharma,*A.,*Gregoire*B.M.,*&*Strohbehn,*C.*(2009).*Assessing*Costs*of*Using*Local*
Foods*in*Independent*Restaurants.*Journal*of*Foodservice*Business*Research,*12*
(1),*55971. 
 
Tellström,*R.,*Gustafsson,*I.,*&*Mossberg,*L.*(2005).*Local*Food*Cultures*in*the*
Swedish*Rural*Economy.*Sociologia*Ruralis,*45*(4),*3469359. 
 
Thurén,*T.*(2007).*Vetenskapsteori*för*nybörjare.*2.*uppl.*Stockholm:*Liber*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 



 

1 
 

Bilaga)1 
Enkät 
 
 
Konsumenters*syn*på*lokalproducerade*produkter/råvaror. 
*  
Vi*skriver*en*uppsats*på*kandidatnivå*där*vi*undersöker*restaurangers*användning*
av*lokala*råvaror*och/eller*produkter*samt*hur*de*använder*sig*av*detta*i*sin*
marknadsföring.*Vi*behöver*nu*få*konsumenternas*upplevelse*av*denna*marknad*
och*behöver*därför*just*Din*hjälp!*Enkäten*tar*bara*ett*par*minuter*och*det*skulle*
vara*till*väldigt*stor*hjälp*om*Du*kunde*bidra.*Enkäten*är*helt*frivillig*att*fylla*i*och*
uppgifter*som*lämnas*kommer*inte*att*kunna*återkopplas*till*enskilda*personer.*
Den*data*som*samlas*in*kan*komma*att*sparas*som*underlag*för*framtida*studier.*
Ingen*av*frågorna*är*obligatoriska*och*Du*kan*därför*välja*att*inte*svara*på*någon*
specifik*fråga*ifall*Du*inte*vill. 
Tack*på*förhand! 
 
 
 
Elin*Larsson*och*Terese*Lindström 
Gastronomiprogrammet*vid*Umeå*Universitet 
 
 
 
Kön 
Kvinna 
Man 
 
 
 
Ålder 
Yngre*än*20 
21925 
26930 
31935 
36940 
Äldre*än*40 
 
 
 
Nuvarande)bostadsort 
Öppet*svar 
 
 
 
Hur)ofta)besöker)Du)en)restaurang? 
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293*gånger*per*vecka 
1*gång*per*vecka 
2*gånger*per*månad 
Mer*sällan 
 
 
 
Vad)anser)du)innebära)att)något)är)lokalt)producerat? 
Att*råvaran*är*producerad: 
Inom*en*radie*på*10*mil*från*konsumtionsort 
Inom*en*radie*på*20*mil*från*konsumtionsort 
Inom*en*radie*på*30*mil*från*konsumtionsort 
Inom*en*radie*på*40*mil*från*konsumtionsort 
Inom*en*radie*på*50*mil*från*konsumtionsort 
Inom*den/det*region/län/landsting*där*den*konsumeras 
Annan:*Öppet*svar 
 
 
 
Vilka)lokalt)producerade)råvaror)har)Du)använt)de)senast)två)veckorna)
i)Din)matlagning)hemma?)Beskriv)vilka)och)motivera)varför)Du)
använder)just)dessa)lokalt)producerade)råvarorna. 
Öppet*svar 
 
 
 
Om)du)i)föregående)fråga)beskrev)att)Du)använder)Dig)av)lokalt)
producerade)råvaror)`)hur)kommer)det)sig)att)Du)gör)det?)Vilka)
aspekter)har)gjort)att)Du)anser)det)vara)viktigt?)Ex.)Familj,)reklam,)
forskning,)kultur,)nyheter)etc.)Berätta)så)kort)eller)så)ingående)Du)själv)
vill. 
Öppet*svar 
 
 
 
I)Ditt)val)av)restaurang,)föredrar)Du)en)restaurang)som)tydligt)visar)att)
de)arbetar)med)lokalt)producerade)råvaror)eller)en)restaurang)som)inte)
gör)det? 
Restaurang*med*lokalt*fokus 
Restaurang*med*annat*fokus 
 
 
 
I)föregående)fråga)svarade)Du)på)vilken)restaurang)Du)föredrog.)
Beskriv)gärna)varför)Du)föredrar)det)ena)över)det)andra. 
Öppet*svar 
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Hur)mycket)påverkas)ditt)val)av)restaurang)på)om)restaurangen)
använder)sig)av)lokala)råvaror? 
I*väldigt*stor*utsträckning 
Relativt*mycket 
Till*viss*del 
Inte*allt 
Annat:*Öppet*svar 
 
 
 
Har)du)noterat)ifall)restauranger)i)din)närhet)använt)sig)av)lokalt)
producerade)råvaror/produkter)i)sin)marknadsföring? 
Ja 
Nej 
Vet*ej 
 
 
 
Om)ja)på)föregående)fråga,)vänligen)fyll)i)de)fält)där)du)har)upplevt)
denna)typ)av)marknadsföring.)Det)går)att)välja)flera)alternativ. 
Restaurangens*hemsida 
Annonsering*i*media 
Via*sociala*medier 
I*restaurangens*inredning 
I*de*anställdas*tal*med*gäster 
I*maträtterna 
Annan*plats:*Öppet*svar 
 
 
 
 
Du*har*nu*slutfört*enkäten.*Tack*så*mycket*för*att*du*deltog. 
 
 


