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Sammanfattning 

Scandic Hotels AB driver två hotell i Umeå, Scandic Umeå Syd samt Scandic Plaza Umeå. 

Det förstnämnda är beläget på Teg ca 15 minuters promenad från centrum, medan det andra 

ligger mitt i centrum. Fram till för ungefär tre år sedan hette restaurangen på Scandic Plaza 

Umeå Viskningar & Rop, något som varit restaurangens namn sedan hotellet byggdes. 

Därefter valde de att byta namn till Brasseri Plaza. De tre efterföljande åren har Scandic Plaza 

Umeås hotellrestaurang sett en nedåtgående trend på deras försäljning. För Scandic finns inte 

alternativet att stänga ner sin restaurang, utan de är beroende av att alltid driva en restaurang 

för att kunna tillgodose sina gäster med frukost. 

 

I Umeå byggs det för tillfället fler hotell och restauranger, vilket gör att Scandic Plaza är i 

behov av att komma till rätta med deras negativa trend. Med anledning av det skriver vi på 

uppdrag av Scandic Plaza Umeå för att göra en gästanalys och föreslå en ny positionering för 

deras restaurang. 

 

Vi har både studerat gästernas åsikter om restaurangen på Scandic Plaza Umeå, samt möjliga 

teorier som kan appliceras vid en repositionering. För ett serviceföretag såg vi det som 

intressant att undersöka hur relationsmarknadsföring, servicekvalitet, värdskapsutövande, 

skapande av upplevelser samt lokalproducerat utövas eller kan appliceras på verksamheten. 

Service är en väsentlig del i en hotellrestaurangs verksamhet och beteende både hos personal 

samt gäster kan påverka upplevelsen. Genom en enkätundersökning har vi visat på vad 

Scandic Plaza Umeås gäster anser om hotellrestaurangens service, prissättning samt deras 

uppfattning om lokalproducerat. Enkätundersökningen visade även på vad gästerna söker hos 

restauranger generellt, vilket vi jämfört med vad de anser i synnerhet hos restaurangen på 

Scandic Plaza Umeå. 

 

Vårt resultat visar på att de 106 respondenterna är övervägande positivt inställda till servicen 

som utövas på restaurangen, men att kunskapen hos personalen kunde vara större. Vidare 

visar studien på att fåtalet av Scandic Plazas gäster bryr sig om prisnivån på restauranger och 

att deras uppfattning om en rimlig nivå ligger i linje med Scandic Plazas. Lokalproducerade 

alternativ på restaurang ställde sig majoriteten positiva till och om det skulle införlivas i 

utbudet på Scandic Plazas restaurang ville respondenterna att det skulle framgå av menyn. 

Bland de övriga kommentarer som framkom genom studien visade det på att många av 

gästerna ville ut och uppleva stadens utbud. 

 

Vår slutsats är att Scandic Plaza bör inrikta sig mer mot lokalproducerad mat samt 

marknadsföra restaurangen mot lokalbefolkningen eftersom att kundunderlaget sviktar bland 

hotellgästerna. 
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1. INLEDNING 

Figur 1. Kapitelöversikt inledning, skapad av författarna 2013 

1.1 Ämnesval 

Genom studier i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Umeå har det lett fram till vårt val 

av ämne att studera Scandic Plaza Umeås positionering av sin restaurang. En av oss är redan 

examinerad lärare i företagsekonomi och idrott för gymnasiet, medan den andra har läst 

hotellmanagement vars studier avslutas i vår. Med anledning av den senares program har vi 

valt att inrikta oss mot hotell, då vi där kan se att vi har en stor förkunskap då samma person 

har arbetat inom turistbranschen i ca 5 år med allt från receptionsarbete till ekonomichef och 

driftsansvar. Båda har arbetat inom detaljhandeln och har kunskap om kundbemötande, 

kassasystem och daglig drift vilket gör att vi känner oss väl bevandrade inom servicesektorn. 

Våra yrken i nuläget är sådana som har med mycket människokännedom att göra. 

1.2 Problembakgrund 

I Umeå har Scandic två hotell som tillsammans drivs som en destination, vilket innebär att 

personalen i mångt och mycket arbetar på båda hotellen. På den södra sidan av älven ligger 

Scandic Umeå Syd, som är ett klassiskt Scandichotell, vilket innebär att det är ett 

“motorhotell”. När Scandic startade 1963 så var det genom att de byggde en- eller 

tvåvåningshotell längs med större vägar, för att skapa lättillgängliga viloplatser för den 

alltmer bilburna befolkningen (Scandic Hotels, 2012a). Det andra hotellet som företaget 

driver i Umeå är Scandic Plaza, vilket är ett cityhotell uppfört 1992 och som erbjuder lite 

lyxigare inramning av hotellvistelsen. 

 

Fördelarna med Scandic Syd är att det ligger beläget 1,5 km från centrum utan närbelägna 

restauranger vilket gör att de flesta gästerna stannar kvar på hotellet och äter på hotellets 

restaurang (Scandic Hotels, 2012b). Med sin geografiska placering har de med Scandic Syd 

även lyckats positionera sig som en relativt välbesökt lunchrestaurang för de omgivande 

lokala företagen. På samma sätt som det är en fördel för Scandic Umeå Syd att det ligger 

beläget lite avsides från centrum, så är det en nackdel att Scandic Plaza Umeå ligger beläget i 

centrum. Utbudet i centrum på restauranger är betydligt större och de har därigenom svårare 

att behålla sina gäster kvar på hotellets restaurang. Detta är något som Scandic Plaza Umeå 

har sett genom stadigt minskande vinst. Störst problem ser Scandic Plaza på vardagarna, det 

vill säga måndag till torsdag, då det är arbetare som bor på hotellet. På helgerna så är det mest 

weekendgäster som bor på hotellet och bland dem är det fler som äter på hotellet jämfört med 

veckobesökarna. Inom hotellbranschen brukar kunderna grovt delas upp “business” och 

“leisure”. De förstnämnda är de som åker till ett ställe för att arbeta och bor en eller flera 

nätter måndag-fredag, medan de sistnämnda är de som åker till ett ställe för en nöjesresa och 

bor en eller två nätter fredag-söndag. Business-gästerna får i regel sina hotellrum betalda av 
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sina arbetsgivare och därtill ofta ett dagstraktamente som utbetalas, alternativt får göras 

avdrag med i självdeklarationen, med lägst 110 kr per dag och högst 220 kr per dag 

(Skatteverket, 2012). Ser vi på Scandic Plaza Umeås á la carte-meny så fås genast en 

förståelse att det är svårt för en arbetare att få ekonomin att gå ihop då förutom Ceasarsallad 

för 115 kr, så kostar billigaste rätten 155 kr (Scandic, 2013a). Genom etableringen av fler 

hotell och restauranger, som stundar inom kort, så är de tvungna att agera nu. Som hotell finns 

inte alternativet att lägga ner sin restaurangverksamhet utan det är något som de alltid behöver 

kunna tillhandahålla som en service till sina gäster. De dagar som restaurangen är stängd för 

lunch- och/eller middagsservering så är ändå restaurangen alltid öppen för frukostservering. 

Frukosten ingår för de flesta övernattande gäster och inbringar därför alltid pengar till 

restaurangen som täcker kostnaderna, men inte så mycket mer. Scandic Plaza Umeås frukost 

är däremot något som även tilltalar lokalbefolkningen och som gör att de flesta helger så är 

frukostserveringen fullsatt. Med de externt betalande gästerna så inbringar frukostserveringen 

lite mer än enbart till att täcka kostnaderna. 

 

I Umeå finns flera typer av restauranger som alla utgör konkurrens för Scandic Plaza. Vi ser 

både italienska restauranger, sportbarer, en grekisk, en spansk, flera krogrestauranger och 

hotellrestauranger, svensk fin husmanskost, kinesiska, indiska och en rad ytterligare 

restauranger. Av dessa restauranger är det flera som ligger i samma prissegment som Scandic 

Plaza, men ännu fler som ligger i en lägre prisklass. De restauranger som är specificerade som 

italienska, grekiska, spanska, kinesiska, indiska med flera har en tydlig positionering genom 

sin geografiska inriktning liksom sportbarerna har en annan, men lika tydlig inriktning. 

Svårigheten för Scandic Plaza, samt de övriga restauranger som helt enkelt är inriktade på att 

servera god mat, är att hitta sin positionering. Fahy och Jobber (2012, s.199) talar om tre 

metoder för prissättning vilket innebär att företag sätter pris efter konkurrens, kostnader eller 

värde. Vilken typ av prissättning Scandic Plaza väljer att använda sig av kan utgöra ett 

konkurrensmedel gentemot de restauranger som finns inom företagets närhet. Samtidigt kan 

det vara en stor utmaning för en restaurang som tillhör en koncern som Scandic att få tillåtelse 

till att styra sin egen prissättning. 

 

I det närmsta området till Scandic Plaza ligger det grovt räknat fyra restauranger som alla 

ligger i ungefär samma prisklass. De som ligger nära är en italiensk, en grekisk, en sportbar 

samt en krogrestaurang och gemensamt för alla, inklusive Scandic Plaza, är att de rymmer 

relativt många sittande gäster. När vi sett på de olika restaurangernas utbud så har en del av 

dem fler alternativ på sin meny än Scandic Plaza, två av dem lägger ner mer tid och själ i sina 

vinlistor medan två verkligen lägger fokus på sin inriktning och håller fast vid det. 

 

Den italienska restaurangen serverar inte enbart italienskt utan även norrländskt, men rätterna 

eller restaurangen upplevs inte alltid som italiensk. Det är en av restaurangerna som satsat på 

en gedigen vinlista och därtill oftast personal som har tillskansat sig kunskap om det utbud de 

serverar. Restaurangens interiör är ombonad och har en trivsam stämning, uppbyggt liknande 

en lounge. 

 

Ser vi till den grekiska restaurangen så lägger de fokus på att det ska likna en grekisk taverna. 

Det spelas alltid grekisk musik, det hänger grekiska planscher på väggarna och för att så långt 

det är möjligt skapa en känsla av att du sitter i Grekland så har inredningen valts med 

noggrannhet. Vad gäller deras meny är den kortfattad men med fler smaker i varje rätt och 

som Jamais (2001, s. 7) skriver följer det den nya tidens giv för menyskapande. Det vill säga 

att det skapas färre rätter men med fler smaker i varje. 
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Sportbaren har även den en tydlig inriktning på sin inredning och sitt upplägg. Menyn har en 

distinkt sportinriktning och rätterna som serveras har en tydlig amerikansk känsla och volym. 

Listan över drycker är inte fullt så varierad när det gäller vin, men desto bredare vad gäller 

ölsortimentet. 

 

Krogrestaurangen har en liknande meny som Scandic Plaza, men de har valt att till viss del 

använda sig av storytelling i deras positionering. Med storytelling menas det faktum att deras 

meny berättar små historier och fakta om varifrån deras råvaror kommer och skapar på så sätt 

ett djup till restaurangen för kunden (Mossberg & Nissen Johansson, 2006, s. 11). Mossberg 

och Nissen Johansson (2006, s.11) menar att storytelling även visar för ägarna hur värde 

skapas samt hur företaget förmedlar sin historia och framtid till både anställda och kunder. 

Även denna restaurang har, precis som den italienska, en väl varierad vinlista som de noga 

utvalt och tagit sig tiden att specificera för att göra dryckesvalet lättare för sina kunder.    

 

Idag ser vi ett ökat intresse bland det svenska folket gällande vin och annan dryck till maten, 

det köps inte enbart “en stor starköl” utan många tar sig tiden att fråga servitrisen efter något 

som passar till maträtten (Mölstad, 2007, s. 8). Som ett hotell med många utländska gäster och 

gäster som reser mycket och därigenom är vana att gå på restaurang, bör företaget kanske 

värdera hur stor kunskap deras servitriser bör ha, angående dryck till maten. Eftersom 

Scandic, precis som med menyn, är begränsade i valet av drycker så innebär det att de inte 

kan ta ut svängarna när det kommer till dryckeslistan.    

 

Tittar vi på Scandic Plazas meny idag så säger den inte särskilt mycket. Det står knappt någon 

information om rätterna, exempelvis har de en rätt som heter “Glad kalv” men det står ingen 

information om vad det är. Genom sin meny tar de ingen ställning, de serverar en del rätter 

som skulle kunna vara tillagad på lokalproducerat men om det är det eller ej går inte att utläsa 

av menyn. (Scandic Hotels, 2013a) Lokalproducerat är även det en möjlig inriktning för en 

restaurang idag och som  Bonow, Retkönen och Wrammers (2013, s. 43) skriver har  

marknaden för lokalproducerat växt i Sverige eftersom vi känner oss osäkra på råvarornas 

ursprung. 
 
Scandic Plaza har sett en nedåtgående förtjänst de senaste tre åren och är i behov av att agera 

nu för att kunna styra skutan på rätt köl. Som tillägg till deras dåliga trend byggs det i 

dagsläget nya hotell och där tillhörande restauranger, vilket självklart innebär ännu hårdare 

konkurrens. Med anledning av detta så ser vi att Scandic Plaza Umeå har ett problem i att 

förmå sina övernattande gäster att äta på hotellet. Vi har fått i uppdrag av Scandic Umeå att 

göra en gästanalys för att kunna föreslå hur de ska positionera sig för att driva deras 

hotellrestaurang med vinst. Att föreslå hur Scandic Plaza ska positionera sig innebär inte att 

de med säkerhet kommer följa våra förslag, men de får ett alternativ att välja på. Eftersom 

Scandic är en koncern så kan Scandic Plaza inte fritt välja vad de vill servera då det finns 

exakta menyer utvalda från huvudkontoret. Vissa rätter serveras på alla Scandichotell och 

resterande har hotellen en viss valfrihet i komponeringen, men fortfarande är det väldigt styrt i 

fråga om kostnader. (Scandic Hotels, 2013a) Detta är också en orsak till att det inte är säkert 

att Scandic Plaza kan applicera vårt förslag på deras verksamhet. Vårt uppdrag är dock att 

presentera vad deras gäster anser om restaurangen idag och vad de efterfrågar samt ge förslag 

på detta.   
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1.3 Problemformulering 

Hur kan Scandic Plaza profilera sig för att driva en vinstdrivande hotellrestaurang i Umeå? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att göra en gästanalys och föreslå en profilering för Scandic Plaza 

Umeås hotellrestaurang så att den passar deras hotellgäster. Undersökningen kommer att 

utföras på gäster boende måndagar-torsdagar på Scandic Plaza Umeå. 

1.5 Begränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till att bara undersöka Scandic Plaza Umeås svikande gästantal till 

deras restaurang. Eftersom att Scandic Syd inte lider av samma problem i deras restaurang, 

som tidigare nämnt, kändes denna begränsning väldigt naturlig. Till en början tänkte vi 

undersöka hur de kunde positionera sig på den lokala restaurangmarknaden i Umeå. Men 

eftersom att denna studie endast innefattar 10 veckor ansåg vi att den skulle bli för omfattande 

i förhållande till de resurser vi hade att förfoga över. Vidare är studien även begränsad till att 

vi enbart studerar deras verksamhet måndag-torsdag då detta är de dagar som inbringar minst 

pengar, vari problemet ligger. Vi har också begränsat oss till att enbart titta på månaderna 

september-maj. Detta för att under sommaren har hotellet inte samma öppettider som under 

vintern samt det faktum att under juni-augusti så har de flesta arbetarna semester och hotellet 

fylls i stället av semesterfirare. 

1.6 Begreppsförklaringar 

Scandic Plaza - med detta menar vi Scandic Plaza Umeå 

 

Scandic Syd - med detta menar vi Scandic Umeå Syd 

 

Scandic Umeå – med detta menar vi hela Scandics destination i Umeå, det vill säga de två  

hotellen tillsammans 

 

Scandic Friends – Scandics stamgästprogram, där alla gäster kan vara med och de får poäng 

på sitt boende och ytterligare förmåner. 

 

Lokalproducerat – Råvaror som är producerat i närheten av försäljningsstället. 

 

Terroir – Syftar på en råvaras ursprungsplats och vad den har för påverkan på smak och 

utseende. 

 

 

  



5 

 

INLEDNING 

2. STUDIENS 
UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 Förförståelse 

2.2 Kunskapssyn 

2.3 Verklighetssyn 

2.4 Forskningsansats 

2.5 Perspektiv 

2.6 Metodansats 

2.7 Litteratursökning 

2.8 Val av teori 

2.9 Källkritik 

2.9.1 Principles of Marketing: Swedish 
ed. 

2.9.2 Service management och 
marknadsföring 

2.9.3 Foundations of marketing 

2.9.4 Marknadsföring av hotell och 
restauranger 

2.9.5 Att skapa upplevelser - från OK 
till WOW! 

2.9.6 Storytelling: Marknadsföring i 
upplevelseindustrin 

2.9.7 Det goda värdskapet 

2.9.8 Lokalproducerad mat 

 

TEORI 
PRAKTISK 

METOD 
EMPIRI ANALYS SLUTSATS SANNINGS-

KRITERIER 

2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 

Figur 2. Kapitelöversikt, skapad av författarna 2013 

I studiens utgångspunkter vill vi presentera delar som har påverkat vår studie och hur vi 

förhåller oss till dem. Vi presenterar även vår källkritik till de mest väsentliga teorier vi 

använt oss av. 

2.1 Förförståelse 

Våra förförståelser som influerar vårt arbete är den kunskap vi tillägnat oss via studier i 

företagsekonomi vid Umeå Universitet samt den livserfarenhet vi har tillskansat oss både 

teoretiskt och praktiskt. Den praktiska erfarenhet inom företagsekonomi som vi tillägnat oss 

kommer för den ena från yrket som företagsekonomilärare, medan för den andra från tjänster 

som ekonomichef. Vidare är en av oss anställd hos Scandic Umeå vilket både är positivt med 

en djupare kunskap om studieområdet samt att vår access till studieområdet blir stor. 

Samtidigt som förförståelsen kan göra att det är svårt att tänka utanför ramarna och därmed 

färga åsikterna. Att vi båda är boende i Umeå och uppväxta i en kranskommun gör att vi har 

en förkunskap om utbudet av restauranger i Umeå. Detta innebär således att vår bedömning av 

olika situationer och problem kommer att påverkas av våra tidigare erfarenheter och därmed 

vårt perspektiv och vår slutsats. De risker som finns med vår förförståelse och våra 

erfarenheter är att vi om möjligt går miste om viktiga synvinklar och aspekter som vi kanske 

kunnat beakta med annan förförståelse.      

2.2 Kunskapssyn 

Vår epistemologi, det vill säga vår kunskapsteori, grundar sig i det positivistiska perspektivet. 

Vi strävar efter att uppnå kunskap genom faktainsamling och sedan försöka hitta ett mönster 

kring den valda undersökningsgruppen som gör att vi kan dra generella slutsatser och förklara 

vad som kan förändras. (Bryman, 2011, s. 26-27) Vi kommer alltså leta fram teorier hur 



6 

 

hotellrestauranger kan positionera sig och sedan se om dessa teorier stämmer överens med 

vad vår målgrupp anser. Därigenom avser vi inte att tolka gästernas perception, vilket vi 

skulle gjort om vi haft ett hermeneutiskt förhållningssätt (Bryman, 2011, s. 32). Hermeneutik 

är vad som kallas ett tolkande förhållningssätt och innebär att fokus ligger på hur de utvalda 

individerna för studien tolkar den sociala verkligheten som omger dem (Bryman, 2011, s. 41). 

Vi avser att ha naturvetenskapens synsätt som utgångspunkt på problemformulering, metod, 

empiri och slutsats eftersom vårt syfte med studien är att den ska vara mätbar och kunna 

identifieras som kunskap. Med anledning av att vi, genom faktainsamling, strävar efter att 

uppnå kunskap samt de ovan nämnda ståndpunkterna hävdar vi att det som definierar vår 

studie är den positivistiska kunskapsteorin (Bryman, 2011, s. 29-34). 

2.3 Verklighetssyn 

Vår verklighetssyn grundar sig i en ontologisk ståndpunkt, objektivism. Enligt Bryman (2011, 

s 35-37) innebär objektivism att vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta som vi inte 

kan påverka och betraktas som ett externt objektivt fenomen. Vi har valt att inte betrakta de 

sociala företeelserna som ett resultat av de sociala aktörernas betydelse, vilket vi hade gjort 

om vi hade sett det utifrån ett konstruktionistiskt synsätt. Konstruktionism innebär enligt 

Bryman (2011, s. 37) att omgivningen ständigt är påverkbar. Eftersom att vår 

undersökningsgrupp inte ska påverkas av våra egna åsikter kommer vi inte vara aktiva när vi 

delar ut enkäten utan mer finnas tillgänglig för dem om de har några frågor. Detta gör det 

enklare för oss att få ett objektivt utfall. 

2.4 Forskningsansats 

Vi kommer i vår studie att gå från teori till empiri vilket innebär att vi kommer arbeta utifrån 

ett deduktivt angreppssätt för att försöka klargöra vad Scandics gäster eftersöker av 

restaurangen. Enligt Bryman (2011, s. 26) är det deduktiva angreppssättet det mest 

förekommande inom samhällsvetenskapen och är vad som kallas det naturvetenskapliga 

synsättet. Om vi hade valt att göra en kvalitativ studie och därigenom arbetat med ett 

induktivt angreppssätt, så skulle vi gått ”upptäckandets väg”. Med det menas att vi skulle 

börjat med att observera ett intressant fenomen, samlat in data och därefter genererat teorier 

(Bryman, 2011, s. 26). 

 

Som första steg när det arbetas efter det deduktiva angreppssättet, vilket passar vår studie, är 

att skapa en problemformulering och sedan försöka söka teorier som behandlar problemet. 

Därefter utifrån den valda litteraturens teorier formulera enkätfrågor för att samla in data. 

(Bryman, 2011, s.26) Resultatet kommer sammanställas för att vår problemformulering ska 

kunna besvaras. I analysen avser vi att sammanlänka resultatet med den teori vi presenterat 

för undersökningen och om nödvändigt formulera om teorin. 

2.5 Perspektiv 

Björklund och Paulsson (2003, s. 23) menar att ett problem kan ses från olika parters 

synvinklar och därför är det viktigt att vi presenterar vilken syn vi har valt att se problemet 

från. Det kommer göra det lättare för läsaren att tolka vårt resultat på samma sätt som vi gjort. 

I denna studie har vi valt att utgå från gästerna på Scandic Plaza då vi anser att de först måste 

förmå sina övernattande gäster att äta på hotellet för att sedan kunna attrahera 

lokalbefolkningen. Vi skriver trots detta på uppdrag av Scandic Plaza, men vi anser att för att 

vi ska kunna presentera ett resultat med en föreslagen positionering för dem så behöver vi 

kunskap om vad deras gäster eftersöker. Vi vill skapa oss en förståelse hur hotellgästerna ser 
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på hotellrestaurangen och vad som skulle göra att de skulle välja att dinera på den. För att 

komma fram till tänkbara förbättringar till Scandic Plaza kommer enkäten att analyseras och 

kopplas till valda teorier som vi har presenterat. 

2.6 Metodansats 

För vår studie är den kvantitativa metoden mest lämplig vilket är orsaken till att vi valt att 

använda oss av den. Vi vill få ett vidare spann i svaren på våra frågor för att om möjligt kunna 

generalisera resultatet på vår målgrupp, vilket är något som en kvantitativ metod kan 

tillgodose och är orsaken till vårt val av metod. Som Bryman och Bell (2005, s. 86) skriver så 

utgår den kvantitativa forskningen från en deduktiv ansats. 

 

Backman (2008, s. 53) menar att den kvalitativa forskningsmetoden ser verkligheten från ett 

mer subjektivt håll. I en subjektiv studie studeras hur människor uppfattar och tolkar den 

omgivande verkligheten. Inte som i det naturvetenskapliga synsättet där det läggs mer energi 

på att observera och registrera en mer given verklighet. En vanlig kvalitativ metod är att 

forskare studerar och analyserar subjektet på nära håll och bildar en subjekt-relation 

(Backman, 2008, s. 54). Backman (2008, s. 54) menar att det initialt inte utgår från teorier, 

begrepp eller frågeställningar, utan börjar i stället med empirin, samlar in data för att senare 

formulera hypoteser eller begrepp.   

 

Eftersom vi valde att jobba med ett naturvetenskapligt synsätt föll det sig naturligt att besvara 

vår frågeställning med en enkät. Samt att vi ansåg att det var det enklaste och bästa sättet för 

vår undersökningsgrupp.  

2.7 Val av teori 

Vi har valt att använda oss av teorier inom det företagsekonomiska samt 

beteendevetenskapliga ämnesområdet. Efter samtal med hotellchefen på Scandic hade vi 

uppslag på en inriktning mot hälsokost, då det var något de var intresserade av (S. Johansson, 

personlig kommunikation, 2 februari, 2013). Vid teorisökning fann vi inte några aktuella 

teorier på detta område, varför vi försökte söka på food vilket ledde oss till att vi fann 

intressanta teorier om lokalproducerat och kunde söka vidare på det området. Storytelling 

kom vi in på genom att vi såg den konkurrerande restaurangen använda sig av det, egen 

tidigare erfarenhet samt tidigare kurslitteratur som vi kommit i kontakt med. De teorier vi 

använt oss av som hör till det företagsekonomiska ämnesområdet är servicekvalitet, 

relationsmarknadsföring, upplevelseskapande, storytelling, prissättning och lokalproducerat. 

Till det beteendevetenskapliga området tillhör både servicekvalitet, skapande av upplevelser 

och storytelling samt ett gott värdskap.  

2.8 Litteratursökning 

Enligt Bryman (2011, s. 97) är det viktigt att göra en ordentlig litteraturgenomgång för att få 

en överblick av vad som redan gjorts inom intresseområdet för att visa på en god 

urvalsförmåga. Vidare talar Bryman (2011, s. 97-98) om hur en ordentlig genomgång och 

tillika kritiskt granskande av litteraturen stärker författarnas trovärdighet som sakkunniga på 

det valda forskningsområdet. Vi har använt oss av Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor för 

att hitta relevanta teorier samt för vår litteratursökning av tidskrifter, artiklar och böcker. Allra 

främst har vi använt oss av elektroniska databaser vilket gjort att vi lättare kunnat få access till 

artiklar och tidskrifter i fulltext (Bryman, 2011, s. 113-116). Genom den litteratur och de 

artiklar vi funnit har vi i många lägen stött på ny och relevant information från andra 
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författare och forskare, vilket är något som Bryman rekommenderar att forskare använder sig 

av (2011, s. 117). Eftersom att vi skriver på uppdrag av Scandic har vi självklart hämtat en hel 

del information från deras hemsida samt fått statistik över deras utfall direkt från deras 

restaurang. När denna studie var ett embryo valde vi att försöka hitta uppsatser och studier 

som var inriktade mot det vi skulle komma att skriva om och läste således en del intressant 

inom ämnesområdet. Därigenom kunde vi se en del litteratur som vi sedan använde som 

vägledning vid vårt sökande efter relevanta källor. Det vi kom fram till var att för vår studie, 

som handlar om positionering, fanns det några ämnesord och teorier som vi ville använda vid 

litteratursökningen. De ord vi kom fram till var: prissättning, service, hälsokost, upplevelser, 

marknadsföring och lokalproducerat. 

 

Umeå Universitetsbibliotek har många olika sökmotorer, vi har dock valt att använda oss av 

Business Source Premier, Academic Search Elite och Google Scholar. Från början hade vi 

även tänkt använda oss av Scopus, men vi ansåg att den databasen var svårnavigerad och vi 

fann inte något som var intressant för vår studie. För att kunna hitta relevanta och korrekta 

artiklar anser Bryman (2011, s.116) att det är väsentligt hur forskare använder sig av sökord. 

För vår sökning av tidskrifter och artiklar ses en fullständiga tabeller nedan på de sökord vi 

använt oss av. 

 

Vi har endast använt en bråkdel av de artiklar vi fann, men efter att ha läst igenom abstrakt 

och i många fall hela artikeln så har vi antingen valt att använda teorin eller förkasta den. 

Många av de artiklar som påfanns vid sökning var intressanta, men i flera fall var det någon 

vinkling som gjorde att de inte var intressanta för vår studie. 

 
Business Source Premier 

Sökord  Antal träffar Artiklar av intresse 

Local food 

+Ecotourism 

9710 st. 

7 st. 

Sims (2009) Food, place and authenticity: Local food and the 

sustainable tourism experience 

Customer services+ 

Tourism+ 

Employees 

81 598 st. 

1481 st. 

192 st. 

Kattara, Weheba och El-Said (2008)The impact of  employee 

behaviour on customers’ service quality perceptions and overall 

satisfaction 

Production 

landscaping 

242 st. Buller och Morris (2004)Growing goods: the market, the state, and 

sustainable food SUSTAINABLE development production 

Sustainable 

developement+ 

Market branding 

 

 

32 999 st. 

30 st. 

Acott och Woodland (2007) Sustainability and local tourism branding 

in Englands south downs 

Marketing planning+ 

Restaurant 

management 

130 880 st. 

403 st. 

Reich  (2011): Relative Perceived Product Quality: Increasing the 

Effectiveness of Restaurant Planning Through a More Effective 

Integration of the Competitive 

Environment 

Relationship 

marketing+ 

Relationship pricing 

6098 st. 

 

907 st. 

Berry  (2002) Relationship Marketing of Services Perspectives from 

1983 and 2000 

Brand image+ 

Customer services+ 

Marketing Customer 

25 367 st. 

3 737 st. 

 

2092 st. 

Brodie, Glynn och Little (2006) The Service Brand and the Service 

dominant Logic: Missing Fundamental Premise or the Need for 

Stronger Theory 
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Restaurants customer 

services 

322 st. Heesup och Wansoo (2009) Outcomes of relational benefits: 

Restaurant customers perspective. 

Figur 3. Tabell över sökord i Business Source Premier 

Academic Search Elite 

Sökord  Antal träffar Artiklar av intresse 

Food consumption+ 

Marketing 

113 517 st. 

4815 st. 

Ilbery et al. (2001) Quality, imagery and marketing: producer 

perspectives on quality products and services in the lagging rural 

regions of the European Union. 

Health food + 

Restaurant 

399 504 st. 

2210 st. 

Glanz et al. (2007) How Major Restaurant Chains Plan Their Menus 

The Role of Profit, Demand, and Health 

Environmental 

protection+ 

Food production 

142 678 st 

1687 st. 

Buller och Morris (2004)Growing goods: the market, the state, and 

sustainable food production 

Relationship 

marketing+ 

Dealers 

6098 st. 

 

948 st. 

Sheth och Parvatiyar (1995) The evolution of relationship marketing 

Figur 4. Tabell över sökord i Academic Search Elite 

Google Scholar 

Terroir+  

Consumer 

56 600 st 

6140 st 

Deloire, Prevost & Kelly (2008) Unravelling the Terroir Mystique – 

an agro-socio-economic perspective. 
Figur 5. Tabell över sökord i Google Scholar 

2.9 Källkritik 

Ett ytterligare element som är av vikt i positivism är replikerbarhet (Patel & Davidson, 1991, 

s. 28). Med en undersökning av kvantitativ karaktär som denna bör det vara möjligt för någon 

annan att replikera denna undersökning och erhålla samma resultat. Resultaten från denna 

studie är empiriska resultat som deskriptivt samt genom korstabeller och t-test analyseras med 

utgångspunkt i resultat från tidigare studier. Vi har vidare eftersträvat att beskriva vår 

arbetsgång på ett väldigt utförligt sätt, i syfte att göra denna replikerbar. Ett sätt att göra en 

studie replikerbar är genom att tydligt beskriva arbetsgången, litteratursökningen samt 

kritiken av den samma. Vid sökningen av artiklar har vi valt att söka efter artiklar som är 

“peer reviewed”, det innebär att de är kollegialt granskade och ses därför som att de har en 

högre trovärdighet. Några teorier som vi lyft in, har vi tyvärr inte styrkt med flera referenser 

men då vi sett att dessa teorier fungerat på andra ställen såg vi det som en intressant 

infallsvinkel i vår studie.  

2.9.1 Principles of Marketing: Swedish edition 

Philip Kotler är en av de stora forskarna inom marknadsföring och har, enligt Umeå 

Universitetsbiblioteks databas, publicerat 68 kollegialt granskade artiklar och 51 böcker. 

Eftersom Kotler är väl publicerad ser vi honom som en pålitlig källa då han kontinuerligt 

publicerats och denna bok är utgiven så sent som 2011. Denna bok är författad tillsammans 

med Armstrong och Parment. Däremot kan vi fundera på om det finns andra lika väl pålitliga 

källor som Kotler.  
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2.9.2 Service management och marknadsföring 

Skriven av Christian Grönroos som är professor med inriktning mot tjänste- och 

relationsmarknadsföring i Helsingfors vid Svenska Handelshögskolan. En frekvent publicerad 

forskare som vid en sökning i Business Source Premier, visar på 54 artiklar som är kollegialt 

granskade utöver de 28 böcker som sedan 1979 är utgivna av honom och som finns på Umeå 

Universitetsbibliotek. Vi ser Grönroos som en mycket tillförlitlig källa då han ofta refereras 

till och även används som kurslitteratur. Under vår studietid har vi vid flertalet tillfällen fått 

berättat för oss om Grönroos och kanske är vi färgade av det och missar andra relevanta 

forskare.  

2.9.3 Foundations of Marketing 

Foundations of Marketing (2012) är en kursbok av John Fahy och David Jobber som är flitigt 

använd inom företagsekonomi och området marknadsföring. Denna bok ses som väldigt 

trovärdig då detta är den fjärde upplagan som getts ut, vilket är ett tecken på att den är 

uppdaterad och inte förlegad. Dock kan vi ifrågasätta om det är boken som går in djupast på 

varje teori, eller om vi kanske kunde funnit andra böcker som behandlar samma områden men 

mer djupgående.  

2.9.4 Marknadsföring av hotell och restauranger 

Skriven av Christina Isacsson (2000) och en av få böcker som är direkt riktade mot hotell och 

restauranger. Vi upplever nog att det finns mer teori och matnyttigt i alla de andra böckerna, 

medan denna bok är lite mer grundläggande. Trots det anser vi att denna bok ändå kunnat 

tillföra en del till studien och framförallt idéer om segmentet hotell och restauranger. 

2.9.5 Att skapa upplevelser - från OK till WOW! 

Lena Mossberg, professor på Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs Universitet har 

skrivit flera böcker om marknadsföring och vi har valt att använda oss av två böcker från 

henne. Denna bok är skriven 2003 och blev utsedd år 2004 till Årets Marknadsföringsbok av 

Sveriges Marknadsförbund. Vi anser att den känns aktuell även om den är 10 år gammal och 

den är definitivt trovärdig då den har skrivits av en professor, som vid den tiden var docent. 

Vi kan dock se det som en nackdel att vi inte funnit fler böcker som behandlar samma teori, 

men vi anser att flera av våra andra teorier berör snarlika teorier.  

2.9.6 Storytelling: Marknadsföring i upplevelseindustrin 

Detta är den andra boken av Mossberg som är skriven 2006 och utgör en fortsättning samt 

vidareutveckling av den förra boken. Vi ser denna som trovärdig av samma anledning som i 

2.9.5, men även på grund av att de kan visa på faktiska exempel i boken där dessa teorier har 

använts i verkligheten. Det vi ifrågasätter är de delar i boken där de visar på exempel var de 

har hittat på hela historier för att få en högre förtjänst på företag. Därför ställer vi oss 

skeptiska till att fullständigt applicera storytelling på ett företag. 

2.9.7 Det goda värdskapet 

Jan Gunnarsson och Olle Blohm (2002) har skrivit boken Det goda värdskapet, var de 

utarbetat en teori för hur företag framgångsrikt kan ge mer än god service. De har skrivit flera 

böcker inom området under 2000-talet och deras teorier praktiseras av flera stora företag och 

framför allt destinationer, vilket gör att vi anser det som en trovärdig källa. Det som kan ses 

som negativt för denna teori är att det inte finns ett överflöd av andra teorier som vi kunnat 

använda oss av för att styrka den. Trots detta har vi sett den som intressant att applicera på 

vårt studieområde då vi ser andra företag som använder sig framgångsrikt av den. 
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2.9.8 Lokalproducerad mat 

Vi har valt att lyfta in olika källor som berör teorier om lokalproducerande. De som vi fann 

mest intressanta var Bonow et al. (2013) bok från Matproduktion till gastronomi som handlar 

om livsmedelsfrågor i det svenska samhället. Vi anser att boken är trovärdig och har en hög 

validitet och reliabilitet då den är väl uppdaterad och använder sig av flera vetenskapliga 

artiklar som stärker deras teorier. Sims (2009) har skrivit en intressant artikel som berör vår 

studie. Denna artikel återfinns i volym nr 17 i en vetenskaplig journal vilket innebär att den 

funnits i många år och där igenom ses som trovärdig källa. Sims hänvisar till en utredning 

som heter Enteleca Research and Consultancy (2001) som har undersökt attityder till 

lokalproducerad mat. Vi har även valt att hänvisa till denna även fast den inte går att finna via 

universitetets databaser utan endast via frisökning på nätet, då vi upplever att den är trovärdig 

och relevant för studien. Dock kan vi diskutera reliabiliteten till den studien och om det varit 

bättre att finna någon studie i databaserna. 

 

Vidare har vi använt oss av andra artiklar som även de är peer reviewed och flera av dem har 

hänvisat till varandra något som gör att trovärdigheten ökar. Vi är dock medvetna om att 

några av dessa artiklar är något föråldrade något som gör att reliabiliteten sänks. 
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Figur 6. Kapitelöversikt på teori (skapad av författarna,2013) 

 

När ett företag har valt vilken marknad de vill jobba mot skall de planera sin marknadsmix. 

Marknadsföringsmixen kan ses som alla de taktiska och kontrollerbara verktyg ett företag kan 

använda för att komma åt konsumenten. Bland dessa verktyg hittar vi pris, plats, produkt, 

påverkan, även kallad de fyra p:na. (Kotler et al. 2011, s. 58) Vi kommer vidare studera mer 

ingående pris, produkt och påverkan då vi inte kan förändra platsen eftersom att den är en del 

av hotellets verksamhet. 

3. 1 Segmentering 

En av de viktigaste delarna i marknadsföringsarbetet enligt Fahy och Jobber  (2012, s. 115) är 

att skapa ett segment som företaget kan rikta in sig mot. De förklarar att det finns tre olika 

huvudgrupper hos kunderna som företaget måste känna till för att lyckas, behavioural, 

psychographic och profile variables. Det vill säga beteende, psykografi och profil för deras 

valda segment. Med beteende menas vilka förmåner kunderna söker, vid vilket tillfälle de gör 

inköpet, hur de beter sig vid köpet, vilken användning kunden har av produkten samt kundens 

tro och uppfattning. Psykografi syftar på vilken livsstil samt vilken personlighet kunden har, 

medan profil utgår från demografi, socioekonomisk status och geografisk spridning av 

kundsegmentet. (Fahy & Jobber, 2012, s. 115) Dessa tre olika variabler gör det möjligt för 

företaget att dela in sitt segment och lättare kunna lägga upp en strategi för marknadsföringen. 

 

När företaget ska bestämma segment bör de enligt Fahy och Jobber (2012, s. 122) se till att 

segmentet är effektivt, mätbart, tillgängligt, möjligt att påverka och att det framför allt är 

lönsamt. Efter att företaget har identifierat sitt segment bör de välja inriktning på sin 

marknadsstrategi. Fahy och Jobber (2012, s. 123) presenterar fyra olika strategier där den 

först är undifferentiated marketing, odifferentierad marknadsföring, riktar in sig på hela 

marknaden. Denna strategi kan dock bli för bred och det skapar inte samma kunskap kring 

kunden. Detta kan i sin tur leda till att själva marknadsstrategin fallerar eller att det krävs 

mycket resurser om företaget vill komma åt ett nytt segment. (Fahy och Jobber , 2012, s. 121) 

 

De förklarar vidare att differentiated marketing, differentierad marknadsföring, inriktar sig på 

olika marknadssegment och att företaget väljer att använda en marknadsföringsmix åt varje 

segment. Denna inriktning använder många företag då de har lättare att styra sin 



13 

 

marknadsföring åt rätt segment. Fahy och Jobber (2012, s. 123) menar att bara för ett företag 

har identifierat sin marknad behöver inte det betyda att de ska jobba mot alla på marknaden. 

Vissa företag har då valt att enbart fokusera på en specifik marknad något som Fahy och 

Jobber kallar focused marketing, fokuserad marknadsföring. I de fall då företaget har valt att 

inrikta sig mot en kund kallas det för customized marketing, skräddarsydd marknadsföring, 

och detta passar företag som har ett segment som enbart vinklar sig mot en specifik kund.  

 

För Scandics del som koncern kan det anses att det är en odifferentierad marknadsföring som 

appliceras, medan för Scandic Plazas restaurang ser vi endast den fokuserade 

marknadsföringen som intressant. 

3.2 Positionering 

Fahy och Jobber (2012, s.126) menar att en av de svåraste marknadsföringsåtgärderna ett 

företag kan jobba med är positionering och definierar det enligt följande:  

 

“The act of designing the company´s offering so that it occupies a meaningful and distinct 

position in the target customer´s mind.” (Fahy och Jobber, 2012, s. 126). 

 

Positionering är i huvudsak att koppla din produkt eller tjänst till de lösningar som 

konsumenterna söker och se till att, när de tänker på dessa behov ska ditt varumärke vara ett 

av de första som de kommer att tänka på. För att lyckas med detta anser Fahy och Jobber 

(2012, s. 127) att positioneringen ska vara tydlig, trovärdig, konkurrenskraftig och 

konsekvent. Volvo är ett bra exempel på detta, då de har skapat sig den positionen på 

bilmarknaden att många konsumenter anser att det är den säkraste bilen även fast det finns 

andra bilmärken som enligt tester har samma säkerhet. (Fahy & Jobber, 2012, s. 126) 

 

Scandic är idag som tidigare nämnt positionerade som hotellrestaurang med lite lyxigare 

inramning. En inramning som är kopplad till hotellets positionering i Umeå som ett av de 

finaste hotellen, men som för restaurangens del kanske inte stämmer överens med gästernas 

upplevelse. Från hotellets sida vill de gärna att restaurangen ska gå hand i hand med hotellets 

image, men med tanke på den avtagande kundkretsen ser vi det som att de har  misslyckats 

med det de vill uppnå. 

 

Om ett företag har misslyckat med deras positionering måste de repositionera sig på 

marknaden. Detta behöver inte betyda att företaget byter produkt eller tjänst utan i stället 

försöker förändra bilden av den. (Fahy och Jobber, 2012, s. 129)  I Scandics fall handlar det 

mer om att repositionera sin tjänst så att de skapar en annan uppfattning hos gästerna. 

 

Här nedan beskriver (Fahy och Jobber, 2012, s. 129) ett schema över hur företagen bör arbeta 

när de ska repositionera sig. I Scandic Plazas fall handlar det mer om att repositionera sin 

tjänst så att de skapar en annan uppfattning hos gästerna. 

3.2.1 Repositionering 

Det kan ses ganska självklart att företagen som väljer att repositionera sig  måste vara 

aktsamma över den konkurrens som redan finns i segmentet. Reich (2011, s.15) menar att 

företaget bör ha en god kunskap om sina konkurrenter innan de beslutar sig för att gå in på 

samma marknad. Det viktigaste är att försöka hitta en nisch som företaget är mer eller mindre 

ensam om eller kunna erbjuda något mer än konkurrenterna. Om det är uppenbart att en 
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marknad har för stor konkurrens eller att andra företag har för stort försprång bör de välja en 

annan positionering. (Reich, 2011, s. 15) 

Fahy och Jobber (2012, s.314) talar om något som kallas marketing audit som menas med att 

företaget måste granska miljön, målen, strategin och aktiviteterna som berör 

marknadsföringen.  Detta ska göras för att identifiera vad som kan optimera förändringen i 

marknadsföringsarbetet. Frågor som Scandic Plaza måste ställa sig enligt Fahy och Jobber 

(2012, s. 314) är, vart befinner de sig nu, hur  har de kommit dit och vart är de på väg. 

Eftersom att hotellchefen är medveten om att det måste bli en förändring har de redan ställt 

sig den frågan vart de är nu och de andra frågorna arbetar de kontinuerligt med. Fahy och 

Jobber (2012, s. 314) menar att det finns två olika analyser den externa och den interna. Den 

interna analysen studerar företaget i tre delar: strategisk problem analys, 

marknadsföringsstruktur och marknadsföringssystem. Dessa delar är något som företaget kan 

påverka. (Fahy och Jobber, 2012, s. 318) Den externa analysen är det som händer utanför 

företaget så  som  macromiljön, marknaden och konkurrensen. Fahy och Jobber menar att 

Porters “five force-modell” är ett vanligt verktyg för att analysera de externa faktorerna. Som 

det visas i figuren nedan är att den externa analysen behandlar fyra stycken variabler som i sin 

tur påverkar den femte. Bargaining power of suppliers handlar om hur företaget är beroende 

av råvaran till produkten. Detta kan bland annat förändras av hur många som är köpare och 

hur många leverantörer det finns. Threat of new entrants, utgör ett hot av nya konkurrenter på 

marknaden något som ökar konkurrensen. Restaurangbranschen påverkas mer av detta då det 

är lättare marknad att konkurrera på jämfört med andra branscher som till exempel 

läkemedelsbranschen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7 The Porter model of competitive industry structure. Foundations of marketing. Fahy och Jobber, 2012, s.316 

3.3 Relationsmarknadsföring 

“Syftet med marknadsföring är att identifiera och etablera, vidmakthålla och utveckla och, 

när så är nödvändigt, avsluta relationer med kunder (och andra parter) så att alla parters 

målsättningar i fråga om ekonomiska och andra variabler uppfylls. Detta åstadkoms genom 

ömsesidigt utbyte och uppfyllande av löften” (Grönroos, 2008, s. 42) 
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Enligt Grönroos (2008, s. 41) handlar relationsmarknadsföring mer om att lägga fokus på att 

möjliggöra värden, snarare än att distribuera ett värde till kunderna. I stället för att jobba med 

transaktionsmarknadsföring där kunderna är anonyma och företaget jobbar mot dem, jobbar 

företaget för dem. Företaget vinklar alltså sin marknadsföring mot värdeskapande processer 

som skapar det värde som kunden söker. (Grönroos, 2008, s. 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. The evolution of relationship marketing. International business review, Sheth, J.N. & Parvatiyar, A. 1995, s. 400. 

Sheth och Parvatiyar (1995, s. 401) förklarar att relationsmarknadsföring grundar sig i 

samverkan för att främja gemensamt värdeskapande. De förklarar vidare att det kan öka 

marknadsföringens produktivitet genom att uppnå effektivitet så som kundlojalitet. Detta har i 

sin tur möjlighet att minska kostnaderna för marknadsföring. (Sheth och Parvatiyar, 1995,  s. 

401) Med detta menas att kunderna själva får sprida budskapet, word of mouth (Grönroos, 

2008, s. 294). Vidare skriver Sheth och Parvatiyar (1995, s. 401) att om företaget lyckas med 

sin relationsmarknadsföring kan marknadsföringen bli effektivare då företaget lättare kan 

tillgodose behoven hos varje kund. Blomqvist, Dahl och Haeger, (2004, s. 27) menar att 

relationsmarknadsföring handlar om att knyta kunderna närmare företaget och koncentrera 

marknadsföringsinsatserna till befintliga och potentiella kunder som företaget har möjlighet 

att skapa värde med. Eftersom att Scandic Plaza redan har kunderna på hotellet har de redan 

inlett en relation, något som gör att de kan fokusera på att skapa ett värde för dem.  
 

Berry (2002, s. 61) utvecklade tidigt teorier kring relationsmarknadsföring, han menade att en 

bra service är nödvändigt för att behålla relationen och god försäljning är nödvändig för att 

förstärka den. Det kan då sägas att det både är viktigt med kvantitativa och kvalitativa 

aspekter på en relation. Isacson (2000, s. 23) menar att transaktionsmarknadsföring, som kan 

ses som motsatsen till relationsmarknadsföring, behövs för att nya kunder ska handla och 

upptäcka företaget. 
 
För att etablera en god relation till kunden anser Brodie, Glynn och Little (2006, s. 372) att 

det fungerar som i bilden nedan. Det första som ska implementeras är att ge ett löfte, sedan 

ska företaget hålla löften och sedan möjligöra löften. Triangeln visar hur företag skapar värde 

för sina kunder och intressenter genom sitt varumärke. (Brodie et al. 2006, s. 372) 
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Figur 9 The service brand-relationship-value triangle. Marketing theory. Brodie et al. 2006, s. 372 

Grönroos (2008, s. 43) poängterar att denna strategi går att använda på såväl tjänsteföretag 

som tillverkningsföretag. Han menar att kunderna söker inte bara efter varor eller tjänster, de 

kräver ett mer omfattande tjänsteerbjudande som innehåller allt från information om  hur 

kunden bäst använder en produkt, installerar, uppgraderar och underhåller den. Grönroos 

diskuterar vidare att i dagens konkurrensintensiva situation är det sällan själva kärnprodukten 

som skapar ett lönsamt resultat eller en varaktig position på marknaden. Exempelvis kan 

maten på en restaurang vara bra men servicen ge upphov till missnöje. Det som räknas är 

alltså enligt Grönroos förmågan att konkurrera på basis av hela erbjudandet och inte bara 

kärnprodukten. (Grönroos, 2008, s.43) 
 
Heesup och Wansoo (2009, s. 820) har gjort en studie där de undersöker hur kunderna 

påverkas av pris, kundvärde och förmåner till restaurangen. Resultatet visade att kundernas 

intentioner till att återkomma och rekommendera restaurangen grundas i hur restaurangen ger 

särskild behandling, stärker kundernas upplevda värde samt få priset att kännas rimligt. 

(Heesup och Wansso, 2009, s. 830) 

3.4 Servicekvalitet 

Isacsson (2000, s. 42) skriver om hur det som företag gör som en extra service till sina kunder 

idag, kommer ses som standard i morgon. Med det menas att det som idag överraskar kunden 

genom att förväntningarna överträffas, lätt kan komma att bli något som kunden förväntar sig 

varje gång varför det är viktigt att som företag hela tiden vara uppdaterad på hur marknaden 

ser ut och vad kunderna förväntar sig. (Isacsson, 2000, s. 43) Därför är det viktigt att som 

företag skapa en tydlig ram för sina anställda om vad som är synonymt med service just för 

sitt eget företag. Innan personalen lärt sig vilka värdeord och ramar det arbetas mot är det 

svårt att kunna ge extra service. Självklart kan den anställde göra det lilla extra innan, men 

problemet blir att varken den anställde eller kunden kommer kunna se skillnad på om det var 

standardservice eller något extraordinärt som utfördes.  

 

Som företag är det viktigt att se hela processen som en kedja. Vid ankomst till en restaurang 

eller ett hotell är det servitriser eller receptionister som kunden möter och får sitt första 

intryck av bemötandet. Lika viktigt är det att den person som gästen talat med tidigare när den 
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bokade varit serviceinriktad. (Isacsson, 2000, s.46) I dagens samhälle där de flesta bokningar 

görs online, är det även viktigt att hemsidan fungerat smärtfritt. Vidare skriver Isacsson om 

skillnaden mellan ett företag som har många konkurrenter, jämfört med ett som har få och hur 

de sistnämndas kunder är mer toleranta och därmed har större överseende. Ett företag med 

många konkurrenter har svårare att göra misstag som kunden inte kommer bry sig om då 

kunden vet att den kunde gått till förslagsvis en annan restaurang och sluppit missnöjet. 

(Isacsson, 2000, s. 48) Att minska missnöjet bland sina kunder och att få dem att vara så nöjd 

med helhetsintrycket att de kan tänka sig att överse små misstag, är något som många företag 

kämpar med.  

 

Som ett första steg är det viktigt att göra en SWOT-analys över sitt eget företag, vilket innebär 

att företaget tittar på sina strengths, weaknesses, opportunities och threats. Det vill säga att 

företaget ser över sina styrkor, möjligheter, hot och svagheter. (Kotler et al., 2011, s. 61) 

Utifrån det får företaget sedan arbeta för att utveckla sina styrkor och hitta sätt att hantera sina 

svagheter för att vända dem till styrkor och på så sätt kan företaget ge gästerna bättre service. 

Med det menas att om företaget har kunskapen om sina svagheter så har de även möjligheten 

att på bästa sätt överbrygga det som gästerna kan uppfatta som mindre bra. Väljer företaget att 

inte se sina brister och analysera sig själv, så ges det inte möjlighet till överseende från 

gästerna. Det vill säga att en servitris som ger god service och vet att restaurangen kanske inte 

serverar så god fiskpudding, kommer den kväll som det serveras att ge ännu bättre service för 

att dölja felen i rätten och därmed lägga gästens fokus på det trevliga bemötandet och kanske 

överbrygga restaurangens misstag.  

 

Grönroos (2008, s.257) skriver om kundrelationens livscykel och om utvecklingen av den och 

vikten av att flytta åsikten om kunderna som en grupp, till att bli individer och behandlas som 

sådana. De tre faserna i livscykeln är enligt Grönroos (2008, s.257): 

 1. ”inledningsfasen 

 2. inköpsfasen 

 3. konsumtionsfasen (nyttjandefasen)” 
 

 
 

Figur10 Kundrelationens livscykel. Service management och marknadsföring. Grönroos, C. 2008, s. 258 

Om det väcks ett intresse i inledningsfasen så går kunden in i inköpsfasen. Accepterar kunden 

att göra ett köp och testa tjänsten eller produkten så går den vidare till konsumtionsfasen var 

den får möjlighet att testa produkten eller uppleva tjänsten. Det är först om kunden upplever 
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produkten, eller tjänsten, som positiv som kunden då åter hamnar i inledningsfasen och kan 

upprepa ett köp. (Grönroos, 2008, s. 258) Med andra ord måste exempelvis Scandic Plazas 

restaurang först locka till sig gäster okulärt, att gästerna enbart genom att titta in i 

restaurangen och titta på menyn ska bli lockade till att äta hos dem. Skapas det då ett intresse 

hos gästerna så går de in i restaurangen och sätter sig för att beställa. När de beställer börjar 

konsumtionsprocessen där gästen kommer bedöma allt från hur lång tid det tar att få dryck, 

mat och till den service som servitrisen idkar. Allt detta tillsammans blir gästens upplevda 

tjänstekvalitet och avgör om gästen kommer att upprepa sitt besök hos restaurangen på 

Scandic Plaza.  

 

För Scandic Plazas del vill vi utvärdera från grunden för att komma fram till om huruvida 

livscykeln för deras kundrelationer är komplett eller om gästerna väljer att “lämna livscykeln” 

och i så fall i vilket skede och varför? 

 

För att begreppet kvalitet ska bli meningsfullt menar Blomqvist et al. (2004, s. 45) att 

företaget måste definiera det. Kvalitet utgår från kundens uppfattning och Blomqvist et al. 

(2004, s.45) menar att företaget oftast lägger för mycket energi på att fokusera på tekniska och 

konkreta aspekterna. Ett sätt att se kvaliteten från kundens perspektiv är att dela upp den i 

tekniska och funktionella dimensioner. Den funktionella kvaliteten är hur kunden upplever det 

och den tekniska är vad kunden får uppleva. Detta i sin tur påverkas av kundens tidigare 

uppfattning kring företaget samt vad företaget skickar ut för förväntningar till kunden genom 

marknadskommunikation, word of mouth, kundbehov och image. (Grönroos, 2008, s. 85) För 

att koppla detta till hotellrestaurangen kan det exempelvis vara att hotellgästen får vad han 

eller hon har beställt och den funktionella dimensionen riktar sig mer hur maten exempelvis 

serveras eller presenteras. 

 

Blomqvist et al. (2004, s.46) menar att en god kundupplevd kvalitet innebär att upplevelserna 

motsvarar förväntningarna som företaget lovar. Om kunden har orealistiskt höga 

förväntningar på kvaliteten på grund av att företaget har lovat för mycket kan dock kvaliteten 

upplevas dålig av kunden, trots att den rent objektivt är bra. Kvaliteten bestäms inte enbart av 

de tekniska och funktionella aspekterna, utan snarare av skillnaden mellan kundens 

förväntningar och upplevelser. I figur 3.6 (se nedan) presenteras de olika dimensioner som 

kan påverka om kvaliteten uppfattas god, neutral eller dålig. (Grönroos, 2008, s. 85) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur11 Dimensioner av image. Service management och marknadsföring. Grönroos, C. 2008, s. 85 
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Som figuren beskriver så har en image en stor betydande faktor för företaget. Om företaget 

har en bra image bland kunderna kommer mindre misstag förmodligen att förlåtas snabbare. 

Däremot kommer effekten av små misstag ge större effekt om företaget har dålig image. 

Image har alltså en avgörande roll i fråga om hur kunden upplever tjänstens kvalitet. 

(Grönroos, 2008, s.85) Den image ett företag har representerar de värderingar som kunder, 

förlorade kunder, potentiella kunder och andra grupper förknippar med organisationen. Denna 

image kan variera ganska mycket bland olika grupper samt finnas på olika plan. Till exempel 

kan en hotellrestaurang som tillhör en större koncern, så som Scandic, ha en övergripande 

företagsimage. Även fast företaget har en övergripande image så skapas det en lokal image på 

den lokala marknaden. Större kunder tenderar att vara mer intresserad av företagets 

övergripande image och mindre kunder av den lokala. Om exempelvis en hotellkedja har 

dåligt rykte på den övergripande marknaden kan ett enskilt hotell på den lokala marknaden 

ändå utveckla en positiv image som kan locka lokala kunder. (Grönroos, 2008, s. 325) 

Grönroos (2008,s. 325) menar dock att företaget ska vara försiktig med att avvika för mycket 

från den övergripande imagen då den kan vara skadlig för koncernstrategin. Det ska dock 

sägas att Grönroos (2008, s. 325) anser att hotellen inte bör sträva efter att ha en 

strömlinjeformad image på alla hotell, då lokala affärsmiljöer och affärssamhällen är olika. 

Detta utgör en utmaning för Scandic som tillhör en stor koncern. 

3.5 Ett gott värdskap 

För att bedriva ett företag inom tjänstesektorn på ett framgångsrikt sätt kräver det att företaget 

kan idka god service. Idén med ett tjänsteföretag är just att företaget kan ge god service, det är 

den produkt som företaget säljer. Även fast en restaurang serverar mat, så är det i första hand 

tjänsten att någon lagar maten och den blir serverad, som gästerna köper. Det innebär att du 

köper en matupplevelse där du får smaka något, som förhoppningsvis är gott och som någon 

annan lagat. Orsaken till att människor går på restaurang, förutom att de är hungriga, är att de 

antingen inte kan, eller har möjligheten att laga mat själva eller för att de vill uppleva något. 

För hotellgäster gäller det första alternativet, det vill säga att de inte kan laga mat eftersom det 

inte finns något kök på rummen, sen kan de självklart även vilja ha en upplevelse men deras 

grundförutsättning är att de inte kan laga mat.  

 

Det finns olika sätt att idka god service på och de flesta företag lägger ner olika mycket tid, 

energi och pengar på att investera i personalens kunskaper. Att ge god service är en kunskap 

som inte alla besitter och för att bli bättre måste personalen få utbildas och utvecklas. 

Gunnarsson och Blohm (2002) berättar i sin bok Det goda värdskapet - Konsten att få 

människor att känna sig välkomna om hur företag bör arbeta för att idka ett gott värdskap. Att 

ge god service kan många göra och det är enkelt att utföra, men att vara en god värd kräver 

mer av den som utför värdskapet. Om vi börjar med att reda ut vad som definierar en 

stamkund, så finns det enligt Gunnarsson och Blohm (2002, s. 19) två alternativ: 

1. “Du är ensam om att sälja en viss produkt, att tillgodose ett visst behov 

2. Kunden vill vara dig trogen” 

 

De flesta hamnar idag i den andra kategorin och konkurrenterna finns i vår omedelbara närhet. 

Det innebär att hur du vårdar dina kunder är ditt enda konkurrensmedel. Hur du och dina 

kollegor är som personer, den service ni ger, svarar ni i telefon och hur gör ni det, om 

hemsidan är lättförstådd och funktionell. Det vill säga ALLT som påverkar kundernas 

upplevelse vid mötet med dig, det är vad som kallas värdskap. Ett viktigt steg när företag 

arbetar med värdskap är att frångå att kalla sina kunder för just kunder och i stället kalla dem 

för gäster. Detta eftersom att en gäst innebär att det finns en värd som idkar värdskap. 

(Gunnarsson & Blohm, 2002, s. 19-20)  
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Det är ett ställningstagande att utöva värdskap, värden väljer ett sätt att förhålla sig och leva. 

Det är att ständigt ge av sig själv och dela med sig av sina kunskaper och sitt sätt att vara. Att 

komma ihåg de människor du möter och vilka önskemål de har. (Gunnarsson & Blohm, 2002, 

s. 25) Exempelvis en stamgäst som återkommande bor på samma hotell blir besviken om du 

som receptionist inte kommer ihåg vilka önskemål han har; vilken våning han vill bo på, 

vilken typ av rum han vill ha, helst vilket rumsnummer han vill bo på och så vidare.  

 

Gunnarsson och Blohm (2002, s.31) talar om värdskapets grunder  som de definierar som 

mötet, helhet, dialog, ansvar, omtänksamhet och kunskap. Med mötet lyfter de det faktum att 

ett sekundlångt möte med någon kan vara det bästa som hänt i ditt liv och något som kanske 

följer oss genom resten av livet. När vi möts så ger vi av oss själva, vi lägger vår 

uppmärksamhet och vår tid på den vi möter. (Gunnarsson & Blohm, 2002, s. 31) Du kommer 

aldrig uppleva ett möte som är likadant som något du tidigare upplevt, utan det är alltid en ny 

situation oavsett om det är samma person som du träffat flera gånger tidigare. (Gunnarsson & 

Blohm, 2002, s. 32) Därmed är det inte möjligt att lämna ut ett papper med färdiga 

instruktioner och förslag på fraser till nyanställda som de kan använda sig av, utan företaget 

måste utbilda personalen i att se gästernas behov, vara mer personlig och därmed en bättre 

värd.  

 

När Gunnarsson och Blohm (2002, s. 44) talar om helhet så syftar de på att för gästen är allt 

som ryms under samma tak det som tillhör ett och samma företag. För de som arbetar där 

upplevs det kanske inte så och de olika avdelningarna redovisar kanske olika budget och utfall 

för att skilja på avdelningarna. Gästen ser dock dig som arbetar där, din namnbricka, 

företagets logotype, er inredning med mera som en enda helhet och för dem personifierar du 

företaget. Det vill säga att om helheten tilltalar gästen så är du oerhört duktig, på samma sätt 

som om helheten har gjort gästen besviken så är du en del av det systemet som inte uppfyllt 

alla löften som företagsnamnet anger. (Gunnarsson & Blohm, 2002, s. 45-46) Ser vi till 

restaurangen på Scandic så spelar det ingen roll om servitriserna är trevliga ifall kockarna inte 

klarar av att leverera mat i god tid och som smakar bra. På samma sätt är det tvärt om, 

kockarna kan få laga extremt god mat, men om servitriserna inte idkar ett gott värdskap så 

kommer inte gästen att tycka att upplevelsen av Scandic var bra eftersom att helheten inte 

fungerade. Det gäller för alla som jobbar i restaurangen att förstå att hela deras avdelning är 

en helhet och att de är del av en större helhet, nämligen hotell Scandic Plaza.  

 

Med dialog pekar Gunnarsson och Blohm (2002, s. 51) på att vi ofta missförstår gäster och 

dem oss eftersom att vi i de flesta lägen utgår från att det vi säger är otvetydigt och att alla 

förstår oss. Att se alla aspekter och förstå dem är nödvändigt för att få rätsida på ett problem 

och som verktyg till att förstå, så måste människor våga fråga och våga tala. (Gunnarsson & 

Blohm, 2002, s. 51-52) Som Kattara, Weheba och El-Said (2008, s. 321) skriver så har 

personalen en stor påverkan på gästernas sammanlagda upplevelse. Det är nödvändigt att 

förstå hela gästen, även minsta kroppsspråk, eftersom att om vi bara lyssnar och förstår orden, 

men inte gästens andemening så kommer vi inte kunna lösa dennes problem (Gunnarsson & 

Blohm, 2002, s. 55).  

 

Som tidigare nämnt så ser gästen företaget som en helhet och därför är det viktigt att se på den 

del som handlar om ansvar i värdskapet, att alla tar ansvar för den produkt eller tjänst som 

företaget säljer. Alla på företaget är ansvariga för det löfte som getts, oavsett om det var 

servitrisen, kocken eller diskplockaren som gav löftet så krävs det att alla tar ansvar för det. 

Gästen ser bara att det är företaget som gett löftet inte att det var en person utan befogenheter 

att göra det. (Gunnarsson & Blohm, 2002, s. 57) För gäster är den mänskliga kontakten den 
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kritiska punkten som kan vara tungan på vågen om huruvida gästen kommer vara nöjd eller 

inte med tjänsten. Det gör att om gästen är nöjd med servicen så kanske den kan förbise små 

misstag. (Kattara et al., 2008, s. 321) 

 

Omtänksamhet är fundamentet i ett gott värdskap, utan den blir vår tankeförmåga samt 

initiativkraft begränsad och vi kan lätt hamna i diskussioner om rätt eller fel. Författarna talar 

om omtänksamhet i stället för empati då de syftar på att värden genom omtänksamhet inte 

bara förstår tankegången hos en person, utan att denne känner igen det mänskliga hos 

personen och utan värderingar är omtänksam av kärlek. Det handlar om att ge av sig själv, sin 

tid och sin uppmärksamhet vilket med andra ord kan förklaras med att du är generös med dig 

själv och respekterar de du möter. (Gunnarsson & Blohm, 2002, s. 63)  

 

Som den sista pusselbiten för att utöva ett gott värdskap, är kunskap. Som värd behöver du 

kunskap utan att vara arrogant om ditt yrke, om det gästerna kan tänkas fråga, men även om 

gästen och dennes behov (Gunnarsson & Blohm, 2002, s. 68). Med det menas att du måste 

kunna förstå att en utländsk gäst som kommer till hotellet med en bagagelapp på väskan, mest 

troligt har rest en stund och att han eller hon är trött. Du kanske inte kan checka in gästen för 

att han eller hon anländer för tidigt, men de kommer inte vilja lyssna på din förklaring om 

internationella hotellregler och det är i dessa ögonblick du måste fundera på vad du skulle 

kunna göra för dessa människor som bara vill få sova lite (Gunnarsson & Blohm, 2002, s. 69). 

Du kanske kan erbjuda bagagerum, en kaffe och kanske servicen av att du ringer upp dem när 

rummet är redo ifall de vill gå ut på stan. Chun-Min (2007, s. 1083) studerade amerikanska, 

japanska och taiwanesiska turister och beskriver att gästers uppfattning om service skiljer sig 

beroende på vilket land de kommer ifrån. Det handlar om att ha kunskapen att förstå gästens 

behov och dennes bakgrund, det vill säga kommer personen från ett annat land tycker den 

mest troligt att vi har en del konstiga vanor och att vi kanske inte är så artiga som de förväntar 

sig i alla lägen (Gunnarsson & Blohm, 2002, s. 72). Precis som Chun-Min (2007, s.1083) 

visar på i sin studie om kundnöjdhet vill exempelvis amerikaner att personalen löser problem 

snabbt och att de alltid har kunden i fokus, medan japaner också vill att personalen har 

effektiv och snabb problemlösning. Taiwaneserna däremot lägger större fokus på att 

personalen har fullt fokus på gästerna och deras behov samt att de bemöts på ett artigt sätt. 

(Chun-Min, 2007, s. 1083-1084) 

 

Ett gott värdskap handlar om så mycket mer än att ge god service, det handlar om att se 

helheten och vilka ringar på vattnet det kan ge (Bergström & Elmgart, 2010, s. 35). I Åre 

finns och verkar Skistar AB och de gjorde ett ställningstagande redan för tolv år sen om att de 

skulle skapa ett välkomnande Åre genom ett gott värdskap. Med anledning av detta anlitade 

de Jan Gunnarsson och Olle Blohm för att skapa ett utbildningsmaterial till all deras personal. 

Än idag genomgår all ny, samt återvändande personal en internetbaserad utbildning, allt för 

att när säsongen startar så ska hela företaget jobba med samma inställning och mot samma 

mål. Förutom att Skistar AB arbetar för att hela deras destination ska utöva ett gott värdskap, 

så arbetar även hela byn genom Åre Kommun mot samma mål. (Destination Åre, 2013; 

Värdskapet Utveckling AB, 2012)  

 

Innan ett företag bestämmer sig för att arbeta med värdskap måste ett antal frågor kunna 

besvaras. Enligt Bergström och Elmgart (2010, s. 23) skriver är det viktigt att kunna svara på 

dessa frågor: “Vad vill vi som företag uppnå?” och “Varför väljer vi att lägga ner tid på att 

göra det här?”. Som Bergström och Elmgart (2010, s. 27) skriver är det viktigt att skapa en 

plan för hur arbetet ska utföras och hur kommunikationen ska ske, men att planering inte får 
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ske för strikt då värdskapet lätt dör. Att arbeta med värdskap kräver inspiration, kreativitet 

och nytänkande i kommunikationen som förs internt (Bergström & Elmgart, 2010, s. 27). 

 

Vi ser ett stort börsnoterat aktiebolag som Skistar AB arbeta efter det goda värdskapet och vi 

ställer oss därför frågande till om inte Scandic skulle klara det också? Vi ser ett intresse i att 

undersöka hur god servicen är idag och om det redan nu idkas något gott värdskap eller om 

det är just ett gott värdskap som skulle kunna vara lösningen på Scandics försäljningstapp i 

restaurangen? 

3.6 Skapandet av upplevelser 

Sedan 1950-talet och den alltmer bilburna befolkningen började att  resa på sin semester, har 

vårt resande förändrats och utvecklats. Idag söker vi inte enbart efter en camping att sätta upp 

ett tält för en vecka på, utan vi vill i allt större utsträckning uppleva något som vi senare vid 

hemkomst kan minnas och berätta för våra vänner om (Mossberg, 2003, s.149). Mossberg 

(2003, s. 27) har skapat en kundupplevelsemodell var hon visar på hur vi upplever händelser, 

det vill säga att hon ser upplevelser som en process som både andra kunder och personalen 

påverkar genom att de befinner sig i samma upplevelserum. Vidare påverkar detta kundens 

kontroll, känslor och absorbering, med vilket det sistnämnda menas att “upplevelsen går in i 

kunden” (Mossberg, 2003, s. 28 & 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
Figur 12 Kundupplevelserummet. Att skapa upplevelser – från OK till WOW! Mossberg, L. 2003, s.28 

Upplevelserummet syftar på hela omgivningen och att kunden befinner sig oftast under en 

längre period i det för att njuta. Exempelvis kan ett hotell vara ett upplevelserum där kunden 

upplever alla delar och värderar om upplevelsen och servicen varit till belåtenhet. På samma 

sätt utvärderar gäster en restaurang utifrån inredning, kall eller varm atmosfär genom 

dekorationer samt hur personalen är klädd. (Mossberg, 2003, s. 109)  
 
Ser vi på den del av modellen som riktar sig mot personalen så kan vi se att Mossberg (2003, 

s. 94) menar på att det förhållningssätt som gästen väljer påverkar personalen och därmed på 

vilket sätt de kommer ge service till gästen och vice versa. Mossberg (2003, s.98) talar även 

om hur ett involverande av gästen i företaget och i händelserna skapar en kontrollkänsla. För 

personalens del på en restaurang kan kontroll skapas genom att gästen alltid sitter ner och 

personalen står upp. Vidare kan exempelvis en servitris genom att föreslå vilken dryck gästen 
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kan välja till sin maträtt påverka gästen i den riktning företaget önskar.(Mossberg, 2003, s.99) 

För gästens del kan den känna mer kontroll om den får vara med och bestämma. Genom att 

exempelvis låta gästen vara med och välja vilket rum den vill bo i på ett hotell, så får den 

känslan av att den haft kontroll och kunnat välja på ett rum högt upp i stället för långt ner om 

det är gästens önskemål. (Mossberg, 2003, s. 100) 

 

Andra kunder är den tredje och sista delen i kundupplevelsemodellen. Det finns olika företag 

där det uppfattas på olika sätt beroende på om det är mycket eller lite folk besökande. 

Exempel på verksamheter där det är negativt med mycket folk är sjukvården, banker och olika 

transportalternativ såsom buss, tåg och flyg. De verksamheter som belönas positivt med ännu 

fler kunder genom att det är många som redan befinner sig där är exempelvis restauranger, 

nattklubbar och hotell.(Mossberg, 2003, s. 153) Med detta menas att en restaurang som är 

tom, kommer inte locka till sig några nya kunder utan en stor ansträngning. Därigenom kan vi 

se att Scandic Plazas problem med att de inte ens får sina hotellgäster att stanna på hotellet för 

att äta som ett stort problem. Mossbergs teori är definitivt intressant  för vår studie då vi måste 

fråga oss och vår målgrupp varför de väljer att inte äta på restaurangen? Beror det på 

inredningen, på personalens service eller icke-service, beror det på menyn eller något annat? 

Eftersom inredningen inte är något som vi kan påverka, har vi valt att fokusera på de andra 

delarna i upplevelserummet. 

3.7 Storytelling 

Inom upplevelseindustrin, vilket restauranger och hotell kan räknas till, arbetas det med att 

utveckla turismen och hur vi kan göra den mer attraktiv. Ett sätt är att använda sig av 

storytelling som Mossberg och Nissen Johansson (2006) skriver om, där de förklarar hur 

företag på ett annorlunda sätt kan differentiera sig för att skapa en ny marknad. De visar på 

företag som genom delvis fiktiva och delvis sanningsenliga berättelser skapar ett mervärde för 

gästerna. Som Hanefors (2010, s. 53) skriver kan det vara både sagor, myter och berättelser 

som berättas skriftligt, muntligt eller bildligt och därigenom skapar ett redskap som är starkt 

och unikt i relationen med människor. En del har de skapat en hel historia till kring 

uppbyggandet av den specifika restaurangen medan för andra restauranger har de bara använt 

sig av en mindre andel storytelling. I Mossbergs tidigare bok, Att skapa upplevelser - från OK 

till Wow! (2003), så talar hon om kundupplevelserummet och vad de olika delarna har för 

påverkan på varandra. I boken om Storytelling - Marknadsföring i Upplevelseindustrin, som 

Mossberg skrivit med Nissen Johansson (2006, s. 36) så lyfter hon två aspekter ytterligare till 

kundupplevelserummet och det är den påverkan som produkter/souvenirer kan ha samt vilken 

påverkan en historia som knyter ihop hela upplevelserummet har på gästerna. Med produkter 

så menar de självklart ting som souvenirer men även mat på en restaurang får ingå i produkter 

och är definitivt något som kan påverka en gästs upplevelse (Mossberg, s. 37). Hanefors 

(2010, s.53) menar att hotell förstärker gästens upplevelse så att den ska bli minnesvärd 

genom att använda storytelling.  

 

Mossberg och Nissen ger exempel på olika företag som arbetat mycket med storytelling, 

bland annat en restaurang i Göteborg som ville gå från att vara en fisk- och 

skaldjursrestaurang med hyffsat läge och tillika intäkter, till att skapa något mer lönsamt 

(Mossberg, 2006, s. 86). En del i att göra det mer lönsamt låg i att standardisera maträtterna, 

det vill säga att de skulle inte vara beroende av en kock utan de skulle kunna sätta in vilken 

kock som helst och gästerna skulle ändå få samma smakupplevelse som vid förra besöket. 

Konceptet de kom fram till var italienskt och amerikanskt, med pizza och pasta från Italien 

men med hastighet som ett amerikanskt snabbmatsställe. För att få restaurangen till att bli 

något mer än bara en pizzarestaurang så skapades en karaktär, Joe Farelli, som sades vara från 
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stadsdelen Little Italy i New York och därigenom byggde de hans historia som del av den 

italienska maffian och hur han sedan öppnade restaurang i Göteborg. (Mossberg & Nissen, 

2006, s. 86-87) Detta är ett exempel på där företag gått in för storytelling, fullt ut för att skapa 

en historia, till något som egentligen inte har en historia och därigenom skapa mervärde för 

kunderna. Det finns många fler exempel på restauranger som bara använder sig till viss del av 

storytelling, genom att de kanske skriver i sin meny varifrån råvarorna kommer, vem som har 

levererat dem eller har en mer deskriptiv meny.  

 

Heldt-Cassel (2003, s.5) skriver om att den upplevda autenciteten för restauranger är viktig 

och är ett värde som kan utnyttjas inom marknadsföringen. Vidare lyfter Heldt-Cassel (2003, 

s.151) att med rätt historia kan det skapas en äkthetskänsla för företaget eller produkten 

genom att använda sig av platsnamn, “rätt” ursprung och produktionsteknik. Med “rätt” 

ursprung menas att produkterna kommer från ställen som är legitimt accepterade och att det 

exempelvis inte utförs djurplågeri, miljöförstöring eller att det är dåliga arbetsförhållanden.  

 

Vi kan redan nu se att en av Scandic Plazas konkurrenter i Umeå använder sig av en lättare 

version av storytelling och jämför vi deras menyer med varandra så är det två motpoler. Vi 

anser att det skulle vara intressant att implementera lite storytelling till Scandic Plazas 

restaurang för att se vad det kan ha för effekt. Scandic Plaza byggdes 1992 och innan hotellet 

byggdes låg det en biograf på den tomten som hette Odeon. Av denna anledning har Scandic 

Plaza låtit det största konferensrummet på hotellet få namnet Odeon och resterande 

konferensrum är uppkallade efter gamla filmstjärnor. Som en hyllning till Ingmar Bergman lät 

Scandic Plaza restaurangen få namn efter en av hans mest framgångsrika filmer, Viskningar 

& Rop, och detta var en mycket populär restaurang på 90-talet och fram till för ca 3 år sen. 

Namnet har idag nästan försvunnit och blivit utbytt till Brasserie Plaza, ett namn som inte har 

någon koppling eller förankring till något annat än att det betyder enklare restaurang eller 

ölstuga.  

 

Med den meny de har i dagsläget finns det inget som ens andas storytelling eller mervärde för 

kunden, utan i stället för att ge gästen mer information medför den att gästen måste ställa fler 

frågor till personalen om vad det faktiskt är de kan beställa (Scandic Hotels, 2013a). Att ställa 

frågor till personalen är definitivt kutym på restaurang och de är där för att ge gästerna 

service, men frågan är om personalen kan svara på gästernas frågor om menyn? Genom den 

historia som hotellet självt har om byggnationen av hotellet och restaurangen, ställer vi oss 

frågande till varför de frångick namnet på en populär restaurang och tappade bort hela själen 

med restaurangen? Varför inte återgå till det gamla namnet Viskningar & Rop och genom 

storytelling, skapa en kraftfullare grund att stå på för både personal och gäster?               

3.8 Prissättning 

Trots den ökade rollen av andra faktorer i den moderna marknadsföringen är priset en mycket 

viktig del i företagets marknadsföringsmix enligt Kotler et al. (2011, s.301). Kotler et al. 

(2011, s.301) beskriver vidare att priset bestäms mellan pristaket, som kan anses vara vad 

kunderna är beredd att betala för produkten, och prisgolvet, som är produktkostnaden för 

produkten. Där emellan finns det interna och externa faktorer som avgör prissättningen. De 

interna faktorerna består av val av strategi, kostnader inom företaget och marknadsföringsmål. 

Kotler et al. (2011, s. 308) menar att ett lågt pris  kan sättas för att attrahera nya kunder och 

behålla existerande. Han påpekar dock att priset är bara en av många marknadsföringsåtgärder 

som ett företag kan använda sig av. Det måste finnas ett marknadsföringsmål för vad företaget 

vill åstadkomma med priset för att det ska bli en lyckad positionering. (Kotler et al., 2011, 

s.308) Externa faktorer som påverkar priset är marknaden, efterfrågan och konkurrensen. 
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Marknaden och efterfrågan har ofta stor makt när det gäller prissättning då de bestämmer 

värdet av att köpa produkten. Finns det ingen efterfrågan spelar det ingen roll vilket pris 

företag väljer att ta. Konkurrensen har en stor betydelse när företagen ska sätta ett pris, vad 

erbjuder de utifrån priser och värde. Andra externa faktorer är konjunkturen, om det är en hög 

konjunktur kan det vara lättare att ta ett högre pris. (Kotler et al., 2011, s. 325) 

 
Fahy och Jobber (2012, s.199) presenterar tre olika metoder för att sätta rätt pris på en vara 

eller produkt. En av dessa metoder är kostnadsbaserad, som bygger på att företaget sätter sina 

priser så att de täcker den totala kostnaden och sedan lägger på en vinstmarginal. Kotler et al. 

(2011, s.307) menar att metoden förenklar prissättningen samt att många kunder och säljare 

upplever det som mer rättvist. Kotler et al. (2011, s.307) säger att denna metod är populär då 

företaget vet mer om kostnaderna än om efterfrågan och om flera företag använder denna 

metod minimeras priskonkurrensen. Nackdelen med den här typen av prissättning är att priset 

sätts i uppskattning av vad försäljningskostnaden/vinsten kommer att bli i stället för att priset 

sätts efter vad kunderna är villiga att betala. (Fahy och Jobber, 2012 s.200) 
 

Rosvall och Rosvall (2000, s. 13) menar att om företaget vet att det är det lägsta priset som 

räknas för kunderna finns det ingen anledning att lägga ner energi på så många andra faktorer. 

Företaget måste då i stället räkna ut vad de kan dra ner på för kostnader för att få ett så billigt 

pris som möjligt. (Rosvall & Rosvall, 2000, s. 13) 

 

Den andra metoden kallas konkurrensinriktad prissättning. Denna prissättning presenteras i 

tre olika former, varav vi presenterar de två som berör denna studie: 

 Företaget följer sina ledande konkurrenter 

 Företaget försöker att följa marknadspriset, företaget som jobbar med denna metod 

måste få sin tjänsten eller produkten att skiljer sig från konkurrenterna, för att lyckas. 

(Fahy och Jobber, 2012, s.201)  

 

Fördelen med konkurrensinriktad prissättning är att den är enkel att använda sig av och 

nackdelarna är att företaget inte fokuserar på sin egen specialisering. Ett företag med en svag 

kostnadsposition har inte möjlighet att följa konkurrenterna på samma sätt. (Fahy och Jobber, 

2012, s. 201)  
 

Värdebaserad prissättning är den sista strategin som bygger på mervärde för kunden. I denna 

metod måste företaget först ta reda på vad kunden värderar och sedan sätta ett pris med 

beaktning från nollpunkten. Priset bestäms alltså från marknaden och inte från företagets 

kostnader. Detta resulterar i att som bilden visar här nedan att det börjar bakvänt jämfört med 

kostnadsbaserad prissättning. (Kotler, et al., 2011, s. 302) 

 

 

 
Figur 13 Kostnad och värdebaserad prissättning. Service. Principles of marketing: Swedish edition.Kotler et al. 2011, s. 302 

Produkt Kostnad Pris Värde Konsument 

Konsument Värde Pris Kostnad Produkt 

Kostnadsbaserad prissättning 

Värdebaserad prissättning 
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Det senaste årtiondet har undersökningar visat enligt Kotler et al. (2011, s. 303) att 

konsumenter har blivit mer medvetna om pris och kvalitet. Kotler et al. (2011, s. 303) menar 

att mer och mer marknader fokusera på att erbjuda den rätta kombinationen av kvalitet och 

service. I slutändan är det konsumenten som avgör om företaget har satt rätt pris. Om priset är 

för högt i förhållande till värdet kommer produkten inte att bli såld. Flera företag har börjat 

erbjuda mervärde till kunden i form av att lägga till saker till produkten i stället för att sänka 

priset Kotler et al. (2011, s. 304). Enligt Kotler et al. (2011, s. 300) handlar det alltså om att 

hitta ett pris som både ger företaget en vinst och skapar det värdet kunden söker. 
 
Kotler et al. (2011, s. 315) presenterar olika strategier för prisjusteringar. Två intressanta 

strategier som berör vår studie är discount och allowance pricing. Flera företag brukar 

använda den här typen av prisjustering då de belönar kunder som handlar mycket eller ofta 

samt reducerar priser när det inte är säsong. Allowance kan beskrivas så att konsumenten får 

något extra om de köper visst många produkter eller ger företaget något i utbyte. (Kotler et al. 

2011,s. 316) Till exempel jobbar Scandic idag med discount pricing då de har ett 

stamgästprogram som innebär att när du bott fem nätter hos Scandic under en 

tolvmånadersperiod, så får du för varje natt du bor hos dem en kupong som är värd 50 kr. 

Kommer du upp i 25 nätter under tolv månader så får du 100 kr och bor du 45 nätter eller mer 

får du 150 kr för varje natt du bor på hotellet. Dessa kuponger kan användas till mat och dryck 

i deras shop eller restaurang och kan inte bytas mot kontanter. (Scandic, 2013d) Hänsyn tagen 

till detta ställer vi oss frågande varför gästerna inte väljer att äta på restaurangen när de får 

rabatt, bara genom att bo på hotellet. Samtidigt kan vi bara spekulera i hur många som 

utnyttjar sin rabatt i just restaurangen eftersom att rabatterade produkter och tjänster gör att 

intäkten och därmed bruttovinstmarginalen minskar.    

 
Rosvall och Rosvall (2000, s. 14) menar att denna strategi fungerar bra då konsumenten 

efterfrågar den bästa tjänsten/produkten och inte den billigaste. De menar att det är helt 

onödigt att spendera pengar på att försöka få ner priserna om kunderna inte letar efter detta. 

Studier har visat att allt fler frågar efter ett värde än ett lågt pris. (Rosvall & Rosvall, 2000, s. 

14) Kotler et al. (2011, s. 322) beskriver vidare att företaget måste vara försiktiga med 

prisförändringar då det kan öka konkurrensen samt att det kan förändra synen till företaget. 

De förklarar att ett märkes pris oftast förknippas med en image och att förändrat pris kan 

snabbt förändra synen på märket. (Kotler et al., 2011, s. 323) 

 
Fahy och Jobber (2012, s. 202) beskriver tre stycken olika tekniker som företagen kan 

använda för att sätta rätt pris.  

 

Trade-offanalys 
Denna metod används oftast när företag ska lansera någon ny produkt eller ny tjänst. Trade-

off analys eller även kallad conjoint analys är ett sätt att undersöka vad kunderna förväntar sig 

av en viss produkt eller tjänst. Företaget undersöker inte bara vad kunderna kan tänkas betala 

utan även saker som kan räknas som mervärde för kunden. Efter att de har sammanställt vad 

kunderna är ute efter avgör de om priset ska höjas eller sänkas. 

 
Experimentering 
Denna teknik bygger på att företaget undersöker två referensgrupper i olika städer som skulle 

kunna vara potentiella kunder. Företaget sätter sedan två olika priser på produkten/tjänsten. 

Efter detta får företaget information kring hur kunderna reagerar på priset och därefter kan de 

bestämma ett pris. Jobber och Fahy (2012, s.202) poängterar att denna teknik är 

väldigt tidskrävande och stämmer inte alltid överens. 
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EVC-analys 
Den sista teorin är economic value to the customer [EVC]. Denna metod bygger på att 

företagen erbjuder något mer för kunden när de köper en viss produkt. Detta verktyg används 

mest av industriföretag som kan erbjuda service och underhåll på något som de säljer. Genom 

att de erbjuder massa tillägg till produkten/tjänsten kan de även då ta ett högre pris. 
(Jobber och Fahy, 2012, s. 202) 
 
Vissa rätter på Scandics meny är från huvudkontoret redan prissatt, varför de inte har 

möjlighet att påverka allt. Trots detta finns det en viss möjlighet till påverkan och vi är 

intresserade av vad gästerna anser om deras prissättning i dagsläget och om vi har möjlighet 

att föreslå en förändring. 

3.9 Lokalproducerat 

Enligt Bonow et al. (2013, s. 43) växer den lokalproducerade marknaden i Sverige på grund 

av att konsumenter känner sig allt mer osäker på var maten verkligen kommer ifrån. 

Livsmedelsproduktionen har i många fall brustit i miljö- och djurskyddshänsyn som skapat 

skepticism till livsmedelsprodukter (Bonow et al., 2013, s. 43; Buller och Morris, 2004, s. 

1069). Genom detta har efterfrågan för lokalproducerade produkter ökat och det får allt större 

plats i media. Denna förändring har gjort att producenter tar fram fler produkter som kan 

förknippas till specifika platser något som skapar ett symbolvärde för konsumenten. (Bonow 

et al. 2013, s. 44) 

 

Studier har visat på att valet av mat och dryck har en stor betydelse för ett hållbart turistmål. 

Forskare hävdar att en satsning på lokala produkter kan medföra fördelar för både företaget 

och för gästerna. (Acott & Woodland, 2007, s. 731) Ilbery et al. (2001, s. 28) menar att 

lokalproducerade produkter kan bidra till en viss “image” till en destination samt locka nya 

besökare. Mat och dryck kan enligt Enteleca Research and Consultancy (2001,s. 37) skapa en 

viss känsla till ett visst område eftersom att de påminner om allt som “hör till” destinationen. 

Bonow et al. (2013, s. 16) beskriver terroir som ett viktigt begrepp till lokalproducerad mat. 

Begreppet utvecklades för att beskriva kvaliteten på ett vin, genom produktionen, marken, 

klimatet och producentens kunskaper. Detta begrepp har senare börjat användas av andra 

livsmedel för att bestämma kvaliteten och värdet. (Bonow et al. 2010 s. 15) Deloire, Prevost 

och Kelly (2008, s. 6) menar att produkten och dess terroir skall ses som en helhet då 

produkten påverkar definitionen av dess terroir. Om produkten har en stark terroir brukar det 

ofta generera att konsumenten känner en högre kvalitet till produkten och då har lättare att 

acceptera ett högre pris enligt Deloire et al. (2008, s. 6). Rebecca Sims (2009, s. 334) har 

skrivit Food, place and authenticity: local food and the sustainable tourism experience som 

visar likt många andra studier i ämnet att det finns ett intresse till lokalproducerad mat. Både 

för att folk bryr sig om social hållbarhet, miljömässiga fördelar med lokalproducerat och att 

de börjar ställa högre krav på livsmedel (Ilbery et al. 2001, s. 27). Buller och Morris (2004, s. 

1070) menar att turistkonsumtion av lokala livsmedel uppmuntrar till utvecklingen av ett 

hållbart jordbrukande samt hjälper den lokala ekonomin. I artikeln Growing goods: the 

market, the state, and sustainable food skriver Buller och Morris (2004, s. 1077) att det finns 

ett inneboende värde i lokalproducerad mat då det oftast associeras med miljömässigt 

ställningstagande och att det kan stärka den lokala landsbyggden.  

 

Sims (2009, s. 334) visar att lokalproducerat eller lokala produkter kan tilltala turister på ett 

antal nivåer. Från den enkla nivån att produkter kan köpas som en symbol för en plats till en 
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mer djupare nivå, där konsumenterna försöker rättfärdiga sitt konsumerande av 

massproducerade produkter under året genom att handla lokalproducerat under semestern 

(Sims, 2009, s.334). Sims (2009, s.334) menar att konsumenterna kan kasta sig in i rollen som 

ansvarstagande och duktig genom att de stödjer den lokala ekonomin och ett socialt hållbart 

beteende.  

 

Enteleca Research and Consultancy (2001, s. 37) menar att matturister, det vill säga turister 

som söker nya resmål utifrån olika matupplevelser, söker inte bara lokalproducerade maträtter 

utan även god service, kvalitet och hur maten tillagas. Deras studie inriktar sig främst mot 

matturister men den visar även att “vanliga turister” är intresserade av lokalproducerad mat. 

(Enteleca Research and Consultancy, 2001, s. 37) Studien menar att det här kommer vara ett 

attraktivt sätt att locka till sig nya kunder. Enligt studien tycker gästerna oftast att 

lokalproducerad mat ses som fräscht och nyttigt. För att locka de som inte är matturister måste 

marknadsföringen stärka värdet av lokalproducerad mat. Studien anser att för att nå ut bäst 

med detta budskap till semesterfirare bör företaget ge ut mycket information om vad 

lokalproducerad mat kan stärka. Företaget måste dock vara medvetna om att kostnaderna kan 

komma att höjas för att uppnå detta, men i slutändan kan det höja intäkterna. (Enteleca 

Research and Consultancy, 2001, s. 38) 

 

Bonow, et al. (2013, s. 230) menar att när en produkts terroir kartläggs skapas en 

kvalitetsnorm för produkten. De beskriver vidare att ett medvetet arbete med att ge en produkt 

en geografisk identitet genom att använda terroirbegreppet har generellt sett en positiv effekt 

på marknadsföringen. De menar att namnet blir något sorts “superterm” för närproducerad 

mat och kan absolut bli ekonomiskt lönsamt för restaurangen. (Bonow, et al. 2013, s. 230) 

Ilbery et al. (2001, s.38) menar ett så kallat regionalt bildspråk har en betydande 

marknadsföringspotential. Med detta menas att företaget försöker koppla produkten till sin 

specifika geografiska plats i sin marknadsföring. (Ilbery et al., 2001, s. 38) 

 
Glanz et al. (2007, s.387) har gjort en studie på 41 stycken marknadsföringschefer på 

restauranger i USA, kring rollen av vinst, efterfrågan och hälsokost. Studien visar egentligen 

det självklara att restaurangerna är mest intresserad av att göra en vinst. Restaurangerna var 

enbart intresserad av att sälja hälsokost om det kunde mynna ut i en ökad vinst. Flera företag 

var tveksamma till hälsokost för att kvaliteten kunde variera, det var svårt att förvara varorna 

och efterfrågan kring hälskost inte var så hög. (Glanz et al. 2007 s.387) Dock hävdar Glanz et 

al (2007, s. 388) att konsumenterna vill ha möjligheten av att äta hälsosammare på 

restaurangen, om priset inte är för högt. Glantz et al. (2007, s.388) anser för att lyckas med att 

skapa nyttiga och hälsosamma menyalternativ bör restaurangerna ta hjälp av professionella 

dietister och kockar som har erfarenhet av hälsosam mat. 
 

Sedan 1993 driver Scandic ett målmedvetet hållbarhetsprogram där de började blygsamt med 

att be gästerna att använda sin handduk längre än en dag, till att idag kontrollera sina 

underleverantörer, hur stor andel matsvinn som uppstår varje dag, hur gamla möbler tas om 

hand och hur nya är producerade (Scandics årsrapport, 2013c). Vi ser det därför som väldigt 

intressant att utforska om lokalproducerat vore intressant att applicera på Scandic, en 

hotellkedja som arbetar med att göra sina hotell så miljövänliga som möjligt. Steget anser vi 

inte borde vara så långt med tanke på deras miljöarbete, utan vi är mer förvånade över att 

Scandic inte redan satsat på detta. Hälsosam mat är något som vid samtal med Scandic (S. 

Johansson, personlig kommunikation, 2 februari, 2013) lyftes fram som ett behov bland 

gästerna då Scandic Plaza upplever att en stor del av deras gäster spenderar kvällarna på 
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löpbandet på gymmet. Därför ser vi det som en möjlig infallsvinkel för att se om det finns ett 

intresse bland gästerna med hälsosam mat på menyn, som ett komplement till deras träning. 

3.10 Teoriernas samspel 

De teorier vi presenterat är alla teorier som kan användas vid positionering av Scandic Plazas 

restaurang. För att kunna repositionera en restaurang måste företaget först veta vad de har att 

arbeta med och vilka strategier de hittills arbetat med. En ordentlig segmentering måste göras 

för att veta vilka som är restaurangens huvudsakliga kunder och i detta fall har fokus lagts på 

hotellets egna gäster, för att senare kunna arbeta ut mot den lokala marknaden. Prissättning av 

den produkt eller tjänst företag marknadsför och säljer måste följa det erhållna värdet för 

gästen och detta är något som vi undersöker i enkäten. Huruvida gäster uppfattar en tjänst kan 

med fördel kopplas till värdskap, där vi tittar på hur restaurangen väljer att idka värdskap eller 

ej. Därigenom tittar vi på den upplevda servicekvaliteten och om vi kan se när, eller varför, 

gäster eventuellt väljer att lämna kundrelationens livscykel. Storytelling och lokalproducerad 

mat använder sig inte Scandic Plaza av och vi ser det därför som en möjlig teori och metod att 

applicera på företaget. Vi väljer att undersöka om Scandic Plazas gäster anser att hotellets 

restaurang möter upp mot sin segmentering, positionering och prissättning och genom ovan 

teorier pröva om en ny framgångsrik positionering kan föreslås. Scandic Plazas positionering 

av sin restaurang kan med hjälp av de beskrivna teorierna diskuteras genom 

vetenskapsområdena företagsekonomi och beteendevetenskap. Gästernas upplevda värde i 

form av service kan analyseras genom ett beteendevetenskapligt perspektiv och är det som vi 

lagt tyngdpunkten på. Vi har skapat en modell nedan som sammankopplar våra teorier och 

visar på hur vi anser att de leder fram till en ny framgångsrik positionering för Scandic Plaza. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Figur 14 Teoriernas samspel. Skapad av författarna 2013 
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Figur 15. Kapitelöversikt praktisk metod, skapad av författarna 2013 
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handledare 

 

Vecka 14 

- Skriver klart 

inledning 

Vecka 15 

- Studiens 

utgångspunkter 

- Söker teorier 

Vecka 16 

- Teori er 

sammanställs och 

skrivs 

Vecka 17 

- Teorier skrivs 

Vecka 18 

- Skapar 

enkät 

Vecka 19 

- Pilotstudie utförs 

- Delar ut enkät två 

kvällar, 51 

stycken 

insamlade 

- Börjar fylla i 

SPSS 

Vecka 20 

- Delar ut enkät två 

kvällar, totalt 106 

enkäter insamlade 

- Sammanställer 

resultatet 

- Möte med handledare 

Vecka 21 

- Skriver analys och 

slutsats 

- Skriver 

sanningskriterier 

- Arbetet färdigt 

- Sista möte med 

handledare 

Vecka 22 

- Sista 

justeringar 

- Arbetet 

inlämnas 

- Tryckning av 

arbetet 

Vecka 23 

- Sidooppositi

oner 

- Opponering 

- Huvudoppos

ition 

Figur 16. Arbetsprocess, skapad av författarna 2013 
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4.2 Urval 

Vi hade i början tänkt att fråga även 

lokalbefolkningen om deras åsikter kring Scandic 

Plazas restaurang, men på grund av tidsbrist så 

valde vi att fokusera på hotellets egna gäster med 

anledning av att de först måste lyckas få sina 

boende gäster att äta på hotellet innan de riktar in 

sig på den lokala marknaden. På Scandic Plaza 

finns det 196 rum, varav en del är enkelrum och 

majoriteten är dubbelrum, några med möjlighet 

till extrasäng. Under vardagarna, vilket är vårt 

undersökningsområde, så ockuperas de flesta 

rummen av en person per rum. Vilket gör att, 

eftersom det mer eller mindre alltid är fullbokat 

under veckodagarna så finns det ca 200 

personer boende på hotellet varje dag måndag-torsdag. Önskvärt hade varit om vi hade kunnat 

få ett urval som bestod till hälften av kvinnor och män men det är svårt att lyckas med. Den 

procentuella fördelningen av respondenterna som blev vårt utfall var ca 30 % kvinnor och ca 

70 % män. Avsikten var från början att välja vårt urval utifrån vilka gäster som nyttjar 

restaurangen, respektive inte nyttjar restaurangen men vi insåg att detta skulle bli svårt att 

avgöra varför vi valde att inrikta oss på hotellets gäster och göra ett försök till att få så varierat 

urval som möjligt. Med anledning av den begränsade tiden gjorde vi ett bekvämlighetsurval 

genom att endast undersöka Scandic Plazas gäster. Målpopulationen är både Scandic Plazas 

gäster som äter, samt inte äter på hotellets restaurang.  

 

Det finns tre olika icke-sannolikhetsurval och det är kvoturval, bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Den sistnämnda innebär att de från sin första urvalsgrupp använder sig av deras 

kontakter för att få nya respondenter och fortsätter sedan på samma sätt (Bryman, 2011, 

s.196). Kvoturvalet syftar på att forskaren inte gör ett slumpmässigt urval utan forskaren vill 

ge ett stickprov som symboliserar populationen, vilket gör att i många fall så väljs 

respondenter bort för att forskaren ska få ett perfekt urval (Bryman, 2011, s. 197). Vi har valt 

att göra ett bekvämlighetsurval eftersom att det kändes som det bästa sättet då vi näst intill 

snuddar på att göra ett kvoturval med det faktum att vi väljer att endast dela ut enkäten till 

personer boende på Scandic Plaza. Bekvämlighetsurval innebär att vi delar ut vår enkät till de 

personer som just nu bor på hotellet, det vill säga till personer som finns i vår närhet (Bryman, 

2011, s.194).  

4.3 Enkätkonstruktion 

Utefter de teorier vi valt har vi konstruerat enkäten med 28 stycken frågor (se bilaga 1). För 

att särskilja på de svarande börjar enkäten med ett antal grundläggande frågor som är viktiga 

för vår studie. De innehåller frågor om kön, ålder, med vilken frekvens samt syfte de 

övernattar på hotell och Scandic Plaza i synnerhet, samt om de är stamgästmedlemmar (se 

bilaga 1). För att få uppslag på hur vi ställer frågor som får hög validitet har vi efter förslag 

från vår handledare tittat på tidigare gjord och validerad benchmark. Därför är våra fem första 

grundläggande frågor hämtade från en kandidatuppsats som publicerades förra året på Umeå 

Universitet (Grabbe & Selldén, 2012). Vidare har vi formulerat frågor som är mer ingående 

och specifika för de teorier som vi valt och de har kategoriserats till lokalproducerat och 

hälsosamma alternativ, prissättning och service. Att frågorna är baserade på tidigare forskning 

Figur 17. Procentuell könsfördelning, skapad av 

författarna 2013 
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gör att vi har möjlighet att jämföra och verifiera vårt resultat i dataanalysen med den redan 

publicerade forskningen. Vår enkät består av flervalsfrågor samt frågor med ett antal 

påståenden och tillhörande likertskala som medför att respondenten kan gradera sin sympati. 

Som Esaiasson et al. (2012, s. 242) skriver så är det svårt att formulera frågor som mäter rätt 

sak, respondenterna kommer att svara som du frågar och har du ställt frågan fel så kommer 

det ge låg validitet. Eftersom vi valt att göra många frågor med likertskalor där 

respondenterna till svar gör en gradering, har vi skrivit några frågor på flera ställen men 

formulerade på lite olika sätt för att som Esaiasson et al. (2012, s. 243) skriver kunna lita mer 

på nivåskattningen. Vi valde att använda oss av likertskalor då vi ville få ut mer varierade svar 

än om vi ställt ja- och nej-frågor. Likertskalorna gick från 1-10 eftersom vi ville att gästerna 

skulle vara tvungna att ta ställning, jämfört med en ojämn skala som alltid kan ge ett värde på 

halva skalan. För att undvika slentrianmässiga svar valde vi att vända på likertskalorna för två 

frågor, vilket innebär att gästerna blev tvungna att tänka till för att inte svara fel.  I vilken 

ordningsföljd frågorna står kan ha betydelse för hur respondenterna svarar på enkäten och om 

deras attityd till densamma förändras (Bryman, 2011, s. 216). Vi gjorde ett strategiskt val med 

enkäten då vi ville få ett bredare resultat som möjligtvis kan vara generaliserbart på Scandic 

Plazas gäster. För att underlätta för deltagarna och göra det mer greppbart har vi kategoriserat 

frågorna utefter frågeområde och som tidigare nämnt, börjat med några mer generella frågor. 

4.4 Enkätfrågornas relation till teorierna 

Våra frågor i enkäten är grundlagd i de teorier vi presenterat vilka är steg på väg mot en 

framgångsrik positionering. Vi presenterar en exempelfråga från vår enkät nedan, vilken är 

kopplad till service på restaurangen. Till vilka teorier de övriga frågorna är kopplade kan ses i 

enkätundersökningen, där alla frågor är grupperade efter vilket område teorier de tillhör (se 

bilaga 1).  

Figur 18. Hämtad från enkäten i bilaga 1. Resterande frågor kan ses i bilaga 1. 

4.5 Pilotstudie 

För att testa vår enkät och validiteten i densamma valde vi på förslag från vår handledare att 

göra en pilotstudie på tio personer. Dessa personer gav oss några förslag på förbättringar, 

vilket vi lyssnade till och förändrade. Eftersom enkäten består av 28 frågor tog vi tillfället i 

akt till att ta tid på de som deltog i pilotstudien för att få en indikation på om det tar för lång 

tid att utfylla enkäten. En enkät som tar för lång tid i anspråk kan snabbt få respondenterna att 

tappa intresse och koncentration för studien (Bryman, 2011, s. 259). 

4.6 Datainsamling  

Datainsamlingen skedde via enkäter som delades ut på Scandic Plaza Umeå, vardagar mellan 

den 7-16 maj 2013. Vi eftersträvade att våra respondenter skulle vara boende på Scandic 

Plaza Umeå på vardagar. Önskvärt vore om merparten av de svarande hade ätit på 

restaurangen vid något tillfälle, undantaget frukost, men detta är självklart ett för stort krav. 

Samtidigt som vi önskar detta så ville vi även få svar från några som inte ätit på restaurangen. 

Antalet insamlade enkäter uppgick till 105 stycken. Som Esaiasson et al. (2012, s. 240-241) 

skriver så är det viktigt att enkäten är formulerad på ett enkelt och estetiskt tilltalande sätt så 

18. Är rätterna på Scandic Plaza Umeås meny tilltalande? 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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att det upplevs som att det är en seriös undersökning, vilket i sin tur genererar i ett lägre 

bortfall. Vi har gjort en mer deskriptiv analys, vilket innebär att vi manuellt kommer att skapa 

korstabeller av olika frågor, men även diagram och t-test. Vi bestämde oss ganska snart efter 

att vi delat ut några enkäter för att vi taktiskt skulle dela ut enkäter till det motsatta könet då vi 

upplevde att vi fick en större svarsfrekvens vid detta förfarande.  

 

Vid vårt insamlande bjöd vi på choklad och kaffe samt så anordnade vi en utlottning av två 

biobiljetter till en av de svarande för att om möjligt locka fler personer att svara. Det vi insåg 

under insamlandets gång var att vi inte hade behövt locka respondenterna med biobiljetter 

eftersom endast hälften av respondenterna har deltagit i utlottningen. Anledningen är att de 

flesta som bor på Scandic Plaza är högt uppsatta inom sitt yrke eller åtminstone är 

höginkomsttagare, så de var inte intresserade av biobiljetterna. En del av respondenterna 

tyckte att vi kunde skriva vårt eget namn i utlottningen i stället för deras, då de ansåg att som 

student behöver vi pengarna mer än vad de själva gör. Detta innebär att de flesta som svarade 

på enkäten gjorde det för att de ville hjälpa oss med vår undersökning, vilket är positivt för 

oss och ger en större trovärdighet till resultaten. Som Esaiasson et al. (2012, s. 239) skriver så 

kan vi inte vara säkra på att de svar som insamlats från personer som endast deltagit för 

biobiljetternas skull är lika väl genomtänkta, samtidigt som det bidragit till en högre 

svarsfrekvens.  

4.7 Datapresentation 

Vi kommer presentera data med tabeller och diagram för en lättöverskådlig analys. Till största 

del kommer vi göra flervariabelanalyser för att jämföra exempelvis kvinnor och män, de som 

ätit på restaurangen och inte och de som bor på hotellet privat eller i tjänsten (Esaiasson et al. 

2012, s. 376). Alla enkäter och dess svar har matats in i SPSS, vari vi lade in alla variabler 

som uppgick till 69 stycken. För att minimera risken för fel, då vi inte är vana vid SPSS har vi 

gått igenom de inmatade svaren flera gånger. Genom SPSS kunde vi få fram korstabeller på 

de frågor och svar som vi ansåg mest intressanta. 

4.7.1 Korstabeller 

Förutom de diagram och tabeller vi presenterar så kommer vi som nämnt även att använda oss 

av korstabeller. Det är ett tydligt sätt för oss att presentera vår data, vilket innebär att vi kan 

exempelvis välja två frågor, eller variabler, som vi analyserar mot varandra för att om möjligt 

finna ett samband (Esaiasson et al., 2012, s. 361). 

4.7.2 T-test 

Vi har utför t-test för att se om det finns någon skillnad mellan respondenterna för två olika 

frågor. Med det menas att vi genom Levenes test har undersökt om nollhypotesen skiljer två 

grupper åt i deras svar. Det vill säga att om signifikansen p är lika med, eller mindre än, 0.05 

så kan vi konstatera att nollhypotesen för femprocentsnivån inte stämmer och kan därmed 

förkasta den. Visar t-testet på att p inte är signifikant och därmed är större än 0.05 så innebär 

det att vi kan anta att utfallet är hållbart då variansen mellan respondenterna för de två 

frågorna är relativt lika. (Field, 2009, s. 150)  

4.8 Bortfall 

Vid enkätundersökningar får forskare i de flesta fall med ett bortfall att hantera och det syftar 

på de människor som inte väljer att besvara enkäten, antingen medvetet eller omedvetet 

(Bryman, 2011, s. 192). Det bortfall som vi fått beror enligt oss till största del av tidsbrist hos 

respondenterna. Gästerna på hotellet ankommer oftast vid middagstid till hotellet efter 
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avslutad arbetsdag, vilket gör att de då redan är hungriga och i många fall inte mottagliga för 

att utfylla en enkät. Under de första två dagar som vi stod och samlade in enkäter var inte 

hotellet fullbokat, vilket gjorde att vi hade ett mindre urval. Veckan efter var hotellet däremot 

fullbokat då vi stod och samlade in enkäter, men nästan alla var deltagare på en stor konferens 

som inte konfererade på hotellet utan endast nyttjade logi. Detta innebar att vi upplevde att de 

som tillhörde konferensen inte hade tid för att utfylla en enkät samt att de som tog sig tid att 

svara, i de flesta fall inte hade ätit på restaurangen. Flertalet av dessa konferensdeltagare var 

dock relativt vänligt inställda till enkäten och tog med sig den för att besvara, men i slutändan 

var det många som glömde bort att utfylla den vilket utgör vårt bortfall. Vi tillät 

respondenterna att ta med enkäten till sitt rum, då vi ansåg att vi fick en bättre svarsfrekvens 

men det är också orsaken till vårt bortfall. De flesta gästerna kunde mycket väl tänka sig att 

utfylla enkäten men många önskade att först få komma till sitt rum och där i lugn och ro 

kunna fylla i enkäten. För de som fyllde i enkäten i lobbyn, var vi delade ut dem, fanns vi till 

hands om de hade frågor men höll oss tillräckligt långt borta för att inte påverka 

respondenternas svar. Som utgångspunkt ville vi samla in 150 enkäter men då inte hotellet var 

fullbelagt med vårt önskade urval av tjänsteresenärer, så valde vi att avbryta efter 121 

utdelade enkäter för att hinna bearbeta allt material.  

 

 

Antal utdelade enkäter Antal påbörjade enkäter Antal slutförda enkäter 

121 109 106 

Figur 19. Bortfall, skapad av författarna 2013 

4.9 Access 

Den access som vi hade till våra respondenter var god då vi fick många svarande. Vi fick 

möjligheten att stå direkt innanför entrén till Scandic Plaza och hade möjligheten att fånga 

upp gäster som anlände. Vi valde att strategiskt dela ut och samla in enkäterna på kvällarna 

när gästerna anländer till hotellet, eller var på väg att äta middag på hotellets restaurang eller 

ute på stan. Eftersom syftet med studien är att undersöka gästerna som är boende måndag-

torsdag, valde vi självklart att enbart dela ut enkäter dessa dagar. Det innebär att alla 

respondenter bodde på hotellet och således uppfyllde det kriteriet, däremot har urvalet av 

antalet respondenter som ätit, respektive inte ätit på restaurangen inte begränsats utan vi anser 

att vi fått lika stor användning av alla enkäter. Vi upplever att respondenterna kände en stor 

tillit till oss och vår undersökning då vi presenterade oss som studenter från Umeå Universitet 

på uppdrag av Scandic Plaza. 
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Figur 21 Åldersfördelning 

5. EMPIRI 

Figur 20. Kapitelöversikt empiri, skapad av författarna 2013 

5.1 Statistiska verktyg 

Vi har valt att presentera stor del av resultat med stapeldiagram och korstabeller. Backman 

(2010 s. 99) menar att när syftet är att visualisera en frekvensfördelning eller proportioner 

används oftast stapeldiagram. På vissa diagram har vi även valt att presentera procentsatsen 

av alla respondenter för att göra det ännu tydligare för läsaren att förstå. Några resultat har vi 

även valt göra ett t-test på för att se om det föreligger någon skillnad mellan de två 

variablerna.  

5.2 Allmänt resultat 

Som tidigare nämnt så delades enkäten ut till 121 personer var av 109 st påbörjade enkäten 

och 106 st slutförde den. Varav dessa var det 32 st kvinnor och 74 st män. Detta är dock 

representativt för populationen då det är övervägande män som bor på Scandic Plaza (S. 

Johansson, personlig kommunikation, 2 februari, 2013). Här presenteras det allmänna 

resultatet för studien. I detta avsnitt har vi valt att lyfta fram det mest övergripande resultatet 

angående kön, ålder, antal hotell nätter, hur ofta de bott på Scandic Plaza och om de är 

medlem i stamgästprogrammet med mera.  

 

Som det går att utläsa i stapeldiagrammet 

(figur 21) är männen överrepresenterade och 

ålderspannet ligger mellan 31-60, där det är 

flest män mellan 51-60 år som bor på 

Scandic Plaza. De flesta kvinnor som bor på 

hotellet är mellan 41-60 år gamla.  

 

Sammanfattningsvis visar vår studie på att 

det är mer män som bor på hotellet och de 

bor övervägande hotellet på grund av arbete.  
 

För att vi skulle få veta mer om våra 

respondenters hotellvanor valde vi att fråga 
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hur ofta de övernattar på hotell. Det vi kan utläsa av tabellen i bilaga 2 (figur 1) är att de som 

sover mer än en natt i veckan bor på hotellet för att arbeta. De som bodde på hotellet av 

privata skäl sov inte lika ofta på hotell under året. 

 

 Hur ofta har du övernattat på hotell under det senaste året? Total 

>2-4 

nätter/vecka 

1 

natt/vecka 

2-3 

nätter/månad 

1 

natt/månad 

2-4 

nätter/år 

Hur många av 

dessa nätter 

bodde du på 

Scandic Plaza? 

Alla 1 0 0 1 1 3 

99-75% 4 1 5 1 2 13 

74-50 % 2 1 1 0 0 4 

49-25% 0 4 2 0 1 7 

24%> 11 12 20 15 21 79 

Total 18 18 28 17 25 106 

Figur 22 Sover på Scandic Plaza under året. 

I diagrammet till höger (figur 23) får vi ta 

del av de som är medlem i 

stamgästprogrammet i förhållande till 

syftet de bor på Scandic. Där har vi valt att 

förtydliga hur stor procent av de som varit 

med i studien tycker. Vi ser här att hälften 

av våra respondenter är medlem i 

stamgästprogrammet och mer än 90 % 

bodde på hotellet på grund av arbete. 

Hotellchefen hade tidigare nämnt för oss 

att de flesta som bor på hotellet måndag-

torsdag är de som arbetar (S. Johansson, 

personlig kommunikation, 2 februari, 

2013).  

5.3 Service 

Avsnittet om service i empirin är kopplat till ett relativt stort område, vilket innebär att både 

frågor om service, kunskap och geografisk placering inryms. Några av de frågor vi ställde gav 

inga markanta eller intressanta svar, varför de inte har presenterats i empirin, men tabeller för 

dem återfinns i bilaga 2. 

 

En av de väsentliga frågorna var ifall respondenterna brukar äta middag på hotellrestaurangen 

på det hotell där de bor och av korstabellen nedan (figur 24) kan vi se att 59 personer brukar 

göra det, medan 47 inte gör det. Ser vi till könsfördelningen är den ganska jämn, om än det är 

fler män som äter på hotellrestaurangen jämfört med kvinnorna. Ser vi till åldersfördelningen 

så är det en övervägande del 41-50 åringar, samt 51-60 åringar som svarat att de brukar äta på 

hotellrestauranger där de bor (se bilaga 2, figur 2). 

 

 

 

Brukar du äta middag på hotellrestaurangen på hotellet 

där du bor? 

Total 

Ja Nej 

Kön 
Män 44 30 74 

Kvinnor 15 17 32 

Total 59 47 106 

Figur 24 Tabell, brukar du äta middag på hotellrestaurangen? 

Figur 23 Syfte på Scandic 
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Figur 25 visar även hur detta förhåller sig 

till vilket syfte de bor på hotellet. Resultatet 

visar på att det är ca 15 personer mer som 

brukar äta på hotellrestaurangen som bor på 

hotellet på grund av arbete. Vi ser att detta 

skiljer sig utifrån de som bor på hotellet av 

privata skäl.  
 

Jämför vi det med de som svarat att de har 

ätit på Scandic Plazas restaurang kan vi se 

att det är 43 som svarat att de ätit på 

restaurangen medan det är 63 som inte gjort 

det (se figur 26). Av de 43 som svarat att de 

ätit på restaurangen är sex av de kvinnor 

och 37 är män. Ser vi till åldersfördelningen 

ser vi även här att majoriteten av de som 

ätit på Scandic Plaza är i åldersspannet 41-50 år 

samt 51-60 år (se bilaga 2, figur 2).  

 

 Har du ätit middag på Scandic Plaza Umeå restaurang? Total 

Ja Nej 

Kön 
Män 37 37 74 

Kvinnor 6 26 32 

Total 43 63 106 

Figur 26 Tabell, har du ätit middag på Plaza? 

Vidare presenteras här i figur 5.9 om 

respondenterna har ätit på Scandic Plaza 

jämfört med om de bor på hotellet för att 

arbeta eller av privata skäl. Det går att 

utläsa att de flesta inte har ätit på 

hotellrestaurangen och att det inte är någon 

skillnad på de som bor på hotellet av 

privata skäl. Mer än 60 personer har inte 

ätit på restaurangen av våra respondenter. 

 

I vår studie efterfrågade vi om 

respondenterna väljer Scandic Plazas 

restaurang efter deras läge, det vill säga var 

Scandic Plaza ligger lokaliserat med tanke 

på tillgängligheten i centrum. Scandic 

Plaza ligger på Storgatan mitt i Umeå med 

närhet till både andra restauranger, butiker och kommunala färdmedel. Vi kan utläsa av figur 

3 i bilaga 2 att majoriteten av gästerna som äter på restaurangen äter där just för lägets skull, 

oavsett kön. Medelvärdet för denna fråga är 7,95 vilket är övervägande många som anser att 

läget är viktigt. 

  

Figur 25 Äter du middag på hotellet du bor? 

Figur 27 Har du ätit middag på Scandic Plaza? 
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5.3.1 Relationsmarknadsföring och servicekvalitet 

En fråga som gav stor majoritet på alternativen sex till tio på likertskalan, där tio betyder 

instämmer helt, var frågan om respondenterna väljer restaurang efter den service som idkas. 

Bland våra respondenter var det 88 personer som ansåg att servicen hade stor betydelse för 

var de valde att äta, medan arton personer har svarat fem eller mindre och därmed inte anser 

att servicen har betydelse för var de äter (se figur 28). 

 

 Väljer restaurang efter service Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kön 

Män 2 1 2 1 6 9 13 31 6 3 74 

Kvin

nor 
1 0 1 2 2 1 7 14 1 3 32 

Total 3 1 3 3 8 10 20 45 7 6 106 

Figur 28 Tabell, väljer restaurang efter service 

 

Scandic Plazas gäster är relativt förnöjda 

med servicen på restaurangen om vi ser till 

figur 29. Ser vi till våra respondenter så har 

17 av de 106 respondenterna svarat 7 på 

den tiogradiga skalan, vilket betyder att de 

är mer än bara tillfredställda med servicen. 

Däremot är resterande respondenter 

tudelade eftersom att de är ganska jämnt 

fördelade på de övriga alternativen. 

Medelvärdet summeras till 6,72.  

 

 

Frågan som behandlar om respondenterna 

äter på Scandic Plaza för deras service gav 

ett resultat som visar att nitton personer 

äter på restaurangen för deras service och 

har därmed graderat sina svar med sex 

eller högre. Det betyder därmed att det är 

24 personer som inte äter på restaurangen 

för deras service och har graderat sina 

svar med fem eller lägre (se figur 30).   

  

Figur 29 Servicen på Scandic Plaza? 

Figur 30 Jag äter på Scandic Plaza för servicen? 
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Ser vi till figur 31 som behandlar om 

gästerna väljer restaurang efter 

rekommendationer så är det 36 personer 

som på den tiogradiga skalan valt att 

placera det som nummer åtta, där tio 

betyder att respondenten instämmer helt 

med påståendet. Det vill säga att, som 

studien visar väljer flertalet restaurang efter 

andras rekommendationer.  

    

Vidare ser vi till figur 32 som visar att de 

som äter på Scandic Plazas restaurang till 

största del inte gör det på grund av 

rekommendationer. I detta diagram betyder 

ett att respondenten inte alls instämmer 

med påståendet och tio betyder att de 

instämmer. En del av respondenterna äter, 

som vi kan se av resultatet, på restaurangen 

till följd av att de blivit rekommenderade 

dit men merparten gör inte det. 

Medelvärdet är 3,49 som anses vara lågt. 

 
På frågan om respondenterna skulle 

rekommendera Scandic Plaza Umeås 

restaurang kan vi se att 30 personer skulle 

rekommendera Scandic Plaza till andra då 

vi ser till både männen och kvinnorna (se 

figur 33). Tolv personer skulle inte göra 

det och hela 51 personer kanske skulle 

rekommendera restaurangen. Det vill säga 

att majoriteten av respondenterna inte vet 

om de ska rekommendera restaurangen 

eller ej. Kolumnen som heter blankt svar är 

ett internt bortfall i studien då det var totalt 

tretton personer som valde att inte svara på 

frågan. 

 
 Skulle du rekommendera Scandic Plaza Umeås restaurang till andra? Total 

Blankt svar Ja Nej Kanske 

Kön 
Män 10 20 11 33 74 

Kvinnor 3 10 1 18 32 

Total 13 30 12 51 106 

Figur 33 Tabell, rekommenderar Scandic Plaza till andra? 

 

För dessa två frågor, som rör huruvida våra respondenter väljer restaurang efter 

rekommendationer samt om de äter på Scandic Plaza på grund av rekommendationer, valde vi 

att genomföra t-test för att se om det fanns någon signifikant skillnad i hur medlemmar i 

Scandic Plazas stamgästprogram hade svarat i jämförelse med respondenter som inte är 

medlemmar i stamgästprogrammet (se fig. 34 och 35). Av resultaten framgår att det inte 

Figur 32 Äter på Scandic Plaza för rekommendationer? 

Figur 31 Väljer restaurang efter rekommendationer? 



40 

 

föreligger någon signifikant skillnad på 5%-nivån för någon av frågeställningarna (p-värden 

0,076 respektive 0,794) men för den första frågeställningen är skillnaden signifikant på 10%-

nivån.  

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Väljer 

restaurang efter 

rekommendati
oner? 

Equal 

variances 
assumed 

4,332 ,040 -1,784 104 ,077 -,655 ,367 -1,383 ,073 

Equal 

variances not 
assumed 

  

-1,796 95,955 ,076 -,655 ,365 -1,380 ,069 

Figur 34 Tabell, T-test restaurangval stamgäster 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Differen
ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Jag äter på 
Scandic Plaza 

för 

rekommendatio
ner? 

Equal 

variances 
assumed 

,194 ,662 -,263 41 ,794 -,199 ,757 -1,728 1,330 

Equal 

variances not 
assumed 

  

-,253 16,316 ,804 -,199 ,787 -1,864 1,466 

Figur 35 Tabell, T-test Plaza rekommendationer stamgäster 

 

5.3.2 Ett gott värdskap 

Av figur 36 kan vi utläsa att de flesta 

gästerna som äter på restaurangen känner 

sig överlag väl bemötta av personalen. 

Majoriteten har svarat sex eller högre på 

likertskalan. Allra flest av männen har 

svarat sju, medan ingen kvinna har svarat 

sex eller lägre vilket får visa på att av de 

kvinnor som ätit på restaurangen så känner 

de sig alla väl bemötta. Medelvärdet ligger 

på 7,23 något som är över hälften. 

    

Samtidigt när vi ser på frågan om 

personalen på Scandic Plaza kan berätta om 

menyns innehåll så ser vi ett varierande 

resultat bland männen och kvinnorna. 
Figur 36. Bemötande Scandic Plaza 
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Övervägande antalet respondenter har svarat mellan fem till åtta och även här ser vi att 

kvinnorna är mer nöjda än männen (se figur 37). På denna fråga ser vi dock ett lite sämre eller 

mer varierat resultat än på föregående fråga om bemötandet.  

 

Figur 37 Tabell, Personalens kunskaper 1 

Av de 43 respondenterna har 24 svarat sex eller mer på frågan om de anser att personalen kan 

rekommendera maträtter (figur 38). Det innebär således att hela nitton gäster, både manliga 

och kvinnliga, inte anser att personalen till fullo kan rekommendera maträtter till gästerna. 

 

 Anser du att personalen på Scandic Plaza kan rekommendera maträtter? Total 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Kön 
Män 2 3 14 3 6 4 4 1 37 

Kvinnor 0 0 0 0 3 1 1 1 6 

Total 2 3 14 3 9 5 5 2 43 

Figur 38 Tabell, Personalens kunskaper 2 

Vidare kan vi se i figur 39 nedan att 23 av respondenterna, räknat på båda könen, har valt sex 

eller högre på likertskalan på frågan om personalen kan ge förslag på vilken dryck som passar 

till måltiden. Samtidigt är det 20 personer som inte anser att personalen kan ge förslag på 

dryck och majoriteten av de svarande har svarat fem eller sju. 

 

 Anser du att personalen på Scandic Plaza kan ge förslag på dryck? Total 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Kön 
Män 1 4 14 4 8 2 3 1 37 

Kvinnor 0 0 1 0 2 1 1 1 6 

Total 1 4 15 4 10 3 4 2 43 

Figur 39 Personalens kunskaper 3 

 

5.3.3 Skapandet av upplevelse 

Vi ser i diagrammet till höger (figur 40) 

att majoriteten av båda könen har svarat 

sex eller högre på frågan om de väljer 

restaurang efter smakupplevelse, där ett 

betyder att de inte instämmer alls 

medan tio betyder att de instämmer 

helt. Endast två personer har svarat att 

de inte väljer restaurang efter 

smakupplevelse, medan 104 personer 

instämmer med att de väljer restaurang 

efter smakupplevelse. Här ligger 

medelvärdet på 8,51 något som är 

väldigt högt. 

 Anser du att personalen på Scandic Plaza kan berätta om menyns innehåll? Total 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Kön 
Män 1 2 10 4 9 7 3 1 37 

Kvinnor 0 0 0 0 1 2 1 2 6 

Total 1 2 10 4 10 9 4 3 43 

Figur 40 Väljer restaurang efter smak. 
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Ser vi till tabellen som behandlar om 

respondenterna äter på Scandic Plaza 

för smakupplevelsens skull så kan vi 

se att 22 personer, båda könen 

inräknat, instämmer med påståendet 

och har svarat sex eller mer på den 

tiogradiga skalan (se figur 41). 

Därmed är det 21 personer som inte 

äter på Scandic Plaza för 

smakupplevelsens skull. Medelvärdet 

ligger på 5,35 något som är mycket 

lägre än figur 40. 

 

I relation till skapandet av upplevelser 

kan vi se att image gav varierade 

resultat. I tabellen (figur 42) betyder ett 

att respondenten inte alls instämmer 

och således betyder tio att personen 

instämmer helt. Vi kan se att av de 106 

respondenterna har 49 valt sex eller mer 

på den tiogradiga på frågan om de 

väljer restaurang efter image. Därmed 

innebär det att 57 personer har valt fem 

eller mindre och medelvärdet landar på 

5,29. 
 

 

Ser vi till de 43 respondenter som 

svarat att de ätit på Plaza, är det 29 

personer som svarar att de inte väljer att 

äta på Plaza för imagens skull (se bilaga 2, figur 4). Det vill säga att de har svarat fem eller 

mindre på den tiogradiga skalan och av de fjorton som svarat sex eller mer, är det ingen som 

svarat mer än åtta. 

Den respons vi fick på frågan om rätterna på Scandic Plazas meny är tilltalande då vi tittar på 

både män och kvinnor i figur 43, var att 26 personer anser rätterna vara tilltalande då de valt 

sex eller mer på likertskalan, men majoriteten av dessa har svarat just sex eller sju. De övriga 

17 personerna anser således inte att rätterna är tilltalande då de valt fem eller mindre. 

 Är rätterna på Scandic Plaza Umeås meny tilltalande? Total 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kön 
Män 1 1 2 13 5 10 3 2 0 37 

Kvinnor 0 0 0 0 1 1 3 0 1 6 

Total 1 1 2 13 6 11 6 2 1 43 

Figur 43 Tabell, Är rätterna tilltalande? 

 

De av stamgästmedlemmarna som tycker att Scandic Plaza borde förändra sin middagsmeny, 

och har valt sex eller mer på likertskalan, var 23 personer (se figur 44). Det innebär att de som 

Figur 41 Jag äter på Plaza för smakupplevelse? 

Figur 42 Väljer restaurang efter image 
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valt fem eller mindre och därmed inte anser att de behöver förändra sin meny var 20 personer. 

Differensen mellan de som tycker menyn är tilltalande och inte är därför marginell.  

 Tycker du att Scandic borde förändra sin middagsmeny? Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Medlem i 

stamgästprogram

met Scandic 

Friends? 

Ja 1 2 0 2 7 6 2 7 2 3 32 

Nej 0 0 1 2 5 1 1 1 0 0 11 

Total 1 2 1 4 12 7 3 8 2 3 43 

Figur 44 Tabell, borde Scandic Plaza förändra sin meny? 

 

En övervägande majoritet anser att den 

mat de blev serverade var vad de hade 

förväntat sig på Scandic Plaza enligt 

figur 45. Av tabellen kan vi utläsa att 32 

personer valt mellan sex och tio, där tio 

innebär att maten absolut stämde 

överens med deras förväntningar. 

Således var det endast elva personer som 

inte ansåg att maten var vad de 

förväntade sig.  

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Storytelling 

På frågan om gästerna skulle vilja veta 

varifrån maten kom om det serverades 

lokalproducerat, har 89 personer svarat 

att de skulle vilja veta det (se figur 46). 

Endast fem personer har svara nej och 

tolv har svarat kanske. Därigenom kan vi 

se att majoriteten skulle vilja få mer 

information om den mat de äter.  

 

 

 

5.3.5 Kommentarer service 

I vår enkät hade respondenterna möjlighet vid 

några frågor att lämna en kommentar till varför de svarat som de gjort. Den första fråga de 

kunde skriva en kommentar på var frågan om de brukar äta middag på hotellrestaurangen där 

de bor. Kommentarsfältet var riktat till de som svarade nej på frågan och därför fick 

möjligheten att förklara varför. Av dessa kommentarer kan vi utläsa att många ”vill se något 

nytt” och att ”det är mer spännande att gå ut på stan” samt att en del ”bor många nätter på 

Figur 45 Motsvarade Scandic Plaza förväntningarna? 

Figur 46 Information om lokalproducerat? 
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Scandic och det är nästan alltid samma mat varje gång”. Flertalet kommenterade även att det 

var ”för dyrt” och att ”maten ofta är mindre bra”.      

 

Många av de som svarade nej på frågan om de ätit middag på Scandic Plaza Umeås 

restaurang lämnade kommentarer till varför. Vi kan se att majoriteten har svarat att ”de aldrig 

bott här tidigare” och ”det är första gången jag bor här” eller att de ”vill se något annat”. 

 

Av de som svarade ja till att de ätit på Scandic Plazas restaurang kunde lämna förslag på hur 

middagsmenyn borde förändras. Bland de förslag som lämnades var det flera som tyckte att 

de borde tillägga ”fler lättare rätter” och att ”tillval såsom kyckling och bacon borde ingå i 

priset för en Caesarsallad, alternativt borde grundpriset sänkas”. Mer ”buffé” och 

”budgeträtter” borde enligt respondenterna tilläggas samt väldigt många ville se mer 

”husman” på menyn. 

 

Den sista frågan på enkäten var endast en öppen fråga där vi undrade om respondenterna hade 

några övriga synpunkter. Där kunde vi se att det kommenterades om att det var ”för lite vilt 

på menyn, vill gärna äta varierande vilt beroende på var i Sverige man befinner sig” samt att 

på restaurangen var det ”slut på lax och det fanns inga gafflar”. Det fanns önskemål om att få 

”komponera ihop mer mat själv” och att restaurangen borde servera ”buffé” samt 

”lokalproducerat”. 

5.4 Prissättning 

I denna del kommer vi att presentera det 

resultat som berör prissättning. Eftersom att 

detta berör alla respondenter som bor på 

hotellet har vi valt att inte kategorisera detta 

efter kön eller syfte på hotellet.  

 

Vår undersökning visar att respondenterna 

inte lägger någon större vikt på priset när de 

väljer restaurang. Skalan vi ser i figur 47 

säger att tio är jätteviktigt och ett inte alls 

viktigt. 30 personer tycker att priset är 

ganska viktigt då de har kryssat i nummer 

sju, medan mindre än fem personer tycker 

att det är jätteviktigt. Medelvärdet på denna 

fråga ligger på 5,87.  

 

Respondenterna anser att ett lunchpris bör 

ligga någonstans mellan 61-100 kr och 

övervägande del, som även är medelvärdet, 

anser att det borde kosta mellan 71-90 

kronor för en lunch (se figur 48). Med lunch 

menas en dagens husmans med enklare 

maträtt och salladsbuffé. Respondenterna 

hade möjlighet att välja pris över 120 kr 

men det var ingen som ansåg att lunchpriset 

ska vara mer än 120 kr. Scandic Plaza har 

just nu ett lunchpris som ligger på 100 kr.  

Figur 48 Rimligt pris på lunch 

Figur 47. Vikten av priset 
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Figur 49 Rimligt pris på middag 

Om vi tar del av diagrammet som visas i figur 

49 ser vi att de flesta respondenter tycker att 

ett rimligt middagspris ligger mellan 91-150 

kr. Med middag menas vanlig husmanskost 

med salladsbuffé. Medelvärdet för detta 

diagram landar mellan 111-150 kr för en 

middag. Scandic Plaza har idag ett 

middagspris som idag ligger på 150 kr för 

liknande rätt. För à la carte ligger alla rätter på 

155 kr eller mer, med undantag för 

Caesarsallad som kostar 115 kr. Om vi jämför 

priserna de anser för en lunch och en middag 

ser vi ganska snabbt att det är mer accepterat 

av respondenterna att ha ett högre 

middagspris än lunch. 

 

Respondenterna som hade ätit på restaurangen fick även svara på frågan om de äter på 

Scandic Plaza för deras middagspriser och svaret visar att det inte finns någon övervägande 

anledning till att det är därför de går på restaurangen (se bilaga 2, figur 5). Medelvärdet ligger 

på fem, alltså att de flesta inte instämmer med påståendet att det skulle vara priset som 

påverkar dem att äta på restaurangen.  

 

Frågan som gäller Scandic Plazas 

middagspriser valde vi att sätta ett som 

alldeles för dyrt och tio som prisvärt (se 

figur 50). Det var ingen som ansåg att det 

var högre än en åtta, men medelvärdet låg på 

5,44. Med detta resultat kan vi säga att 

respondenterna tycke varken det är prisvärt 

eller alldeles för dyrt. 

 

Som vi kan se i tabellen (figur 51) nedan så 

påvisar den att respondenterna skulle tänka 

sig att betala mest för bättre service och 

lokalproducerad mat. Överlag så är 

respondenterna positivt inställda till att 

betala mer för alla förslag som 

presenterades.  

Figur 51. Tabell, Skulle du kunna tänka dig 

 Absolut inte  Absolut 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Skulle du kunna tänka dig att betala mer 

för exklusivare mat? 

3 3 4 4 5 7 17 25 12 26 

Skulle du kunna tänka dig betala mer för 

miljövänlig mat? 

1 1 3 7 13 15 17 21 13 15 

Skulle du kunna tänka dig att betala mer 

för lokalproducerad mat? 

1 0 3 3 8 14 20 29 14 14 

Skulle du kunna tänka dig att betal mer för 

bättre service? 

1 2 5 1 6 12 25 33 10 11 

Figur 50 Scandic Plazas middagspriser? 
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Figur 52 Betala mer för lokalproducerat? 

5.5 Lokalproducerat 

Vi har valt att fråga respondenterna om 

lokalproducerade produkter då vi tidigare 

har nämnt att det är en växande marknad 

och kan vara en viktig del för Scandic 

Plazas repositionering. 

 

Frågan om lokalproducerad mat är dyrt 

ser vi i figur 52 att det finns en 

övervägande del som anser att det är dyrt. 

Vi får ett medelvärde på 6, vi ser även att 

det är enbart två personer som tycker att 

det är väldigt dyrt och en person som 

anser att det är extremt dyrt. Men vi kan 

tydligt se att majoriteten ligger i 

mittsektionen.  

 

Enligt undersökningen så anser 45 

respondenter att den lokala ekonomin 

gynnas av den lokalproducerade maten (se 

figur 53). Vi kan även se att ingen valt 

lägre än fem på denna fråga. Något som 

gör att medelvärdet landar på 8,82. Här 

ser vi ett resultat som skiljer sig från de 

övriga frågorna kring lokalproducerat då 

vi får en märkbar skillnad. Några andra 

frågor vi ställde som berörde den 

lokalproducerade maten så som 

lokalproducerad mat innehåller färska 

råvarorna och lokalproducerad mat är 

miljövänligt visar inget markant resultat 

som går att härleda till teorierna.  

 

Respondenterna kunde få lägga till ett eget 

alternativ på vad lokalproducerad mat är 

för dem och resultatet visar att många är 

positivt inställda då flera utryckte att 

lokalproducerad mat är bra, god, 

miljösmart, nyttigt, positivt och intressant.  

 

Att respondenterna är intresserade av 

lokalproducerad mat syns även i detta 

stapeldiagram (figur 54) då vi frågade om 

de skulle vara intresserad av 

lokalproducerat mat på Scandic Plazas 

restaurang. Det är enbart 22 personer av 

106 som inte skulle vara intresserad 

genom att ringa in två till fem. En stor del 

av respondenterna har valt tio och åtta Figur 54. Lokalproducerat på Scandic Plaza? 

Figur 53 Gynnar lokalproducerat lokala ekonomin? 
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något som gör att vi får ett medelvärde på 7,16 som anses vara övervägande del av 

respondenterna.  

 

Vi valde att göra ett t-test på de som är stamgäster för att se om det finns någon skillnad 

mellan dem och de övriga respondenterna på frågan om intresset för lokalproducerat. Vi kan 

se i figur 55 att det inte finns någon signifikant skillnad på 5%-nivån mellan grupperna då p-

värdet är  0,190 vilket gör att vi  inte kan förkasta nollhypotesen. 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Om det fanns 
lokalproducer

a mat på Plaza 

skulle det 
intressera dig? 

Equal 

variances 
assumed 

,038 ,845 

-

1,32
0 

104 ,190 -,553 ,419 -1,385 ,278 

Equal 

variances not 
assumed 

  -

1,31
9 

102,

938 
,190 -,553 ,420 -1,386 ,279 

Figur 55, T-test lokalproducerat 

I bilaga 2, figur 8, ser vi vad respondenterna anser om hälsosam mat. Det visar sig att de flesta 

förknippar hälsosam mat med mycket grönsaker och hemlagat. Vi ser även att 

lokalproducerade och kravmärkta produkter kan förknippas med hälsosam mat då de har fått 

flera sjuor och tior. På denna fråga valde vi även att ha ett öppet alternativ där de fick skriva 

själv vad de ansåg hälsosam mat betydde och de återkommande svaren handlade om att 

hälsosam mat är allsidig, lite halvfabrikat, nyttigt och två personer hade kommenterat att den 

är vitaminrik. 

 

Genom detta resultat kan vi konstatera 

respondenterna är mer intresserad av vad 

som serveras än hur mycket kalorier maten 

innehåller. 

Vidare ser vi i figur 56 att mer än 40 

respondenter skulle absolut kunna välja ett 

hälsosamt alternativ på en restaurang. Det 

är enbart fem personer under fem och 

resterande har en positiv inställning till 

hälsosam mat. Medelvärdet ligger på 8,08 

som är väldigt högt jämfört med de andra 

mätningar vi har gjort. Denna fråga gällde 

restauranger i allmänhet och var inte 

specifikt inriktad till Scandic Plaza.  

 

 

 

 

  

Figur 56. Välja hälsosamt på restaurang? 
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5.6 Generell uppfattning 

Figur 57 presenterar den generella 

uppfattningen kring Scandics Plazas 

hotellrestaurang. Figuren visar även 

resultatet i förhållande till män och kvinnor. 

Flera män har en negativ uppfattning om 

restaurangen då de valt en femma. Stapeln 

som visar noll representerar de som inte 

hade någon uppfattning av restaurangen 

eftersom att de inte hade ätit på den eller 

besökt den. Medelvärdet för alla ligger på 

5,55 någon som ligger nära centrum för 

skalan och ur Scandics synvinkel vara i 

underkant.  

 
 

Tabellen nedan (figur 58) visar det t-test vi 

utförde på den generella uppfattningen om Scandic Plaza bland män och kvinnor. Resultatet 

visar på att det inte finns någon signifikant skillnad på 5%-nivån mellan grupperna, då p-

värdet är 0,423 vilket innebär att vi inte får förkasta nollhypotesen. Det innebär att det inte 

finns någon skillnad i medelvärdet mellan män och kvinnors generella uppfattning.   
 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Vad är din 

generella 

uppfattning 

om Scandic 
plaza? 

Equal 

variances 

assumed 

1,404 ,239 
-

,805 
104 ,423 -,470 ,584 -1,627 ,688 

Equal 
variances not 

assumed 

  
-

,744 

49,9

41 
,460 -,470 ,631 -1,737 ,797 

Figur 58. T-test generell uppfattning kön 

När vi jämför den generella uppfattningen genom ett t–test mellan de som är medlem i 

stamgästprogrammet och de som inte är det, kan vi se ett p-värde på 0,171 (se figur 59). Det 

innebär att vi inte kan se någon signifikant skillnad mellan grupperna och eftersom värdena 

överstiger 0,05 så kan vi inte förkasta nollhypotesen. Detta betyder att det inte finns någon 

skillnad mellan stamgästers och icke-stamgästers generella uppfattning om Scandic Plaza.  

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 
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Figur 59. T-test generell uppfattning medlemmar  

Figur 57. Generell uppfattning om Scandic Plaza 
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Figur 60. Kapitelöversikt, skapad av författarna 2013 

I vår analys kommer vi analysera de resultat som vi redovisade i empiridelen. Vi fann under 

vårt datainsamlande att vår studie hade gynnats om vi hade haft ytterligare någon fråga. Vi 

hade velat veta om respondenterna ansåg att lokalproducerat kunde knytas till en plats. Vidare 

kunde vi se att en av de inriktningar som vi, men framför allt Scandic, ville veta mer om vad 

gäller respondenternas åsikter var hälsosam mat. Dock fick vi nästan skrinlägga det då det var 

svårt att finna teorier kring detta ämne. Vi tror att det beror på att forskning kring hälsa är 

väldigt trendkänsligt, då vi ser stora fluktuationer inom området. Sedan hade vi önskat att 

någon fler fråga var specifikt riktad mot storytelling om än mycket av analysen kan riktas mot 

studieområdet.  

 

En faktor som mest troligt skapat en del skevhet i vårt resultat är det faktum att det var 

oundvikligt att restaurangpersonalen inte skulle veta när vi stod och samlade in data eftersom 

att restaurangen, receptionen och lobbyn ligger i anslutning till varandra. Detta gjorde att vi 

upplevde att alla på restaurangen gav bättre service än de någonsin gjort och allra helst i de 

fall då respondenterna medtog enkäten till restaurangen och graderade sina svar utefter deras 

upplevelse där och då.  

6.1 Service 

Begreppet service inbegriper ett stort område och när vi tittar på en restaurang och i detta fall, 

en hotellrestaurang, kan mer eller mindre allt härledas till service.  

6.1.2 Relationsmarknadsföring och servicekvalitet 

Som Blomqvist, Dahl och Haeger, (2004, s. 27) skriver så bör företaget koncentrera 

marknadsföringsinsatserna till de kunder som företaget redan har och mot de potentiella 

kunder som finns i närheten och de har möjligheten att skapa värde för. Detta kan diskuteras 

gentemot relationsmarknadsföringen som pekar på vikten av att skapa en god relation och 

hålla löften för att skapa värde för kunden genom sitt varumärke (Brodie et al. 2006, s.372). 

Scandic har redan sina kunder på hotellet och har därigenom alla möjligheter att se till att de 

får behålla kunderna på restaurangen, förutsatt att relationen mellan varumärket Brasseri 

Plaza håller det de lovar och vårdar sina kundrelationer. Ser vi till våra respondenter så är det 

strax över hälften som ätit på restaurangen vilket definitivt bör ifrågasättas med hänsyn till 

varför restaurangen inte lyckas locka fler att äta där. De kommentarer som respondenterna 

lämnade var många relaterade till att de “vill se något annat” eller att “maten är inte så bra”, 

“det är för dyrt” och flera som bor mycket på Scandic ansåg att det “ofta var samma mat”. 

Flera av dessa kommentarer är sådant som restaurangen definitivt kan arbeta med och har 

möjlighet att förändra. Tittar vi på att en del respondenter ansåg att kvaliteten på maten inte är 
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så bra, så måste det funderas på om det är menyn som inte är attraktiv, om maten är dålig och 

därmed kockarnas skicklighet är undermålig eller om det handlar om en ekonomisk fråga att 

de inte använder sig av högkvalitativa råvaror?  

 

När vi tittat på servicekvaliteten har vi diskuterat hur livscykeln på Scandic Plazas restaurang 

fungerar och som Grönroos (2008, s.257) talar om att i inledningsfasen så måste ett intresse 

väckas för att kunden ska gå in i inköpsfasen och när kunden har accepterat att göra ett köp, så 

går kunden in i konsumtionsfasen. Här kan vi se att inledningsfasen måste utvärderas av 

restaurangen för att se varför de inte lockar till sig fler gäster med tanke på att de i princip blir 

serverade gäster på ett silverfat. Det vill säga att det är få restauranger som har förmånen av 

att ha ett helt hotell fullt med gäster i samma hus som de själva befinner sig i. Vidare måste 

restaurangen få gästerna att kliva över till inköpsfasen för att sedan landa i konsumtionsfasen 

för att som Grönroos (2008, s.258) skriver kunna ha möjligheten att göra ett återköp. Eftersom 

vi fick flera kommentarer från gäster som ätit på hotellet, men som inte var nöjd med den mat 

som serverats så måste restaurangen fråga sig om de verkligen har rätt meny, eller om maten 

tillagas på rätt sätt?  

6.1.3 Ett gott värdskap 

Restaurangen fick ett övervägande bra betyg på deras service om vi tittar till hur gott värdskap 

som idkas. Att vara en god värd innebär många olika delar som av Gunnarsson och Blohm 

(2002) benämner som mötet, helhet, dialog, ansvar, omtänksamhet och kunskap. Som vi kan 

se i figur 36 är majoriteten av respondenterna nöjda med hur de blir bemötta på Scandic 

Plazas restaurang. Detta kan då härledas till att gästerna mest troligt känner sig väl bemötta på 

restaurangen, men som nämnt tidigare upplevde vi att personalen gav bättre service när vi 

utförde vår undersökning än vad vi upplevt att de brukar göra. En ur personalen beklagade sig 

även för oss för att hon “aldrig sprungit så fort och gett så mycket service som nu, på grund 

av att gästerna sitter och bockar av hur vi sköter oss”. Därmed tror vi att det finns en viss 

skevhet i vår studie, vilket gör att värdena som framkommit på restaurangens bemötande ska 

betraktas med försiktighet då de mest troligt inte speglar verkligheten.  

 

Vidare när vi ser på den fråga som rör om personalen kan berätta om menyns innehåll (se 

figur 37), kan vi se ett mer varierat resultat men att respondenterna även här är övervägande 

positiva. Enligt Gunnarsson och Blohm (2002, s. 68) är kunskap en mycket viktig del när du 

utför ett gott värdskap, det vill säga att du har kunskap du kan förmedla i ditt yrke, men även 

människokännedom. Vi ser av vårt resultat att alla kvinnor har en positiv syn på om huruvida 

personalen kan berätta om menyn eller ej, vilket är en väldigt intressant aspekt och något som 

gör att vi funderar på varför utfallet blivit fördelat så? Samtidigt konstaterar vi att av de 43 

personer som ätit på restaurangen så är 37 män, vilket gör att det naturligt finns fler 

variationer i deras svar än i de av de sex kvinnorna som deltog i studien.  

 

Frågan som rör om personalen kan rekommendera maträtter till gästerna visade även det på 

ett positivt resultat, om än marginellt (se figur 38). Den sista frågan som rör personalens 

kunskaper är frågan om huruvida personalen kan ge förslag på dryck till maträtterna (se figur 

39). Även här kan vi se på det som Gunnarsson och Blohm (2002, s. 68) säger om att 

kunskapen är en viktig byggsten i skapandet av ett gott värdskap och som måste uppfyllas 

genom att ges resurser. Resurser både i form av tid, men framför allt pengar då det kostar 

pengar att utbilda sin personal. Majoriteten av respondenterna är positiva, men vi ställer oss 

frågande till utfallet då det är så få röster som skiljer de som är positiva till de som är 

negativa. Framförallt med tanke på den skevhet som vi anser mest troligt finns i vår studie. De 

flesta som har svarat på båda dessa frågor har svarat fem eller sju, vilket också gör oss lite 
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fundersamma om respondenterna valt att välja det mest bekväma och slippa ta ställning fullt 

ut genom att välja fem eller sju på flera frågor. Med anledning av det som presenterats här 

ställer vi oss väldigt skeptiska till sanningshalten i utfallet på dessa frågor, det vill säga vi 

ifrågasätter om kunskapen gällande yrket hos personalen verkligen stämmer med utfallet? 

6.1.4 Skapandet av upplevelser 

I skapandet av upplevelser ingår den smakupplevelse som kan vara en orsak till att gäster 

väljer att gå på restaurang. Den fråga vi ställde som gällde om respondenterna väljer 

restaurang efter smakupplevelse visade på att mer eller mindre alla, med undantag för två, 

svarade att de valde restaurang efter smakupplevelse (se figur 40). Som Mossberg (2003, s. 

149) talar om så söker vi efter upplevelser som vi kan berätta för familj och vänner. Vårt 

resultat styrker den teori som Mossberg (2003) presenterar och vi kan tydligt se att våra 

respondenter väljer restaurang efter smakupplevelse då majoriteten har graderat svaret på den 

högre skalan. Vi kan avläsa ett positivt resultat på frågan om våra respondenter äter på 

Scandic Plaza för smakupplevelsens skull (se figur 41). Därmed visar vårt utfall det jämnaste 

resultatet vi kunde få bland de respondenter som svarat att de ätit på Scandic Plaza. Som 

tidigare nämnt kan det vara möjligt att en del har valt något av de centrerade svarsalternativen 

för att det är enklast. Dock lämnar det oss med det faktum att det inte är så många som äter på 

Scandic Plaza för smakupplevelsen, vilket gör att vår analys säger att Scandic bör utvärdera 

om det är rätt mat som serveras och på rätt sätt. För som Mossberg (2003, s. 27 & 109) skriver 

så påverkar varje del i kundupplevelsemodellen gästens totala upplevelse av restaurangen, 

från personalen till andra gäster och restaurangens inredning.  

 

Tittar vi på frågorna som berörde image kunde vi se på totala antalet respondenter att det var 

en knapp majoritet som inte valde restaurang efter image (se figur 42). Här kan vi därför se en 

skillnad mellan vad respondenterna har för ståndpunkt när det gäller restauranger generellt 

och Scandic Plaza i synnerhet. Vi kan konstatera att det är en minoritet som väljer att äta på 

Scandic Plaza, vilket pekar på att restaurangen inte förmedlar en önskvärd image. Detta är 

något som går i hand med Mossbergs teori om kundupplevelserummet (2003, s.153) och det 

faktum att alla delar inverkar på upplevelsen och att verksamheter såsom restauranger och 

barer får positiv respons på att det är många som befinner sig på samma ställe. Scandic Plaza 

restaurang har som tidigare nämnt ett svikande gästantal och tillhörande förtjänst, varav 

gästantalet kan ses som en stor påverkande faktor till varför gästerna inte väljer att äta på 

restaurangen om vi ser till den påverkan som andra gäster har på upplevelserummet. 

Orsakerna till att gästantalet är svikande kan vara många, men när det börjar svika så ser vi att 

det styrker Mossbergs teori (2003) om kundupplevelserummet och att drastiska åtgärder 

måste vidtas för att vända restaurangens trend.            

 

Menyn på Scandic Plazas restaurang ansåg majoriteten vara tilltalande, men de flesta har 

svarat just fem, sex eller sju vilket gör att vi återigen funderar på om respondenterna ville 

undvika att ta ställning. Ett lite mer jämnt resultat blev det på frågan om Scandic Plaza borde 

förändra sin meny, med övervägande antal som ansåg att det borde göras. Vi anser att våra 

respondenter är väldigt ambivalenta i frågan, då mer eller mindre hälften instämmer med att 

menyn är tilltalande samtidigt som lika stor andel anser att menyn borde förändras. Resultatet 

visar på att det är mycket som styrker Mossbergs teori (2003), men vi ställer oss kritiska till 

att skapandet av upplevelser är kopplat till enbart hennes teori och med största sannolikhet 

finns det teorier som förkastar eller bestyrker dem.   
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6.1.5 Storytelling 

Vi kan konstatera att genom det resultat som visas i figur 46 så är det en övervägande 

majoritet som skulle vilja veta varifrån produkterna kom. Detta gör att vi anser att det finns ett 

underlag som styrker Mossberg och Nissen Johanssons (2006, s. 36) teori om att företag kan 

skapa ett mervärde för gästerna genom att bygga en historia som är knuten till företaget. 

Scandic Plazas gäster visar tydligt att de är intresserade av att veta varifrån maten kommer, 

varför vi anser att de har en möjlighet att använda sig av storytelling. Det namn restaurangen 

hade tidigare var en betydligt bättre grund att stå på för att skapa en djupare mening till 

gästerna om namnet. Även Hanefors (2010, s. 53) lyfter det faktum att en historia, som är 

skapad till ett företag ger ett kraftfullt verktyg i den relation företaget bygger med människor 

och därmed sin marknadsföring. I problembakgrunden nämnde vi att en av restaurangerna i 

Scandic Plazas närhet använder sig av en mindre andel storytelling, då vi kan se att deras 

meny berättar mer om vad de serverar och varifrån maten kommer. De har inte skapat en hel 

historia om deras restaurang utan endast på ett enkelt sätt skapat lite kuriosa kring vad, hur 

och varifrån produkterna kommer som de serverar. Vårt resultat styrker även det som Heldt-

Cassel (2003, s. 5) talar om hur viktig den upplevda autenciteten är för restauranger och hur 

en historia som känns trovärdig och kan kopplas till platsen, ursprunget och 

tillverkningsprocessen kan skapa en äkthetskänsla. Därmed kan vi se att vårt förslag inte 

bygger på att Scandic Plaza ska göra som Mossberg och Nissen Johansson (2006, s. 86-87) 

och skapa en påhittad historia till sin restaurang. Vi anser att det kan vara lite väl magstarkt 

och vi ställer oss kritiska till att hitta på en historia till en restaurang och menar att företag 

måste vara väldigt försiktiga om de vill använda sig till fullo av storytelling. Ifall en 

restaurang väljer att göra det tror vi att det är väldigt viktigt att det går att skönja av 

berättelsen att den inte är sann, eftersom att gäster som blir förda bakom ljuset mest troligt 

kommer tappa respekten för företaget.  

 

Vi ser därför en möjlighet för Scandic Plaza att bygga vidare på den historia de hade från 

början. Problemet är att restaurangen bytte namn för ungefär tre år sen till Brasseri Plaza, 

vilket gör att det är svårt att återgå till något som varit. Om de inte bytt namn hade de kunnat 

bygga vidare med filmhistorien som bakgrund och därigenom skapat en karaktär åt 

restaurangen. Idag har de en restaurang med ett namn som inte säger någonting annat än att 

det är en enklare restaurang eller ölstuga. Vi tror dock att storytelling är något som Scandic 

Plaza bör satsa på då detta var den fråga där vi hade överlägset störst majoritet.  

6.2 Prissättning 

Respondenterna ansåg att priset inte var så viktigt när de väljer restaurang något som gör att 

Scandic Plaza inte behöver lägga ner så stora resurser på att förändra kostnaderna för maten. 

Det var inte så stor skillnad på vad kunderna ansåg vara ett rimligt pris och vad Scandic Plaza 

tog för sina maträtter. De kan dock använda sig av Kotler et al. (2011, s. 308) teori genom att 

sätta ett lägre pris för att attrahera nya kunder. Vi har presenterat olika teorier Scandic Plaza 

kan använda sig av när de ska sätta ett pris och vi anser att de bör använda sig av 

värdebaserad prissättning. De har genom vår studie fått reda på vad respondenterna är villiga 

att betala mer för samt vad de tycker är rimligt pris på luncher och middagar, något som är en 

god start för att jobba med värdebaserad prissättning. Scandic Plaza skulle också kunna ta 

hjälp av Fahy och Jobber (2012, s.202) trade-offanalys där de undersöker vad som räknas som 

mervärde för kunden. Det beror på vilken inriktning Scandic Plaza väljer att göra men 

kunderna var mest intresserad av att betala mer för exklusivare mat. Sen går det alltid att 

diskutera om det är den inriktning de ska ta bara för att respondenterna är villiga att betala 

mer för det. Exklusivare mat kan även göra att kostnaderna ökar. Det går även att se i figur 52 
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att respondenterna är villiga att betala mer för lokalproducerat något vi tycker är intressant då 

de flesta respondenter är positivt inställda till det. Vi ser även att Kotler et al (2011, s.303) 

teori om att konsumenter är mer medvetna om kvalitet och service nu stämmer in på vår 

studie då det är fler som kan tänka sig betala mer för detta.  

 

Kotler et al (2011, s.315) studie kring discount pricing är ingenting som går att applicera på 

våra respondenter då vårt resultat visar att de inte väljer restaurang efter erbjudanden. Vi tror 

att stamgästerna är mer intresserade av att erhålla samma goda standard och inte erbjudanden. 

Givetvis kan erbjudanden skapa en positiv uppfattning men det var inget som var signifikant 

med vår studie. Det hade dock varit intressant att granska hur många som använder sina 

kuponger de får från Scandic för att jämföra om det är som vår studie visar.  

6.3 Lokalproducerat 

Som vi tidigare har nämnt så är respondenterna intresserade av att veta vart maten kommer 

ifrån, något som går att knyta till Bonow et al. (2013, s.43) Vi valde dock att inte fråga varför 

de ville veta vart maten kommer ifrån. Här kan vi enbart göra ett antagande att det har att göra 

med teorin som Bonow et al. (2013, s. 43) och Buller och Morris (2004, s. 1069) visar på att 

det har att göra med livsmedelsproduktionens bristande kontroll av miljö och djurskydd. Vi 

kan vidare se att respondenterna anser likt Ilbery et al. (2001, s. 27) studie att lokalproducerad 

mat gynnar den lokala ekonomin. Vi anser att de respondenter som tycker att den lokala 

ekonomin gynnas av lokalproducerad mat också bryr sig om sociala hållbarheten då Ilbery et 

al. (2001) har härlett detta tidigare. Vi får en känsla att respondenterna använder sig av samma 

resonemang som Buller och Morris (2004, s. 1070) studie som menar att lokala livsmedel 

uppmuntrar till att utveckla ett hållbart jordbrukande som kan stärka den lokala ekonomin. 

Vår slutsats kring den lokalproducerade maten är likt vad Sims (2009, s. 334) anser i sin teori 

att respondenterna känner sig “duktiga” när de handlar lokalproducerat och att det finns någon 

inneboende drivkraft att vara ansvarstagande hos dem. 

 

När vi gjorde vår undersökning på Scandic Plaza var, som tidigare nämnt, avsikten att 

undersöka de som bor på hotellet måndag till torsdag och det är oftast affärsresenärer som bor 

på hotellet då. Något som gjorde att vi inte fick ta del av några matturister. Det kan också bero 

på att matturisterna inte förknippar Scandic Plaza med ett ställe som erbjuder den typen av 

mat. Dock skriver Enteleca Research and Consultancy (2001, s.37) att även matturister söker 

god service och god kvalitet. Vi tror dock att den största delen att locka till sig matturister är 

att erbjuda något på menyn som kan tilltala dem och sedan jobba vidare med att erbjuda den 

höga standarden. Oavsett om Scandic väljer att satsa på matturister eller inte, bör de arbeta 

med lokalproducerad mat då Enteleca Research and Consultancy (2001, s. 37) studie visar att 

detta kan öka intäkterna och intresset för restaurangen. Vi ser även att respondenterna är 

intresserade av den lokalproducerade maten i figur 54. Om Scandic Plaza skulle välja att 

fokusera på detta skulle det även kunna locka till sig folk som inte bor på hotellet. För att 

lyckas med detta bör de använda Bonow et al. (2013, s. 230) “superterm” terroir som kan öka 

den ekonomiska lönsamheten.  

 

När vi hade haft vårt första möte med hotellchefen för Scandic Plaza var hon intresserad av att 

undersöka hur hotellgästerna förhöll sig till hälsosam mat. Vi hittade tyvärr ingen teori som 

kunde stärka att restauranger säljer mer hälsosam mat men eftersom att vårt resultat visar att 

respondenterna skulle kunna välja ett hälsosamt alternativ är det intressant för Scandics 

hotellrestaurang. Eftersom att det var övervägande del som ansåg detta bör Scandic Plaza 

fundera om det kanske borde erbjuda något sådant alternativ på hotellrestaurangen för att 

fånga upp dessa gäster. Vi tror att Glanz et al. (2007, s.387) studie även går att härleda till 
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Scandic Plaza då de är mest intresserad av att skapa en vinst. Men eftersom att det var så pass 

många som visade intresse för hälsosam mat finns det en möjlighet att detta skulle kunna 

mynna ut i en ökad vinst.   

 

Vi är dock lite förvånade över att Scandic inte har valt att rikta in sig på lokalproducerad och 

hälsosam mat tidigare då de har ett hållbarhetsprogram i Scandics koncern sedan 1993. Som 

vi tidigare har nämnt vill Scandic vara så klimatsmart som möjligt och därför tycker vi att 

detta är ett bra sätt att jobba vidare med. För att lyckas med detta så bör de ta hjälp av 

professionella dietister och kockar precis som Glantz et al. (2007, s.388) beskriver. Dock så 

kan vi diskutera om lokalproducerad mat är så ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt som 

vi lyfter fram i vår studie. 

6.4 Analys T-test 

Vi valde att göra fem stycken T-test för att undersöka om vi kunde se någon signifikant 

skillnad mellan de gäster som är stamgäster och de som inte är det samt någon fråga gällande 

könstillhörighet. Detta gjorde vi eftersom vi ansåg det intressant för Scandic att få vetskap 

om. Inget av de fem testerna visade dock på någon signifikant skillnad på 5%-nivån varför vi 

valt att inte analysera det något mer, även om vi i figur 34 kan se att det finns en skillnad på 

10%-nivån. Inom samhällsvetenskapen är det brukligt att hålla sig till 5%-nivån, vilket är 

orsaken till att vi inte väljer att analysera det t-test som är signifikant på 10%-nivån. Skulle vi 

accepterat 10%-nivån så skulle det innebära att testet visar på att det finns en marginell 

skillnad i huruvida stamgäster, kontra icke-stamgäster, väljer restaurang efter 

rekommendationer. Eftersom vi som sagt inte accepterar detta så analyseras det inte vidare, 

men för Scandic kan det vara av vikt att få veta det.  

6.5 Generell uppfattning 

Den generella uppfattningen är ett mindre bra resultat för Scandic Plaza då vi kan se att 

gästerna har en negativ inställning till restaurangen. Tyvärr har vi inte fått in så många 

kommentarer kring varför de tyckte som de gjorde, men den negativa attityden går att härleda 

till vad vi har tagit upp i enkäten. Figur 57 som visar detta utfall har tyvärr en skevhet då den 

var placerad fel i enkäten. Något som gjorde att vi fick 10 stycken som inte hade någon 

uppfattning alls av restaurangen. Vi hade dock en baktanke med detta då vi trodde att de ändå 

kunde tycka något, respondenterna kanske hade hört något eller sett något som kunde gjort att 

de fått en uppfattning. Detta resultat går i linje med den bakgrund vi lyfte fram i början av 

studien där vi presenterade den negativa trend Scandic Plazas restaurang har sett de tre 

senaste åren. Övrigt så fanns det ingen större skillnad mellan de som var stamgäster och de 

som inte var det.  

 

Vi kan genom denna analys och den generella uppfattningen se att Scandic Plaza har flera 

delar de borde förändra för att skapa en vinstdrivande hotellrestaurang.  
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Figur 61. Kapitelöversikt slutsats, skapad av författarna 2013 

7.1 Konklusion 

Vår slutsats visar på en studie som endast inkluderar den målgrupp vi avsåg att undersöka och 

könsfördelning på vår totala andel respondenter, ca 70% män och 30% kvinnor, går relativt 

bra i linje med den könsfördelning Scandic Plaza ser bland sina hotellgäster (S. Johansson, 

personlig kommunikation, 2 februari, 2013). Vi tror dock att vår undersökning visar upp 

några skevheter då vår närvaro och vårt undersökande av restaurangen påverkade personalen 

till att ge ännu bättre service än brukligt. Vidare ställer vi oss lite misstänksamma till om en 

del av respondenterna svarade på enkäten genom att välja den enklaste vägen och gradera så 

nära mitten som möjligt. 
 

Vår problemformulering var att undersöka hur Scandic Plaza skulle profilera sig för att driva 

en vinstdrivande hotellrestaurang i Umeå. Genom olika teorier och infallsvinklar på hur deras 

restaurang uppfattas idag samt möjliga förslag på hur de skulle kunna inrikta sig har vi sett 

varierande resultat bland våra respondenter. Vårt resultat visar att respondenterna har en 

relativt positiv inställning till servicen på restaurangen, men att personalens kunskaper i sitt 

yrkesutövande kunde vara större. Det visar även att Scandic Plazas gäster inte bryr sig 

nämnvärt om priset när de går på restaurang och att det gästerna ansåg vara rimliga priser 

sammanfaller relativt väl med de priser restaurangen har. Studien visar att respondenterna är 

överlägset mest positiva till lokalproducerat och de vill även få information om varifrån 

råvarorna kommer.  
 

Med anledning av ovan presenterad fakta är vår slutsats att Scandic Plazas restaurang bör 

satsa på lokalproducerat och införliva deras menyutformning till att inkludera information om 

råvarornas ursprung. De bör fortsätta med den service de utövar och utveckla den, men även 

vidareutveckla personalens yrkeskunskaper så att de känner sig trygga i att rekommendera 

maträtter till deras gäster. Eftersom att många av deras gäster ville uppleva stadskärnan, är vår 

slutsats vidare att de bör rikta sin marknadsföring mot lokalbefolkningen för att förmå dem att 

äta på restaurangen. 

7.2 Fortsatta studier 

Vårt resultat kan enbart generaliseras på Scandic Plazas gäster och framför allt på de som 

bodde på hotellet under de fyra dagar vi utförde undersökningen. Studien visade på att många 

av respondenterna vill se stadens centrum och se något annat när de besöker Scandic Plaza. Vi 

ser därför att förslag till fortsatta studier är att undersöka vad lokalbefolkningen har för åsikter 

för att kunna rikta marknadsföringen mot dem. Utöver detta ser vi en intressant möjlighet till 

att enbart rikta undersökningen mot stamgästerna för att verkligen se vad de efterfrågar. 

Studien har till största del enbart ett praktiskt värde för Scandic Plaza, men vi ser även att den 
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har ett teoretiskt värde så till vida att vårt tillvägagångssätt med enkätundersökning kan 

användas och generaliseras på andra hotell och restauranger. Vidare tror vi att det kan vara 

intressant för andra restauranger att se vad våra respondenter ansåg viktigt vid val av 

restaurang.    
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8. SANNINGSKRITERIER 

Figur 62. Kapitelöversikt sanningskriterier, skapad av författarna 2013 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom reliabiliteten och validiteten för studien. Reliabilitet 

och valdiditet är vanliga termer kring hur kvaliteten i en undersökning är. Bortfall, replikation 

och generalisering är saker som kan påverka studiens metodval och resultat.  

8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar enligt Bryman (2011, s.161) om resultatets pålitlighet och följdriktighet. 

Om undersökningen är stabil över tid betyder det att det går att genomföra undersökningen på 

samma urval och få ett liknande resultat.  (Bryman, 2011, s.161) Vi upplever att vår stabilitet 

till studien är god då den är väl förankrad i de teorier vi har använt samt att urvalsgruppen inte 

kommer att förändras över tid. Detta gör det möjligt för andra att upprepa studien på samma 

målgrupp och få ut ett liknande resultat. Dock så kan det bli en förändring av restaurangens 

verksamhet i framtiden något som kan påverka reliabiliteten av studien. För att öka 

reliabiliteten i enkäten valde vi att använda flera frågor på olika sätt för att verkligen få veta 

hur respondenterna tyckte. Detta gjorde att vi kunde se om de sa emot sig själva eller var 

ärliga genom hela enkätstudien.   

 

När vi genomförde undersökningen fanns vi i närheten om det skulle uppstå några oklarheter. 

Vi upplevde att respondenterna kunde svara på alla frågor förutom på ett ställe. Vi hade 

placerat två frågor i slutet på fel ställe som gjorde att folk som inte hade besökt restaurangen 

skulle ändå ta ställning till restaurangen. Förutom detta misstag anser vi att vi har en hög 

reliabilitet på vår studie.  

8.2. Validitet 

Bryman (2011, s.162) förklarar att validitet rör huruvida en eller flera indikatorer som 

utformas i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet. Han menar att det 

finns flera olika sätt på att bestämma validiteten i en studie: ytvaliditet, samtidig validitet, 

prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet. (Bryman, 2011, s. 162) För att 

få en hög validitet gäller det enligt Eliasson (2010, s.16) att ha en klar frågeställning och 

förstå vad den verkligen ska mäta, något vi förklarade tidigt i arbetet. Eliasson (2010, s.16) 

menar också att validiteten aldrig kan bli bättre än sin reliabilitet. Som vi tidigare har nämnt 

anser vi att vår reliabilitet är hög så vi kan fortsätta diskutera validiteten i arbetet. 

  



58 

 

8.2.1. Ytvaliditet 

Ytvaliditet handlar om att måttet verkar kunna spegla det undersökningen vill undersöka. För 

att stärka ytvaliditeten bör experter inom området ta del av frågorna för att besvara om de är 

relevanta för studien. Eftersom vi har tagit hjälp Sara Johansson, som är hotellchef för 

Scandic Plaza Umeå, med att diskutera vad vi bör undersöka och fråga så anser vi att vi 

använt oss av en expert. Vår handledare har även fått ta del av problemformulering, 

problembakgrund och enkäten för att vi skulle få ännu en synvinkel till vår studie och vara 

säker på att den fick en hög ytvaliditet. 

8.2.2. Samtidig validitet 

Samtidig validitet kan förklaras så att undersökningen undersöker ett och samma fenomen 

med olika metoder och kommer få liknande resultat med de olika metoderna. (Bryman, 2011, 

s. 163) Vi har som tidigare nämnt valt att ställa liknande frågor fler gånger för att vi ska vara 

säker på att vi få en hög validitet till vår studie. Till exempel så frågade vi vad respondenterna 

ansåg att lokalproducerad mat var och sedan ställde vi frågan vad de ansåg om 

lokalproducerad mat samt om de kunde tänka sig att beställa det på en restaurang. Detta 

gjorde att vi fick respondenten att tänka efter vad han verkligen svarade på frågan innan. 

8.2.3 Prediktiv validitet 

Bryman (2011, s. 163) beskriver prediktiv validitet som ett annat mått att mäta validiteten på. 

Det innebär att forskaren använder sig av framtida kriterium. Detta är något vi gjort bland 

annat på de sista frågorna i enkäten där vi frågor vad respondenten skulle tycka om Scandic 

Plaza serverade lokalproducerad mat i framtiden. Vi får en hög prediktiv validitet då flera 

respondenter anser att de tycker att lokalproducerat är positivt och att de skulle kunna tänka 

sig detta i framtiden.  

8.2.4 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet betyder att forskare ska från en teori deducera hypoteser som är relevanta 

för olika begrepp. (Bryman, 2011, s. 163) Som vi tidigare har beskrivit har vi jobbat mot en 

problemställning och försökt vinkla denna mot olika teorier som kan hjälpa oss att förstå hur 

Scandic Plaza kan jobba i fortsättningen kring sin hotellrestaurang. Teorierna är väl 

förankrade i problemställningen och dessa går att koppla till respondenternas svar något som 

gör att vi för en hög begreppsvaliditet. 

8.3 Generalisering 

Enligt Bryman (2011, s. 168) är det viktigt att urvalsgruppen som används är representativa 

för att det ska vara möjligt att generalisera svaret. Vi anser att vi har gjort ett så bra stickprov 

att det går att generalisera på de övriga gästerna på Scandic Plaza. Resultatet visar precis som 

problembakgrunden att gästerna väljer att inte äta på restaurangen. Dock skriver Bryman 

(2011, s. 169) att forskare inte ska glömma bort att det inte går att dra några slutsatser utöver 

den population som låg till grund för urvalet.  

8.4 Replikation 

Vi har som tidigare nämnt arbetat med ett naturvetenskapligt synsätt, i och med detta vill vi 

minimera våra egna värderingar och åsikter i studien. Resultatet från en undersökning bör 

alltså vara opåverkad av författarnas förväntningar för att kunna ge en rättvisande bild av det 

forskaren vill visa. Om en studies resultat blir näst intill omöjligt att replikera bör validiteten 

ifrågasättas. För att det ska vara möjligt att replikera en studie skall den vara så detaljrikt 
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beskriven som möjligt. (Bryman, 2011, s. 169-170) Vi anser att det skulle vara möjligt att 

genomföra vår studie igen då vi har gått in på detaljer hur vi har kommit fram till våra teorier 

samt hur enkäten är genomförd. Genom att vi har gjort detta anser vi att studien har en hög 

validitet   
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BILAGA 1, Enkätundersökningen 

Enkätstudie 

Denna enkätstudie genomförs av två studenter från Handelshögskolan vid Umeå Universitet på 

uppdrag av Scandic Plaza Umeå. Syftet är att undersöka Scandic Plazas gästers uppfattningar kring 

deras hotellrestaurang. Alla svar behandlas anonymt och det är frivilligt att delta i studien, men din 

medverkan är av största vikt för oss.  

Grundläggande frågor 

1. Kön 

Man  Kvinna  

          

2. Ålder      

18-30  31-40  41-50  51-60  61<  

          

3. Hur ofta har du övernattat på hotell under det senaste året? 

>2-4 nätter/vecka  1 natt/vecka   2-3 nätter/månad   1 natt/månad   2-4 nätter/år   

     

4. Hur många av dessa nätter bodde du på Scandic Plaza Umeå? 

Alla  99-75%   74-50%   49-25%   24 % >   

     

5. I vilket syfte bor du på Scandic Plaza Umeå idag? 

Arbete  Privat  

     

6. Är du medlem i stamgästprogrammet Scandic Friends? 

Ja  Nej  
   

     

     

     

 

1 
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  Lokalproducerat och hälsosamma alternativ 

7. Vad anser du om lokalproducerad mat? 

Gradera följande alternativ 

 Instämmer inte alls Instämmer helt 

Lokalproducerad 

mat… 

          

…är dyrt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…är hälsosamt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…gynnar den lokala 

ekonomin? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…är miljövänligt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…innehåller mycket 

färska råvaror? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…är ______________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

8. Vad innebär hälsosam mat för dig? 

Det är… Instämmer inte alls Instämmer helt 

…hemlagat? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…mycket grönsaker? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…lite kolhydrater? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…lite fett? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…lokalproducerat? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…kravmärkt?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…annat____________? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

9. Skulle du kunna välja ett hälsosamt alternativ på en restaurang? 

Absolut Aldrig 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Prissättning          

10. Hur viktigt är priset för dig när du går på en restaurang? 

Mycket viktigt  Inte viktigt 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2 
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11. Ringa in det du anser är ett rimligt pris på… 

…dagens 

lunch?* 

  61-70 71-80 81-90 91-100 101-

110 

111-

120 

121-150 150-

200 

200< 

…kvällens 

husman?* 

  61-70 71-80 81-90 91-100 101-

110 

111-

120 

121-150 150-

200 

200< 

*Med dagens lunch och kvällens husmans menas enklare maträtter med salladsbuffé 

          

12. Skulle du kunna tänka dig betala mer på en restaurang för att få… 

 Instämmer inte alls  Instämmer helt 

…exklusivare mat? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…bättre service? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…lokalproducerad 

mat? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…miljövänlig mat? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…Annat________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

13. Jag väljer restaurang efter.. 

Gradera följande påståenden 

 Instämmer inte alls Instämmer helt 

…service? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…pris? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…mängden mat? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…smakupplevelse? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…image? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…miljöaspekt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…erbjudanden? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…standard? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…erfarenhet? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…rekommendationer? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…Annat___________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 
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Service           

14. Brukar du äta middag på hotellrestaurangen på det hotell där du bor? 

Ja   Nej  
         

Om Nej, varför inte? ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

  

           

15. Har du ätit middag på Scandic Plaza Umeås restaurang? 

Ja   Nej  
         

Om Nej, varför inte? ....………………………………………………………………………………… 

…………………………..…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Om du svarat nej på fråga 15 kan du hoppa till fråga 24. 

           

16. Jag äter middag på Scandic Plaza Umeås restaurang för… 

Gradera följande påståenden 

 Instämmer inte alls Instämmer helt 

…deras service? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…deras priser? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…deras 

portionsstorlek? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…smakupplevelsen? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…deras image? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…deras miljötänk? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…deras erbjudanden? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…deras standard? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…deras läge? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…andras 

rekommendationer? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…Annat____________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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17. Vad anser du om Scandic Plaza Umeås middagspriser? 

Alldeles för dyrt         Prisvärt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

18. Är rätterna på Scandic Plaza Umeås meny tilltalande? 

Instämmer inte alls         Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

19. Tycker du att Scandic Plaza Umeå borde förändra sin middagsmeny? 

Instämmer inte alls         Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vad skulle du vilja att den innehöll?.......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

20. Vad tycker du om Scandic Plaza Umeås service på sin restaurang? 

Mycket dålig         Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

21. Hur känner du dig bemött på Scandic Plaza Umeås restaurang? 

Dåligt bemött         Mycket väl bemött 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

22. Var maten vad du förväntade dig på Scandic Plaza Umeås restaurang? 

Inte alls         Absolut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

23. Anser du att personalen på Scandic Plaza Umeå kan… 

Gradera följande alternativ          

 Instämmer inte alls  Instämmer helt 

… berätta för dig om menyn 

och vad den innehåller? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

… rekommendera maträtter? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…  ge dig förslag på vilken 

dryck som skulle passa till din 

måltid? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Tack för din medverkan! 

  

 

24. Om det fanns lokalproducerad mat på Scandic Plaza Umeås meny, skulle det intressera dig? 

Aldrig         Absolut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

25. Om det fanns lokalproducerad mat på Scandic Plaza Umeås meny, skulle du vilja att det stod 

information om varifrån råvarorna kom? 

Ja  Nej  Kanske  
       

          

26. Vad är din generella uppfattning om Scandic Plaza Umeås restaurang? 

Väldigt negativ         Riktigt positiv 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

27. Skulle du rekommendera Scandic Plaza Umeås restaurang till andra? 

Ja  Nej  Kanske  

28. Har du några övriga synpunkter? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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BILAGA 2, Korstabeller och diagram 

Figur 1 

 
Figur 2 

 
 

Figur 3 

 

 

 
Figur 4 

 
Figur 5 

  

 Vilket syfte bor du på Scandic idag?  

Arbete Privat 

Hur ofta har du övernattat på 

hotell under det senaste året? 

>2-4 Nätter/veckan 18 0 18 

1 Natt/vecka 17 1 18 

2-3 Nätter/månad 26 2 28 

1 Natt/månad 15 2 17 

2-4 Nätter/år 22 3 25 

Total 98 8 106 
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Figur 6 

 

 
Figur 7 

 

Figur 8 

 

 

Vad betyder hälsosam mat för dig? 

 Instämmer inte alls Instämmer helt 

Hälsosam mat är.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hemlagat? 3 4 2 3 16 9 22 23 5 19 

Mycket grönsaker? 0 1 1 0 6 7 20 28 20 23 

Lite kolhydrater? 4 6 7 2 26 17 19 15 5 5 

Lite fett? 4 3 10 5 30 17 17 12 5 3 

Lokalproducerat? 4 3 7 4 20 14 20 10 9 15 

Kravmärkt? 4 2 7 9 14 6 28 13 8 15 
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