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Sammanfattning 
Varje dag gör vi ca 220 val relaterade till vad vi äter och dessa val påverkas av faktorer så 

som hur mycket pengar eller vilka smakpreferenser vi har. Affärsresenärer är en köpkraftig 

grupp inom turistnäringen och ett intresse väcktes att studera denna grupp ur ett 

måltidsperspektiv. Syftet med studien var att undersöka hur affärsresenärer gör sina 

måltidsval, urskilja vad som påverkar valet och på så sätt få en förståelse för hur och vad 

affärsresenärer väljer för måltid när de reser i tjänst. För att undersöka detta har en 

netnografisk datainsamling utförts på onlineforumet TripAdvisor och för att få en djupare 

förståelse för hur affärsresenärer väljer måltid har även en kvalitativ intervjustudie utförts. 

Datainsamlingen från dessa metoder har därefter analyserats genom kvalitativ innehållsanalys 

för att kunna urskilja olika kategorier som påverkar affärsresenärers måltidsval. För den 

netnografiska datainsamlingen har sex kategorier utkristalliserats; Förväntning, pris, läge, 

utbud, tilldelat val och word-of-mouth. Från innehållsanalysen av intervjustudien har fyra 

kategorier trätt fram; Läge, word-of-mouth, sociala aspekter och resurser. Faktorerna 

förväntningar och sociala aspekter visade sig vara de mest förekommande kategorierna. Av 

uppsatsen kan vi dra slutsatsen att dessa faktorer påverkar affärsresenärens måltidsval, vissa 

mer, andra mindre. Eftersom att valet är ytterst individuellt kan vi inte dra någon slutgiltig 

slutsats för vad som påverkar valet utan vidare forskning behövs för att få en djupare 

förståelse för hur affärsresenären gör sina måltidsval.  
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1. Inledning 
Under livets gång gör vi oräkneliga måltidsval och även om vi inte är medvetna om att vi gör 

dessa så sker det alltid en beslutsprocess när det kommer till val av vad vi skall äta eller inte 

äta (Sobal & Bisogni, 2009). Våra val handlar om allt från vad man ska handla för mat i 

affären till vilken restaurang man ska välja, vilken lunch man ska äta eller om man skall ta 

ytterligare en kaka. Vad som påverkar dessa val är en mängd olika aspekter som 

smakpreferenser, hunger eller hur mycket pengar vi har. När det kommer till val av restaurang 

menar Jung, Sydnor, Lee och Almanza (2015) att konsumenter väljer restaurang utifrån 

kvalitén på maten medan June och Smith (1987) menar att valet görs beroende på tillfälle. I 

och med att internet har blivit allt mer lättillgängligt har forum som genererar omdömen och 

recensioner på hotell och restauranger ökat markant och vi tenderar att lita på vad totala 

främlingar skriver på recensionssidor snarare än experter när det kommer till att välja hotell 

och restauranger (Xinyuan, Wang, Guo & Law, 2015). 

I denna uppsats har affärsresenärer studerats ur ett måltidsperspektiv med fokus på vad som 

påverkar deras val av måltid. Affärsresenärer utgör en stor grupp inom turistnäringen och de 

är dessutom mer köpstarka än vanliga turister (Riddle, 1999). Detta gör affärsresenärer till en 

intressant grupp att studera och det öppnar även upp för vidare studier om hur t.ex. 

restauranger kan profilera sig för att locka denna grupp. 

När en affärsresenärer reser i tjänsten uppkommer en rad intressanta frågor: Vad väljer de för 

måltid och vad påverkar valet? Väljer de en måltid av bekvämlighet eller har andra individers 

rekommendationer en inverkan på valet? Genom denna uppsats vill vi få en större förståelse 

för hur affärsresenärer i Umeå väljer sin måltid. 

2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur affärsresenärer i Umeå gör sina måltidsval.  

Frågeställningen formuleras som följande:  

Vilka faktorer påverkar affärsresenärers måltidsval?  

3. Bakgrund 
Bakgrunden är uppdelad i tre delar där vi redogör för vad affärsresenärer är, vad måltidsval 

som begrepp innebär samt onlineomdömens påverkan på gästen. 
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3.1 Affärsresenärer som grupp 
En besökare som reser i ett professionellt eller affärsmässigt syfte beskrivs enligt 

Tillväxtverket (2016) som en affärsresenär och denna definition kommer vi förhålla oss till i 

uppsatsen. Affärsresenärer ägnar sig i stort sätt åt samma typ aktiviteter som vanliga turister 

men skiljer sig från dessa då de bl.a. värdesätter tid framför kostnader (Mårtensson, Nilsson & 

Tengling, 2004). Att till exempel hitta det billigaste resesättet framför den snabbaste är inte 

lönt då affärsresenärens tid kostar mycket pengar för företaget (Mårtensson et al., 2004). 

Affärsresenären kan vara en inhemsk besökare vilket innebär att han eller hon reser och har 

sin hemvist i det givna landet (Tillväxtverket, 2016). Affärsresenären kan även vara 

inkommande besökare vilket innebär att han eller hon reser i ett givet land och har sin hemvist 

i ett annat (Tillväxtverket, 2016). Exempel på olika aktiviteter affärsresenären deltar i är bland 

annat möten, jobbrelaterade utbildningar eller konferenser (Tillväxtverket, 2016). Enskilda 

interna tjänstemöten så som besök eller möten inom företaget står för den vanligaste orsaken 

till affärsresor inom Sverige med övernattning (Tillväxtverket, 2013). Konferenser, 

kongresser, kurser och ordinarie arbete på annan ort hör även till övriga vanliga orsaker till 

affärsresenärens resor (Tillväxtverket, 2013). 

Affärsturism innebär att affärsresenären kombinerar affärsmässiga ärenden med 

fritidsaktiviteter på destinationen (Riddle, 1999). Denna typ av turism har ökat markant det 

senaste årtiondet och enligt Virgil och Popsa (2014) kommer ökningen och konkurrensen 

mellan olika destinationer att fortsätta i och med globaliseringen. Affärsturism är mycket 

lukrativ då affärsturister spenderar dubbelt så mycket pengar som vanliga turister (Riddle, 

1999). Affärsresenärerna värdesätter nämligen att kunna använda fritiden effektivt i sitt 

tidsschema (Riddle, 1999). 

Affärsresenärer är en grupp som utsätts för hälsorisker så som jet-lag och infektionssjukdomar 

i sitt jobb (Burkholder, Joines & Cunningham-Hill, 2010). Burkholder et al. (2010) utförde en 

studie för att undersöka i hur affärsresenärens hälsa och livsstil påverkas av hur mycket och 

hur långa internationella resor som utfördes. Studien visade bland annat att affärsresenärerna 

som reser internationellt förknippades signifikant med lägre body mass index (BMI), lägre 

blodtryck och högre alkoholkonsumtion än icke-resande (Burkholder et al., 2010). 

3.2 Måltidsval 
Varje dag ställs vi inför val som innefattar mat och måltider (Sobal & Bisogni, 2009). Valet 

innefattar inte bara de val som leder till en måltid utan även de val som görs att inte äta 
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(Wansink & Bisogni, 2007). Wansink och Bisogni (2007) menar att vi varje dag gör ca 220 

måltidsval som leder till att vi äter eller står över att äta. Shepherd och Raats (2006) beskriver 

dessa måltidsval med meningen: “what, how, when, where and with whom people eat as well 

as other aspects of their food and eating behaviours” (s. 1) och denna definition kommer vi 

förhålla oss till i uppsatsen. 

Faktorer som spelar in på måltidsvalet är bland annat personliga aspekter, resurser, sociala 

aspekter samt kontext (Shepherd & Raats, 2006). Furst, Connors, Bisogni, Sobal och Falk 

(1996) har även gjort en modell med liknande aspekter fast under benämningarna; life course, 

influences och personal system som då utgör huvudfaktorerna som påverkar ett måltidsval.  

3.2.1 Personliga aspekter 
De personliga aspekterna innefattar olika drag hos individen som gör ett måltidsval menar 

Shepherd och Raats (2006). De beskriver att inom dessa drag finns det psykologiska faktorer 

hos individer som spelar in, till exempel genetik men också personlighetsdrag, preferenser 

och humör. Enligt dem gör dessa personliga faktorer att varje individs måltidsval blir unikt. 

Även Furst et al. (1996) pekar på att personliga aspekter spelar en stor roll i hur man väljer 

måltid och i enlighet med deras forskning har dessa aspekter flera olika skepnader som de 

menar är; ”characteristics like gender, age, health status, sensory preferences (or taste 

sensitivities) and state of hunger” (s. 254). Skepnaderna hamnar även i olika fack menar de, 

där exempelvis gillande/ogillande och smakpreferenser är psykologiska delar medan 

exempelvis allergi och hunger är fysiologiska. Furst et al. (1996), beskriver också att för vissa 

individer avgör de psykologiska delarna måltidsvalet med exempelvis åsikter om vad som är 

gott eller inte medan för andra blir de fysiologiska aspekterna avgörande med exempelvis att 

man tar vad som helst att äta bara för att man är hungrig eller att en allergi dikterar vad man 

kan äta. Dessa skepnader formar tillsammans ett ramverk för val av måltid. (Furst et al., 

1996).  

3.2.2 Kontext 
Den miljön som individer lever i klassas som kontext och det finns olika former av kontexter 

(Furst et al., 1996). Sobal och Bisogni (2009) berättar också om kontexter och pekar på att 

dessa tar form som både sociala och fysiska strukturer. Enligt dem kan en kontext vara till 

exempel regler som ett samhälle har satt upp eller att media kan påverka samhället. Med 

fysiska strukturer syftar Sobal och Bisogni (2009) till exempel till infrastruktur och klimat. De 

flesta kontexter är föränderliga genom påverkan av samhällsutveckling, media, trender och 

normer (Shepherd & Raats, 2006), men en redan bestämd fysisk kontext som exempelvis en 
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restaurang kan sätta en ton som påverkar måltidsvalet (Furst et al., 1996). Inom en kontext 

kan ett exempelvis begränsat utbud av måltidsval kan sätta stor prägel på hur individer väljer 

(Furst et al, 1996).  

3.2.3 Personligt system 
Furst et al. (1996) menar att utifrån aspekterna som presenterats ovan skapar människor ett 

personligt system för att välja måltid. Kondenserat består det personliga systemet av två 

komponenter; förhandlingar om värdet i olika måltidsval samt strategier baserade på tidigare 

val som gjorts. Sobal & Bisogni (2009) beskriver det däremot som att individer väger olika 

val mot varandra och gör detta väldigt medvetet till skillnad från flera andra måltidsval som 

görs helt omedvetet utan att tilldela det någon tanke alls. Furst el al.’s (1996) modell beskriver 

att när en individ står inför ett specifikt måltidsval sker en beslutsprocess där de flera olika 

faktorerna (som presenterats ovan) jämförs med varandra för att hitta det mest framträdande. 

Furst et al. (1996) menar även att vilken del av ovanstående kan bli den avgörande faktorn 

och när det blir en tvist mellan två delar framträder oftast en som den avgörande för 

måltidsvalet.  

3.2.4 Resurser 
Resurser innefattar vilka tillgångar som gör det möjligt för individer att göra ett måltidsval, 

till exempel transport, pengar eller tid och kunskap (Shepherd & Raats, 2006). Furst et al. 

(1996) beskriver att resurserna påverkas även av individuellt synsätt och på olika situationer. 

Enligt Furst et al. (1996) är pengar som resurs väldigt grundläggande för ett måltidsval då det 

är en form av resurs som är tillgänglig och konkret. Ett exempel kan vara att en person med 

god ekonomi har i stor utsträckning större valfrihet att göra måltidsval än en individ som 

sämre ekonomi. Furst et al. (1996) syftar även till att en persons ekonomiska status kan ändras 

under livets gång och detta resulterar i att måltidsval som gjorts tidigare i ens liv kan skifta i 

och med att personens ekonomi kan ha förändrats. 

Kapital 

Sobal & Bisogni (2009) talar om olika sorter av resurser med benämningen Capital som 

väldigt betydande inför en måltidsval. Dessa är dels finansiellt kapital vilket är monetära 

tillgångar, materiellt kapital som kan vara utrustning i olika form eller lokaler, mänskligt 

kapital i form av färdigheter och kunskap, socialt kapital vilket är relationer eller kontakter 

och slutligen kulturellt kapital som syftar till exempelvis värderingar och traditioner (Sobal & 

Bisogni, 2009).  
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Kamphuis, Jansen, Mackenbach & Lenthe (2015) berättar också om begreppet kulturellt 

kapital (som har sitt ursprung från Pierre Bourdieu) som ett uttryck vilket beskriver individers 

beteenden kopplat till deras hälsa eller livsstil och kan vara ett skäl till klasskillnader i en 

kultur. Kulturellt kapital är en tillgång som lagras under livets gång och är (enligt Bourdieu) 

vad som avgör smakpreferenser (Kamphuis et al., 2015). Kamphuis et al. (2015) berättar även 

att genom kulturellt kapital kan man urskilja att grupperingar med högt socioekonomiskt 

värde antar livsstilar som skiljer sig ifrån grupper med lågt socioekonomiskt värde. Mer 

enkelt uttryckt är kulturellt kapital en resurs som kan (precis som ekonomiska tillgångar) 

användas för att göra transaktioner, men avgörs av övertygelser i individers undermedvetna 

som ger en känsla av vilka handlingar som är rätt eller fel (Kamphuis et al., 2015).  

3.2.5 Sociala aspekter 
De sociala aspekterna syftar på de relationer mellan människor som influerar individers 

måltidsval och olika sociala grupper som organisationer, företag, familjer ger möjlighet för 

personer att skapa relationer kopplade till mat (Shepherd & Raats, 2006). Många måltider sker 

i grupp och detta är en kritisk punkt i måltidsval i frågan om hur, var och vad man äter 

(Shepherd & Raats, 2006). Detta för att i en social kontext uppkommer ofta frågor om makt 

och olika prioriteringar mellan individer. (Furst et al., 1996). 

Enligt Furst et al. (1996) väljer vi även måltid med idén ideal i åtanke. Ideal genererar tankar 

om vad som är “rätt” eller inte att äta (Furst et al., 1996). Dessa ideal är anknutna till social 

status vilket formas efter idealen vilket i sin tur skapar och formar måltidsvalen (Furst et al., 

1996).  

Commensality är enligt Fischler (2011) ett av de mest särpräglande uttrycken för mänsklig 

socialitet och betyder att människor äter tillsammans. Att äta tillsammans är kulturellt betingat 

och enligt ett par studier som Sobal och Nelson (2003) nämner visar de kulturella normerna 

att en “ordentlig måltid” bör ätas i sällskap av andra människor eftersom att äta ensam innebär 

att måltiden inte är “riktig” för många människor. Resultatet i Sobal och Nelsons (2003) 

studie som undersökte commensal eating patterns visade att endast 19 % av deltagarna åt 

middag själv medan 37 % respektive 30 % av deltagarna åt middag med sin partner eller 

familj, de resterande 14 % specificeras inte. 

3.2.6 Måltidsval utanför hemmet 
Ett måltidsval kan innebära att individen väljer att äta utanför hemmet (Warde & Martens, 

2000). Enligt June och Smith (1987) har en konkurrens i restaurang- och hotellbranschen 
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uppstått i och med det ökade intresset från konsumenter. Vidare menar de att denna 

konkurrens har resulterat i att olika företag i denna bransch utvecklar sina produkter med 

målet att utmärka sig från konkurrenternas och med det öka inkomsten för sig själva men 

också värdet för konsumenten. Konsumenter ställs inför fler val idag än någonsin med det 

varierande utbudet i olika prisklasser (Jung, Sydnor, Lee & Almanza, 2015). Initialt ställs 

konsumenten inför valet av vilken typ av mat denne vill äta, detta kan till exempel vara 

snabbmat eller ett längre restaurangbesök, ett speciellt tillfälle eller vardag (Jung et al., 2015). 

Att välja mellan dessa alternativ avgränsar valet för konsumenten, men enligt en studie utförd 

av Jung et al. (2015) spelar kvalitén på maten störst roll för konsumentens val oavsett tillfälle 

eller typ av mat. June och Smith (1987) har även arbetat fram en modell för att undersöka hur 

konsumenter väljer restaurang för ett besök. Modellen diskuterar huruvida en konsument 

väljer en mer städad och dyrare restaurang för en romantisk middag eller en högljuddare och 

mer öppen restaurang (June & Smith, 1987). Det ena valet behöver inte vara sämre än det 

andra, men om nu individen väljer en mindre och dyrare restaurang för en romantisk middag 

skulle denne kunna välja baren för ett annat socialt tillfälle (June & Smith, 1987). De båda 

restaurangerna kan dra nytta ifrån detta igenom att förstå hur och när en konsument väljer 

(June & Smith, 1987). 

Konsumenters beslutsprocess för att välja restaurang kan enligt Jung et al. (2015) beskrivas 

utifrån flera modeller där alla följer ett flertal punkter. Samtliga modeller följer mönstret som 

inleds med att konsumenten i fråga upptäcker ett problem, söker upp olika alternativ, väger 

dessa alternativ emot varandra, väljer ett och till sist (i vissa fall) görs en reflektion efter köpet 

(Jung et al., 2015). Ett exempel kopplat till affärsresenärer kan vara; En affärsresenär ute i 

tjänst är på sitt hotellrum och blir hungrig (upptäckande av problem). Denne kommer ihåg att 

en kollega har nämnt tre olika restauranger i staden (informationssökning) och eftersom att 

denne har bråttom överväger konsumenten endast alternativ inom 500m från hotellet (väger 

alternativen mot varandra). Slutligen väljer konsumenten den restaurangen som ligger närmst 

hotellet (val). 

3.3 Onlineomdömens påverkan på gästen 
Word-of-mouth (WOM) innebär att individer delar information med andra individer 

(Hawkins, Best & Coney, 2004). Vänner och andra referenser ger information om produkter 

och tjänster så som restauranger genom att vi antingen observerar dem i användandet eller 

genom att vi söker råd eller information från dem (Hawkins et al., 2004). Fenomenet har en 

stor påverkan på konsumenters köpbeslut och på företags framgång (Hawkins et al., 2004). 
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Enligt Litvin, Goldsmith och Pan (2008) har word-of-mouth speciellt stor påverkan inom 

hospitality-branschen eftersom att inom denna sektor är produkten immateriell och går inte att 

utvärdera innan köpet. Misner (2010) menar att konsumenter vill välja sin advokat, tandläkare 

eller mäklare utifrån referenser från andra, inte genom en sökmotor eller en tidningsannons 

eftersom att de vill ha mer personlig information innan de gör ett val.  

I och med att internet har blivit lättillgängligare har en ny form av word-of-mouth utvecklats 

genom olika kanaler så som bloggar och specifika recensionssidor (Sparks & Browning, 

2011). Electronic word-of-mouth (e-WOM) eller word-of-mouse ger individer utan personliga 

anknytningar möjlighet att kommunicera med varandra om produkter och tjänster på internet 

(Hawkins et al., 2004). Denna typ av kommunikation har ökat och ökar ständigt i betydelse 

och enligt Hawkins et al. (2004) kan dessa kommunikationer ha en större inverkan på 

beteendet än personlig kommunikation. Litvin et al. (2008) menar även att e-WOM spelar en 

allt större roll på konsumentens beslutsprocess när det gäller val av hotell eller restaurang och 

vidare menar Kardon (2007) att recensenterna som skriver omdömena på internet har kommit 

till att ha större inflytande än experter.  

TripAdvisor är en recensionssida där dess medlemmar får möjlighet att skriva omdömen om 

bland annat hotell och restauranger (TripAdvisor, 2016). Syftet med TripAdvisor är att hjälpa 

användaren att planera och boka sin resa eller sitt restaurangbesök (TripAdvisor, 2016). 

Denna typ av websidor har ökat explosionsartat då det har blivit allt viktigare för resenärer att 

planera och söka information om resor, hotell och restauranger på internet (Yoo & Gretzel, 

2010; Litvin et al., 2008). 

Browning och Sparks (2011) utförde en studie för att undersöka i hur onlineomdömen 

påverkade gästens bokningsintentioner och tillit till hotellet med resultatet att de positiva 

omdömena ökade intentionerna till att boka det specifika hotellet. Detta visar att omdömen, 

både positiva och negativa, har en påverkan på konsumentens val (Browning & Sparks, 

2011). Studien visade även att senare omdömen hade en större påverkan än tidigare 

(Browning & Sparks, 2011). Även Xinyuan, Wang, Guo och Law (2015) har undersökt i hur 

onlinerecensioner påverkar resenärers bokningsintentioner på hotell med resultatet att sex 

olika faktorer spelar en signifikant roll i resenärernas intentioner och val. Dessa faktorer var 

usefulness, reviewer expertise, timeliness, volume, valence och comprehensiveness och 

innehåller enligt deras beskrivning olika variabler där negativa omdömen och omfattningen av 

onlinerecensionen hade störst påverkan på bokningsintentionerna (Xinyuan et al., 2015).  
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4. Metod 
Detta kapitel beskriver vilka metoder som har legat till grund för uppsatsen. Tre metoder har 

använts för att uppfylla syftet. Insamling av material har skett genom en netnografisk metod 

där onlineforumet TripAdvisor har legat som grund för studien samt genom tre semi-

strukturerade intervjuer som utförts med affärsresenärer. Analysmetoden som använts för 

båda metoderna är kvalitativ innehållsanalys.    

4.1 Urval för netnografi och intervjuer 
För att hitta en relevant datakälla för den netnografiska studien utformades kriterier baserade 

på forskningsetiska principer samt kriterier relaterade till uppsatsens syfte. Informationen i 

datakällan bör främst kommas åt utan krav på registrering i enlighet med öppenhet samt att 

forumet bör ha en stor mängd recensioner av affärsresenärer för att vara relevant för studiens 

syfte. Med dessa kriterier i åtanke söktes potentiella forum via sökfunktionen Google. 

Forumet TripAdvisor valdes eftersom att det uppfyllde samtliga kriterier. TripAdvisor (2015) 

är ett onlineforum, vilket lämpar sig för en netnografisk studie (Kozinets, 2010), där 

medlemmarna skriver omdömen om resor, restauranger och hotell. Informationen som 

förekommer på denna typ av forum anses inom hospitalityforskning vara användargenererad 

och kan därför spegla resenärernas upplevelser (Mkono & Markwell, 2014). 

Innan datainsamlingen började lästes hemsidan igenom för att kontrollera att ytterligare tre 

kriterium uppfylldes i enlighet med uppsatsens tillförlitlighet och syfte. Hemsidan bör ha fler 

än 10 recensioner per restaurang för att anses som trovärdigt, befinna sig inom det valda 

området Umeå och användarna skall ha angett syftet till besöket som affärer för att vara 

relevant för uppsatsens syfte. 32 restauranger uppfyllde detta kriterium och ligger till grund 

för datainsamlingen. Ytterligare ett urval har skett där recensioner som tydligt visar att 

besökaren inte var affärsresenär och recensioner som var för korta för analysen tagits bort. Att 

filtrera är enligt Kozinets (2010) viktigt för att undvika irrelevant data och spam. Recensioner 

på andra språk än svenska och engelska sorterades bort i ett slutligt urval då automatiserade 

översättningstjänster inte kan garantera tillförlitliga översättningar. 

Urvalet för intervjuerna skedde genom ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär 

att intervjupersonerna har valts utifrån att de råkar finnas tillgängliga för tillfället (Bryman, 

2011). Kriteriet för urvalet var att personerna reste i tjänsten. 
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4.2 Netnografi 
Metoden för denna studie kan beskrivas som en netnografisk datainsamling där informationen 

fåtts fram genom informationsutvinning. Kozinets (1998) beskriver netnografi som en metod 

som är inriktad på att undersöka grupperingar och kulturyttringar på internet. Metoden 

används för att analysera fotografier, artiklar, dokument, minnen och kommunikationer på 

internet (Kozinets, 2002). En kvalitativ strategi valdes eftersom att vi ämnade att förstå 

mänskliga upplevelser. Metoden för datainsamlingen skedde genom informationsutvinning då 

vi tog fram offentlig data från forumet TripAdvisor. Kozinets (2010) menar att det finns olika 

metoder för netnografin så som undersökningar, intervjuer, fokusgrupper och social 

nätverksanalys (Kozinets, 2010). Inom social nätverksanalys kan datainsamlingen ske genom 

bland annat frågeformulär, intervjuer eller mer vanligt numera genom informationsutvinning 

(Kozinets, 2010).  

När urvalet hade skett började själva datainsamlingen. Informationen samlades genom 

arkivdata vilket innebar att all data kopierades direkt från forumet. Enligt Kozinets (2010) kan 

informationen samlas genom tre olika metoder; arkivdata, framlockande data och 

fältanteckning. Framlockande data innebär att forskaren skapar data gemensamt med 

personerna på internet och fältanteckning innebär att forskaren dokumenterar sina egna 

observationer och tankar om kulturen som de ämnar att undersöka (Kozinets, 2010). Totalt 

har 73 recensioner fåtts fram genom datainsamlingen. Recensionerna klistrades sedan in i ett 

separat dokument och numrerades från 1-73. 

Recensionerna som samlats in från TripAdvisor är naturligt förekommande data. Detta 

innebär enligt Silverman och Marvasti (2008) att användaren har skrivit informationen utan 

påverkan av forskare. Fördelen med naturligt förekommande data är att den kan visa oväntad 

information om vad deltagarna gör rutinmässigt utan inblandning av forskare (Silverman & 

Marvasti, 2008). Enligt Mkono (2012) erbjuder netnografiska metoder tillgång till mycket 

personliga reflektioner över konsumenters erfarenheter genom omdömen på internetsidor. 

Omdömena är oftast inte framtvingade och ger därför en uppriktig bild av konsumentens 

upplevelse (Mkono, 2012). 

4.2.1 Kvalitativ innehållsanalys av netnografin 
En kvalitativ innehållsanalys har utförts då vi eftersträvar att förstå de bakomliggande 

budskapen i recensionerna (Graneheim & Lundman, 2004). Totalt har 73 recensioner 

analyserat. Arkivdata har först lästs igenom för att skapa en förståelse för det insamlade 

materialet. Därefter har korta kommentarer bifogats till recensionerna som ett hjälpmedel för 
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vidare analys. Vi har även diskuterat recensionerna sinsemellan för att se till att vi tolkar 

informationen på samma sätt. Sedan har meningsbärande citat från recensionerna lagts in i en 

separat tabell. Genom att plocka ut citat ur recensionerna slipper vi de textmassor som inte ger 

något underlag för analys. Vidare kodas dessa citat med hjälp av tidigare kommentarer genom 

att de kopplas till innebörden av texten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär 

kodning att texten formuleras på ett nytt sätt för att skapa en ny ingångsvinkel. Vidare har 

koderna kategoriserats till underkategorier och kategorier. Kategorierna är ett verktyg för att 

gruppera ihop enheterna under en gemensam nämnare och koderna bör beskrivas så att de inte 

kan falla under två kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Tabell 1 visar hur analysen 

från meningsbärande enhet ur citatet till kategori har gått till. 

Tabell 1. Demonstration av processen från meningsbärande enhet till kategori. 

Meningsbärande enhet ur 

citaten 

Kod Underkategori Kategori 

“Trots avsaknad av bilder och 

recensioner så gick jag till 

restaurangen för att få en bit 

mat.” 

Väljer normalt sätt restaurang 

utifrån recensioner på internet 

e-WOM WOM 

 

4.3 Intervjuer 
För att får ett bredare underlag för analys utfördes även en intervjustudie. En semistrukturerad 

intervjuform valdes för att göra intervjuerna mera levande och ge möjlighet till deltagarna att 

utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuerna utfördes med ett frågeschema där frågorna 

ställdes i samma ordning till varje deltagare i intervjun. Följdfrågor uppkom vartefter 

intervjun framskred beroende på vad deltagaren svarade. En semistrukturerad intervju är en 

kvalitativ intervjuform vilket lägger tyngd på den intervjuades synsätt gällande valt tema 

(Bryman, 2011). En kvalitativ intervju kan gå åt olika håll just beroende på vad den 

intervjuade ser som viktigt och alla frågor är inte fastställda sen innan, utan det kan dyka upp 

frågor under loppet av intervjun.  

4.3.1 Genomförande av intervjuer 
Intervjupersonerna fångades upp i receptionen på ett hotell i centrum av Umeå och blev 

inledningsvis tillfrågade om de besökte staden i affärssyfte. Intervjuerna skedde på en avskild 

plats i hotellet. Sammanlagt utfördes 3 intervjuer med 4 personer varav två personer 

intervjuades i grupp. Intervjupersonerna var alla män i åldrarna 30-50 år och samtliga pratade 

svenska. Två av deltagarna besökte Umeå första gången, en av deltagarna besökte Umeå 
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första gången i affärssyfte och den fjärde deltagaren hade besökt Umeå innan. Deltagarna fick 

en kort förklaring av studiens syfte för att förstå temat i intervjun och tillfrågades sedan ett par 

bakgrundsfrågor. För fullständigt intervjuschema se Bilaga 1. 

Den första intervjun dokumenterades för hand eftersom att deltagarna inte godkände 

ljudupptagning. En av intervjuarna antecknade medan den andra ställde frågorna. När 

intervjun avslutades renskrev antecknaren hela intervjun för att inte glömma delar som 

missades. De andra två intervjuerna genomfördes med ljudupptagning och transkribering. 

Transkriberingen genomfördes genom att allt skrevs ner i de exakta ord som sas. 

4.3.2 Kvalitativ innehållsanalys av intervjuer 
Efter transkriberingen av intervjuerna påbörjades en kvalitativ innehållsanalys av materialet. 

Detta innebär att texten analyseras och översätts för att få fram de bakomliggande 

betydelserna i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Inledningsvis lästes intervjuerna 

igenom för att skapa en förståelse för materialet. Intervjuerna numrerades 1-3 för att skilja på 

dem. Därefter valdes meningsbärande enheter i texten ut som ansågs som relevanta för vidare 

analys. Dessa enheter kondenserades för att få fram en kortare text med samma kärninnehåll. 

Vidare tolkades enheterna genom kodning. Detta innebär att de kondenserade 

meningsbärande enheterna beskrivs på ett annat eller nytt sätt relaterat till den underförstådda 

kontexten i enheten (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter kan koderna kategoriseras till 

underkategorier och kategorier som beskrivs ovan. Tabell 2 visar hur processen från 

meningsbärande enhet till kategori har analyserats fram. 

Tabell 2. Demonstration av processen från meningsbärande enhet till kategori. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

“Komma-hem-känsla, man 

känner sig hemma för att man 

känner servisen och 

barpersonalen på restaurangen, 

det är inte kul att gå ensam på 

ett nytt ställe” 

Vill inte känna sig 

ensamma och väljer 

därför en restaurang där 

de känner personalen 

Vill inte känna sig 

ensamma 

Ensamhet Sociala aspekter 

 

4.4 Forskningsetiska reflektioner 
Gällande forskning om människor är det viktigt att säkerhetsställa att man inte inkräktar 

obehindrat på individens privatliv (Vetenskapsrådet, 2008). Därför har fyra forskningsetiska 
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krav skapats för att värna om individens integritet. Dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2008). 

Informationskravet innebär att deltagarna är informerade om studiens syfte samt att 

deltagandet är frivilligt och går att avbryta när som helst (Vetenskapsrådet, 2008). 

Informationskravet har för netnografin ingen betydelse då undersökningsdeltagarna endast 

deltar passivt. Informationen från de som använts har publicerats för allmän beskådan och 

anses därför inte som kränkande på informationskravet. Innan intervjuerna har samtliga 

deltagare blivit informerade om ovan nämnda faktorer.  

Samtyckeskravet innebär deltagarens rätt att själv bestämma över sitt deltagande i studien 

(Vetenskapsrådet, 2008). Enligt Vetenskapsrådet (2008) behöver samtycke inte efterfrågas då 

deltagaren medverkar passivt. Detta innebär att samtyckeskravet inte har någon betydelse för 

netnografin eftersom att recensionerna som ligger till grund för denna uppsats har publicerats 

för allmän beskådan på hemsidan TripAdvisor. För intervjuerna efterfrågades samtycke från 

samtliga deltagare som även samtliga gav sitt samtycke att medverka. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna behandlas konfidentiellt samt att deras 

personuppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2008). 

Konfidentialitetskravet för netnografin har uppfyllts genom att samtliga personer som både 

recenserat samt de restauranger som recensionerna gäller ha anonymiserats i största möjliga 

mån. Deltagarna i intervjun behövde inte uppge några personuppgifter och är således helt 

anonyma i denna studie. 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2008). Detta krav har uppfyllts i både netnografin och intervjustudien då 

data som insamlats enbart använts i syftet för denna uppsats. 

5. Resultat 
Resultatet redogörs i två delar. Första delen visar resultatet från den netnografiska 

datainsamlingen och den andra delen för intervjuerna som utförts, därefter följer en kort 

sammanfattning av resultatet. 

5.1 Netnografi 
I analysen av den data som samlats in via netnografin framträdde sex kategorier: 

förväntningar, pris, läge, utbud, tilldelat val och word of mouth. Dessa kategorier 

sammanfattar vad som påverkar affärsresenärens måltidsval. 
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Förväntningar 

Av recensionerna har affärsresenärens förväntningar på restaurangen visat sig vara den största 

kategorin. Som underkategorier till förväntningar har förväntningar på maten, service, 

förväntningar på miljön, förväntningar på restaurangens utsida, tidigare erfarenhet, tidigare 

erfarenhet av koncern, tillfälle och över förväntan analyserats fram. Tabell 1 visar dessa 

kategorier och underkategorier samt antalet av samtliga i recensionerna. Tidigare erfarenhet är 

den största kategorin där affärsresenären beskriver att denne har besökt restaurangen innan. 

Det visar sig därför vara viktigt för affärsresenärens val att välja sin måltid efter vad denne 

kan förvänta sig. För förväntningar ingår även underkategorin tidigare erfarenhet av koncern 

där affärsresenären sedan tidigare är bekant med en restaurangkedja eller koncern och då 

väljer sin måltid utefter förväntningarna på dessa. Underkategorin tillfälle innebär att 

affärsresenären väljer restaurang utifrån tillfälle och på så sätt väljer en restaurang som denne 

förväntar sig passa det tillfället. 

 

Utdrag ur recension 58: 

I keep returning to this restaurant despite it being crowded and despite that you 

have to wait for your food. 

 

I recension 58 beskriver en affärsresenär att denne återkommer till restaurangen trots missnöje 

med lång väntetid på maten och fullsatt restaurang. 

 

Utdrag ur recension 65: 

For a convenient and quick meal this is a good choice but certainly not the best 

choice if you're entertaining or with clients. 

 

I recension 65 beskriver affärsresenären att denne väljer restaurang utefter tillfälle. 

Affärsresenären väljer då restaurang utefter vad denne kan förvänta sig.  
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Tabell 1. Förväntningar 
Underkategori Kategori 

Förväntningar på maten (4)  
 
 
 
 
Förväntningar (32) 

Service (3) 

Förväntningar på miljön (1) 

Förväntningar på restaurangens utsida (3) 

Tidigare erfarenhet (17) 

Tidigare erfarenhet av koncern (3) 

Tillfälle (2) 

Över förväntan (1) 

 

Pris 

Sju recensioner har nämnt pris som en avgörande kategori i måltidsvalet. Här ingår både högt 

pris och prisvärdhet. Tabell 2 visar identifierade underkategorier och kategorier samt antal av 

samtliga. Högt pris innebär att affärsresenären i recensionen har nämnt att restaurangen i fråga 

hade höga priser och prisvärdhet innebär att affärsresenären har upplevt restaurangen som 

prisvärd. Att endast sju av 73 recensioner indikerar på priset visar att denna faktor inte är en 

speciellt viktig kategori i affärsresenärens måltidsval. Affärsresenären i recension 20 indikerar 

på ett högt pris på restaurangen. 

 

Utdrag ur recension 20: 

Bra ställe för samtal och hög mysfaktor. Intressant meny även om det 

underlättar om man slipper betala  

 

Tabell 2. Pris 
Underkategori Kategori 

Högt pris (4)  
Pris (7) 

Prisvärdhet (3) 

 
 

Läge 

Av recensionerna hade 16 recensioner angett läge som avgörande i måltidsvalet. Läge kunde 

identifieras genom underkategorierna; bra läge, centralt läge, ej centralt läge och läge nära till 

hotellet. Tabell 3 visar samtliga underkategorier och kategorier samt antalet av dessa. De 
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flesta av dessa recensioner värdesätter ett nära läge till hotellet vilket innebär att restaurangen 

antingen är belägen i hotellet eller i närheten till hotellet.  

 

Utdrag ur recension 33: 

Well worth the detour. Really good food. A little bit outside the center but well 

worth the trip.  

 

I recension 33 har affärsresenären beskrivit ett ej centralt läge uppvägt av någon annan faktor, 

i detta fall smaken på maten. Utifrån detta har restaurangens läge med andra ord en stor 

betydelse för affärsresenärens måltidsval. 

 

Tabell 3. Läge 
Underkategori Kategori 

Bra läge (1)  
 
Läge (16) Centralt läge (5) 

Ej centralt läge (4) 

Läge nära till hotellet (6) 

 

Utbud 

Av recensionerna har 13 av 72 angett utbud som en avgörande i måltidsvalet. Utbudet på 

restaurangen utgjordes av underkategorierna; litet utbud, utbud på mat, utbudet anknutet till 

hemmet och utbud på mat och dryck. Tabell 4 visar de identifierade underkategorierna och 

kategorierna samt antalet av dessa. För majoriteten av dessa recensioner är utbudet på mat den 

viktigaste kategorin i måltidsvalet. Valet av restaurang görs då utifrån vad det serveras för 

mat. Tre av dessa 13 recensioner har valt måltid utifrån ett utbud som är anknuten till deras 

hem och kultur.  

 

Utdrag ur recension 4: 

Var lite tveksam till en lunchrestaurang som hade endast två rätter som 

lunchutbud. Men sugen på att se interiören så blev det dagens val. 

 

Recension 4 visar att utbudet i detta sammanhang inte var det viktigaste i måltidsvalet. 
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Tabell 4. Utbud 
Underkategori Kategori 

Litet utbud (1)  
 
Utbud (13) Utbud på mat (8) 

Utbudet anknutet till hemmet (3) 

Utbud på mat och dryck (1) 

 

Tilldelat val 

Analysen visade att en relativt stor del av affärsresenärerna hade fått sitt val förutbestämt 

genom jobbet. Detta val är alltså tilldelat till affärsresenären och denne har då ingen makt i 

måltidsvalet. Recension 69 visar att affärsresenären besökte restaurangen i affärer och att 

denne inte har betalat för måltiden. Tabell 5 visar underkategorin och kategorin samt antalet 

av dessa. 

 

Utdrag ur recension 69: 

Very good food in the restaurant. Was there on business so not sure of prices. 

 

Tabell 5. Tilldelat val 
Underkategori Kategori 

Förutbestämt (11) Tilldelat val (11) 

 

Word-of-mouth 

Av recensionerna har slutligen kategorin word-of-mouth analyserats fram. Här har 

affärsresenären valt restaurangen genom antingen rekommendationer från hotellet, 

rekommendationer eller genom e-WOM. Rekommendation innebär att affärsresenären har 

blivit rekommenderad av en person med personlig anknytning till skillnad från e-WOM där 

affärsresenären har blivit rekommenderad på internet. Tabell 6 visar de identifierade 

underkategorierna och kategorierna samt antal för samtliga. Rekommendationer på internet 

tycks väga nästan lika tungt som rekommendationer från individer med personlig anknytning 

till affärsresenären. Recension 51 visar hur affärsresenären har valt måltid genom en 

rekommendation från forumet. 
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Utdrag ur recension 51: 

I have to agree with the prior reviewer, who highly recommended the salmon 

salad here - it was so delicious that I returned the next day to have another one 

for lunch!  

  

Tabell 6. Word-of-mouth 
Underkategori Kategori 

Rekommendation från hotellet (1)  
Word-of-mouth (10) 

Rekommendation (5) 

e-WOM (4) 

 

5.2 Intervjuer 
Genom innehållsanalysen av intervjuerna kunde kategorierna läge, word-of-mouth, sociala 

aspekter och resurser analyseras fram. Dessa kategorier visar vad som påverkar 

affärsresenärens måltidsval. 

 

Läge 

En av affärsresenärerna nämner att läget påverkar i måltidsvalet. Här är det bevisligen ett 

bekvämt läge som avgör. Tabell 7 visar den identifierade koden, underkategorin och 

kategorin. Affärsresenärerna värdesätter att äta i hotellets restaurang på grund av det bekväma 

läget vilket också syns i utdraget ur intervju 1. 

 

Utdrag ur intervju 1: 

[…] Vi äter oftast på hotellet, det är smidigt. Det är svårt att gå ut och leta fram 

något, man släpper oftast bagaget på rummet och trots att man känner till 

menyn utan och innan är det bekvämare att äta på hotellet. 
 
Tabell 7. Läge 
Kod Underkategori Kategori 

Bekvämt att äta på en restaurang belägen i hotellet. (1) Bekvämt läge (1) Läge(1) 

 

Word-of-mouth 

Av intervjuerna analyserades kategorin word-of-mouth fram. Samtliga affärsresenärer anger 

rekommendationer, rekommendationer på internet eller rekommendationer från kollegor som 
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avgörande i måltidsvalet. Tabell 8 visar identifierade koder, underkategorier och kategori 

samt antal för samtliga. 

Utdrag ur intervju 1: 

Åker man längre eller är på en plats där man inte varit förut tar jag gärna en 

runda eller om man har hört om något trevligt ställe av någon.  

Affärsresenären i intervju 1 beskriver att denne väljer måltid utefter rekommendationer. 

Tabell 8. Word-of-mouth 

Kod Underkategori Kategori 

Väljer utefter rekommendationer(1) Rekommendationer(1)  

Väljer restaurang utifrån rekommendationer på internet(1) e-WOM (1) Word-of-mouth(3) 

Väljer restaurang utifrån rekommendationer av andra kollegor.(1) Rekommendationer från kollegor(1)  

 

Sociala aspekter 

Affärsresenärens sociala aspekter tycks även vara en avgörande kategori i måltidsvalet. Här är 

det underkategorin ensamhet som påverkar valet. Tabell 9 visar de identifierade koderna, 

underkategorin och kategorin samt antal för samtliga. Affärsresenärerna undviker att se 

ensamma ut på restauranger genom att läsa tidningar eller genom att helt undvika att äta på 

restaurang själv. En av affärsresenärerna i intervju 1 nämner en ”komma-hem-känsla” där 

resenären väljer en restaurang där denne har lärt känna personalen för att inte känna sig 

ensam. 

 

Utdrag ur intervju 1: 

Komma-hem-känsla, man känner sig hemma för att man känner servisen och 

barpersonalen på restaurangen, det är inte kul att gå ensam på ett nytt ställe 

 

Affärsresenären i intervju 3 undviker helt att äta på restaurang själv och väljer istället att köpa 

mat i en mataffär. 

 

Utdrag ur intervju 3: 

När jag är själv så brukar jag inte gå ut, då köper jag någonting på ICA 
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Tabell 9. Sociala aspekter 
Kod Underkategori Kategori 

Undviker att se ensam ut med en tidning.(1)  
 
Ensamhet(4) 

 
 
Sociala aspekter(4) Undviker att besöka restauranger utanför hotellet ensam.(1) 

Vill inte känna sig ensam(1) 

Vill inte äta själv på restaurang(1) 

 

Resurser 

Av analysen får vi fram att endast en av affärsresenärerna väljer utifrån sina resurser. Här är 

det priset som avgör. Utdraget ur intervju 3 visar att affärsresenären väljer ett billigare 

alternativ då denne reser själv. Tabell 10 visar den identifierade koden, underkategorin och 

kategorin. 

Utdrag ur intervju 3: 

När jag är här själv på utbildning […] så då blir det billigare. 

 

Tabell 10. Resurser 
Kod Underkategori Kategori 

Väljer utifrån billigt pris(1) Pris(1) Resurser(1) 

 

5.3 Sammanfattning av resultat 
Genom analysen av det netnografiska materialet framträdde sex kategorier: förväntningar, 

pris, läge, utbud, tilldelat val och word-of-mouth. Kategorierna visar vad som påverkar 

affärsresenärens val av måltid. Den största kategorin som framträdde var förväntningar där 

bland annat underkategorierna tidigare erfarenhet och förväntningar på maten ingick. Läge, 

utbud och word-of-mouth framträdde även som en stor del av analysen där affärsresenärens 

måltidsval påverkades av bland annat läge nära till hotellet, utbud på mat och 

rekommendationer. En stor del av resultatet kunde analyseras fram till tilldelat val vilket 

innebär att affärsresenären inte väljer sin måltid själv och därav inte har någon makt i 

måltidsvalet. Pris analyserades fram som den minst förekommande kategorin vilket visar att 

priset inte påverkar affärsresenärens måltidsval speciellt mycket. 

Genom analysen av intervjuresultatet framträdde fyra kategorier: läge, word-of-mouth, 

sociala aspekter och resurser. Dessa kategorier visar vad som påverkar affärsresenärens val 

av måltid. De sociala aspekterna analyserades fram som den mest förekommande kategorin i 
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analysen. Här var det ensamhet som styrde affärsresenärens val då de undvek att äta ensamma 

på restaurang. Word-of-mouth framträdde också som en stor kategori då en stor del av 

affärsresenärerna valde måltid utefter rekommendationer, rekommendationer från kollegor 

eller internet. Slutligen analyserades läge och resurser fram, i dessa kategorier var det ett 

bekvämt läge och priset som påverkade affärsresenärers måltidsval. 

Resultatet visar att olika kategorier framträdde genom de olika metoderna men även att vissa 

kategorier visar sig i båda. Läge och word-of-mouth framträdde i innehållsanalysen av både 

netnografin och intervjuerna och vi kan även se att resurser i analysen av intervjuerna kan 

kopplas ihop med kategorin pris i analysen av netnografin. Sociala aspekter framstod som en 

kategori som endast visade sig i analysen av intervjuerna. Tabell 11 visar syntesen av de 

framträdda kategorierna i innehållsanalysen av netnografin och intervjuerna. 

Tabell 11. Syntes av de framträdda kategorierna i innehållsanalyserna  
Innehållsanalys 
av netnografi 

Förväntningar(32) Pris(7) Läge(16) Utbud(13) Tilldelat val(11) Word-of-mouth(10)  

Innehållsanalys 
av intervjuer 

 Resurser(1) Läge(1)   Word-of-mouth(3) Sociala 
aspekter(4) 

 

6. Diskussion 
I diskussionskapitlet kommer först resultatet diskuteras och därefter metoden följt av en 

reflektion av uppsatsens tillförlitlighet och litteratur. 

6.1 Resultatdiskussion 
Från analysen av den netnografiska datainsamlingen och intervjumaterialet har olika 

kategorier framträtt. Dessa kategorier kan visa vad som påverkar affärsresenärens måltidsval 

och kommer diskuteras nedan. 

Av det netnografiska resultatet kan vi se att förväntningar är den mest förekommande 

kategorin. Här ingår bland annat tidigare erfarenhet vilket innebär att affärsresenären 

återvänder till en restaurang som för denne är känd sedan innan. Vissa av affärsresenärerna 

har varit nöjda med tidigare besök på restaurangen och återvänder därför igen medan andra 

beskriver att de inte har varit speciellt nöjda men väljer ändå att återvända. Detta tydliggörs 

speciellt i utdraget ur recension 58: “I keep returning to this restaurant despite it being 

crowded and despite that you have to wait for your food”. Vi får inte veta vad det är som gör 

att affärsresenären återvänder trots missnöje. En möjlig förklaring är oviljan att se ensam ut på 
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en ny och främmande restaurang. Enligt Sobal och Nelson (2003) föredrar individer att äta 

tillsammans. Vi antar genom det att affärsresenärer snarare återvänder till en bekant 

restaurang än att besöka en ny restaurang när denne skall äta själv. Tendenser på att 

affärsresenärerna undviker att äta själv kan vi även se i kategorin sociala aspekter som 

framkommer i innehållsanalysen av intervjuerna vilket bekräftar att denna kategori är 

betydande i måltidsvalet. I kategorin förväntningar ingår även tillfälle. Detta innebär att 

affärsresenären väljer restaurang som denne förväntar sig passa det tillfället. June och Smith 

(1987) menar att konsumenten väljer restaurang efter olika tillfällen vilket utdraget ur 

recension 65 också visar: “For a convenient and quick meal this is a good choice but 

certainly not the best choice if you're entertaining or with clients.” Vidare menar June och 

Smith (1987) att restauranger kan profilera sig för att möta individers förväntningar och på så 

sätt dra nytta av det. 

Pris framstod som en relativt liten kategori i analysen vilket tyder på att affärsresenärens 

måltidsval inte påverkas särskilt mycket av priset. Som Riddle (1999) menar spenderar 

affärsresenärer dubbelt så mycket pengar än vanliga turister och enligt Mårtensson et al. 

(2004) värdesätter de bland annat tid framför pris vilket leder till att måltidsvalet antagligen 

inte påverkas av priset utan snarare av andra faktorer. Pris framträdde även som en del av 

kategorin resurser i innehållsanalysen av intervjuerna. För endast en affärsresenär i detta fall 

påverkar de monetära resurserna måltidsvalet. Resurser är en del av vad som gör det möjligt 

för individer att göra måltidsval och som tidigare nämnt blir valen för en individ med t.ex. 

mycket pengar flera eftersom de inte behöver utesluta dyra alternativ vilket en person med 

mindre pengar måste göra (Furst et al., 1996). En annan sak som är av relevans är att 

affärsresenärer inte alltid betalar sin egen måltid vilket visas i recension 20: “Bra ställe för 

samtal och hög mysfaktor. Intressant meny även om det underlättar om man slipper betala”. 

Utdraget beskriver att individen inte behövt betala själv och har ändå fått ett positivt intryck 

av restaurangen. Detta styrker ytterligare att pris som faktor inte spelar en avgörande roll när 

affärsresenärer gör måltidsval.   

Läget visar sig påverka affärsresenärens måltidsval i både netnografin och intervjuerna och 

här är det läge nära till hotellet respektive bekvämt läge som påverkar mest. För 

affärsresenären är det bevisligen bekvämt att välja måltid utifrån ett läge nära till dennes 

hotell. En möjlig förklaring kan vara att affärsresenären väljer det närmsta alternativet på 

grund av att de värdesätter tid som Mårtensson et al. (2004) beskriver. Resultatet visar att 

affärsresenären helst väljer något i ett nära läge till hotellet men att en del gånger kan läget 
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vara uppvägt av en annan faktor så som god mat som exempelvis i recension 33: “Well worth 

the detour. Really good food. A little bit outside the center but well worth the trip”. Här 

värderar individen att göra en extra ansträngning för att få (enligt denne) mycket bra mat och 

en förklaring kan vara att denna individ besitter högt kulturellt kapital (Kamphuis et al. 2015) 

och har därför förmågan att se fördelarna med att ta en omväg för riktigt bra mat. Detta ger 

skäl att tro att högre kulturellt kapital öppnar upp för fler måltidsval för en individ. 

Burkholder et al. (2010) menar att affärsresenärer utsätts för hälsorisker och har bland annat 

lägre BMI än icke-resenärer. Om det nu är så att affärsresenären alltid väljer restaurangen i 

hotellet av bekvämlighet eller tidsbrist leder detta till att resenären äter från samma utbud och 

beroende på hur ofta denne reser kan det ge en negativ påverkan på resenärens näringsintag. 

Utbud påverkar även affärsresenärens val av måltid. Här är det främst utbudet på mat som 

påverkar måltidsvalet. Jung et al. (2015) menar att kvalitén på maten är den avgörande 

aspekten i hur en konsument väljer restaurang. Detta överensstämmer inte med resultatet av 

denna studie då utbudet utgör en så pass liten del av resultatet. Mer forskning behövs för att 

kunna dra slutsatser. En liten del av affärsresenärerna indikerade på att valet gjordes efter att 

utbudet var anknutet till hemmet. En förklaring till detta kan vara att individernas kulturella 

kapital (Kamphuis et al., 2015) gör att de instinktivt väljer något kopplat till hemmet istället 

för att välja något främmande.  

Word-of-mouth framträdde även som en kategori i både analysen av den netnografiska 

datainsamlingen samt i intervjuerna. Litvin et al. (2008) menar att word-of-mouth har en 

speciellt stor påverkan inom hospitality-branschen eftersom att produkten inte går att 

utvärdera innan köpet, detta kan även anses stämma in på affärsresenären då 

rekommendationer tycks spela en signifikant roll i affärsresenärens måltidsval. 

Rekommendationer via internet visade sig väga nästan lika tungt som rekommendationer av 

personer med personlig anknytning till affärsresenären, detta visas inte minst i recension 51: 

“I have to agree with the prior reviewer, who highly recommended the salmon salad here - it 

was so delicious that I returned the next day to have another one for lunch!”. Citatet visar att 

affärsresenären litade på en främmande människa på forumet. Hawkins et al. (2004), Kardon 

(2007) och Litvin et al. (2008) menar alla samma sak; att dessa typer av kommunikationer får 

allt större inflytande på konsumenten vilket vi även kan se tendenser på i resultatet av denna 

studie. 
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Genom innehållsanalysen framträdde kategorin sociala aspekter. Av resultatet för 

innehållsanalysen tycks en stor del i affärsresenärens måltidsval ligga i sociala aspekter. På ett 

eller annat sätt försöker affärsresenären undvika att äta ute ensam och om denne gör det, 

undviker resenären att se ensam ut genom att läsa tidningar eller välja en tidigare känd 

restaurang i hotellet där denne känner personalen. Denna yttring visar sig speciellt i utdraget 

ur intervju 3: ”När jag är själv så brukar jag inte gå ut, då köper jag någonting på ICA”. 

Enligt de studier som Sobal och Nelson (2003) nämner anses en måltid som äts själv inte vara 

“riktig”. För denna affärsresenär är antagligen commensality så djupt inrotat att resenären 

anser att måltiden inte är riktig då den skall ätas själv. En annan identifierad kod under 

kategorin sociala aspekter visar att affärsresenären inte vill känna sig ensam. Genom utdraget 

från intervju 1 kan vi speciellt se detta: “Komma-hem-känsla, man känner sig hemma för att 

man känner servisen och barpersonalen på restaurangen, det är inte kul att gå ensam på ett 

nytt ställe”. För denna affärsresenär kan vi även se att commensality är så viktigt att resenären 

har lärt känna personalen på restaurangen för att inte känna sig ensam. Att så pass stor del av 

resultatet från intervjustudien pekar på att affärsresenärens val styrs av sociala aspekter visar 

hur viktigt commensality - att äta tillsammans är för affärsresenärer. Heimtun (2010) beskriver 

att kvinnor som reser själv ogillar att äta ute själv eftersom att de känner sig ensamma och 

socialt exkluderade. Tendenser av detta visar sig även i innehållsanalysen av intervjuerna men 

med skillnaden att samtliga intervjupersoner var män. 

En relativt stor del av resultatet från den netnografiska datainsamlingen visade att 

affärsresenärens val var tilldelat. Som Furst et. al (1996) nämner har olika individer olika 

preferenser och prioriteringar vilket ger upphov till diskussion för ett måltidsval. Om en 

affärsresenär är på en plats som kund och möter individer i affärssyfte skulle man ju kunna 

tänka sig att valet blir tvingat, vilket då resulterar i att affärsresenärer måste åsidosätta sina 

egna måltidspreferenser. 

Kategorierna läge, word-of-mouth och pris/resurser framstod i både analysen av netnografin 

och intervjuerna. Vi kan även se att kategorierna sociala aspekter och förväntningar kan gå in 

i varandra med tanke på att affärsresenärer vill undvika att se ensamma ut på en främmande 

restaurang och väljer då utifrån förväntningar eller sociala aspekter. Utbud och tilldelat val 

blir därmed de kategorier som endast framstod i innehållsanalysen av netnografin. Detta 

styrker ytterligare att utbudet inte är en avgörande faktor i affärsresenärens måltidsval och 

eftersom att affärsresenärerna i intervjuerna blev tillfrågade hur de väljer måltid när valet inte 
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är tilldelat framstod denna kategori inte i innehållsanalysen av intervjuerna. Vi kan ändå inte 

utesluta att dessa affärsresenärer får sitt måltidsval tilldelat stundvis när de reser i tjänsten.  

6.2 Metoddiskussion 
För uppsatsens ändamål anses den netnografiska metoden lämplig. Fördelarna med metoden 

är att den bidrar med en stor mängd data förutsatt att informationen går att tillgå öppet på 

forumet. Datakällorna innehåller även en stor mängd naturligt förekommande data då 

användarna har skrivit informationen utan påverkan av forskare och det kan därför ge en mer 

uppriktig bild av användarens upplevelse (Mkono & Markwell, 2014). Nackdelarna med 

metoden är att många recensioner är korta och därför svåra att analysera på djupet, i och med 

att informationen tas från ett öppet forum är det heller inte möjligt att ställa följdfrågor eller 

gräva djupare om funderingar uppstår. Med detta i åtanke kunde en alternativ metod 

eventuellt varit att föredra. En mer omfattande intervjustudie med djupintervjuer med 

affärsresenärer kunde ha utförts för att få en djupare förståelse för vad som påverkar 

affärsresenärens val av måltid. En intervjustudie hade även bidragit till att kroppsspråk och 

tonläge hade kunnat inkluderas i analysen vilket vi förlorar i att använda en netnografisk 

datainsamling.  

Det valda forumet för datainsamlingen kan även diskuteras till vår fördel och nackdel. Det 

finns bland annat en risk att informationen som skrivits på forumet är falsk. Enligt Mkono och 

Markwell (2014) förekommer det ibland falska omdömen, antingen fördelaktiga eller 

ofördelaktiga från personer med ett motiv att förstöra för eller gynna ett företag. Under 

datainsamlingen har detta tagits i hänsyn men eftersom att själva tyckande om restaurangerna 

inte var relevant har det inte haft större betydelse för studien. Problemet kvarstår antagligen 

på andra forum och eftersom att forumet har information att tillgå utan registrering bidrar det 

till en öppenhet till skillnad från bland annat Facebook vilket gör det valda forumet för 

datainsamlingen lämpligt. Forumet har även tidigare använts som underlag till analys av bland 

annat Mkono (2012;2013) vilket styrker vårt val av plattform för netnografin. Andra forum så 

som BusinessClass har även övervägts men eftersom att innehållet på detta forum inte 

beskriver affärsresenärers upplevelser av restauranger valdes TripAdvisor. 

I och med intervjustudien uppkom både styrkor och svagheter. En styrka med intervjustudien 

var bland annat att det bidrog till en bredare grund och en annan infallsvinkel till analysen. 

Den kvalitativa intervjun gav möjlighet att ställa följdfrågor och på djupet få en bredare 

förståelse för affärsresenärens måltidsval. En svaghet kan anses vara det låga antalet utförda 
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intervjuer då detta kan tyckas vara för få intervjuer för att få tillräckligt stor mängd data att 

analysera. En annan svaghet var intervjun som dokumenterades för hand då 

intervjupersonerna inte godkände ljudinspelning. Detta kan innebära att brister i materialet 

förekommer eftersom att de exakta ord som sas inte skrevs ner. Feltolkningar kan även 

förekomma då intervjupersonens olika röstuttryck och tonläge inte syns i dokumentationen. 

Eftersom att intervjuerna var korta ses detta dock inte som ett stort problem, antecknaren 

kunde renskriva intervjun direkt efter och hade således inte glömt bort intervjuns viktigaste 

delar. Ytterligare kritik kan riktas mot våra egna roller som intervjuare då vi beaktar oss själva 

som oerfarna inom kvalitativa intervjuer. Detta var något vi diskuterade innan intervjuerna 

och för att förebygga eventuella problem förbereddes intervjuerna till största möjliga mån 

genom att bland annat utforma ett frågeschema innan intervjuerna utfördes. Detta menar 

Kvale och Brinkmann (2009) är behövligt för oerfarna intervjuare för att undvika att t.ex. 

ledande frågor ställs. Vidare menar Rubin och Rubin (2012) att en kvalitativ intervju kan 

utsätta intervjuaren för fysisk och psykisk stress. För att undvika denna stress har intervjuarna 

tagit pauser emellan intervjuerna, hållit intervjuerna på en avskild plats och schemalagt 

intervjuerna på en bekväm tid. 

Som analysmetod valdes en kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). 

Analysmetoden är väldokumenterad och genom kodningen kan en stor mängd data minskas 

utan att förlora kärninnehållet vilket gör tolkningen och analysen lättare. Andra 

analysmetoder så som tematisering (Kvale & Brinkmann, 2009) har övervägts men eftersom 

att denna metod går ut på att ett eller flera teman skapas i förväg innan analysen utförs valdes 

Graneheim och Lundmans (2004) metod då vi har velat skapa teman utifrån vad som kunde 

analyseras genom den data som samlats in genom netnografin och intervjuer. Detta för att vi 

inte ville styra analysen i en förutbestämd riktning då vi använde oss av naturligt 

förekommande data.  

6.2.1 Tillförlitlighet 
I kvalitativ forskning används ofta begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet för 

att beskriva tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). Morse, Barret, Mayan, Olson, 

Spiers (2002) poängterar dock att reliabilitet och validitet är att föredra i kvalitativa 

undersökningar då innebörden är den samma trots inblandning av nya begrepp. Vi har valt att 

använda oss av tillförlitlighetskriterierna för att säkerställa trovärdigheten i denna uppsats då 

de enligt Bryman (2011) ger oss möjlighet att se fler sidor av den sociala verkligheten jämfört 

med reliabilitets- och validitetskriterierna. 
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Trovärdighet innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att undersökningarna och 

analysmetoden möter det tilltänkta syftet. I uppsatsen har flera metoder använts vilket höjer 

trovärdigheten. Dock kunde fler intervjuer utförts för att stärka trovärdigheten ytterligare. En 

väldokumenterad analysmetod av Graneheim och Lundman (2004) har använts och processen 

i innehållsanalysen är även synlig i metoden. För att höja uppsatsens trovärdighet har vi gjort 

en fyllig beskrivning av metoden och alla steg i den, detta leder till en transparens i uppsatsen. 

Genom att använda sig av internet som datakälla blir spridningen av deltagarna stor och 

övriga aspekter som kan anses öka trovärdigheten i vår uppsats är den stora mängden data 

som samlats in samt att citat från rådata presenteras i resultatet.  

Pålitlighet innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att forskaren konsekvent och 

tydligt redogör för samtliga steg i forskningsprocessen. Processerna i denna uppsats har i 

metodkapitlet beskrivits tydligt för att säkerställa pålitligheten. Pålitlighetskriteriet kan 

jämföras med reliabilitet som strävar efter att samma resultat ska uppnås vid upprepade 

mätningar oavsett vem som utför den. Skillnaden är i detta fall är att pålitlighetskriteriet har 

gett oss möjlighet att t.ex. ställa följdfrågor eftersom att intervjuer är en utvecklande process, 

vilket inte går i enlighet med reliabilitet som strävar efter att vara konsekvent.  

Överförbarhet innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att studiens resultat kan 

överföras till andra grupper eller kontexter. I uppsatsen har vi tydligt beskrivit den grupp vi 

undersöker och valt att det är upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart. 

6.2.2 Källkritik 
Det är viktigt att säkerhetsställa att litteraturen i det teoretiska ramverket inte är felaktig eller 

missvisande (Thurén, 2013). Källorna har inhämtats från vetenskapliga databaser och ett 

flertal ifrån vetenskapliga tidskrifter vilket minimerar risken för användandet av opålitlig 

information. För att ytterligare styrka att källorna vilar på en vetenskaplig grund har vi till 

största möjliga mån använt oss av källor som har blivit fackgranskade, det vill säga peer 

reviewed. Enligt Thurén (2013) är primärkällor mer tillförlitliga än sekundärkällor. Med detta 

i åtanke har användandet av primärkällor eftersträvats i största möjliga mån. Kritik kan riktas 

mot de källor som är äldre än 2000-talet då forskningen i dem kan anses vara föråldrad. Enligt 

Thurén (2013) är nyare källor mer trovärdiga och de äldre källorna kan därför anses som en 

brist i vårt arbete.  

En stor del av vår metod angående netnografi är baserad på verk från en författare Kozinets, 

vilket kan anses som bristande. Problematiken gällande detta är dock att den netnografiska 
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metoden är relativt ung och den författare som vi har använt oss av i denna uppsats är 

pionjären för denna. Detta gör det svårt att hitta litteratur som är helt fristående från honom. 

Vi har förhållit oss kritiskt till detta genom att leta annan litteratur som styrker Kozinets 

teorier för att få en mer nyanserad bild av metoden. 

7. Slutsats 
Genom denna studie har vi kommit fram till att affärsresenärens måltidsval påverkas av olika 

faktorer. Det finns ingen slutgiltig faktor som påverkar valet men vi kan konstatera att vissa 

faktorer påverkar mer än andra. Pris är en faktor som inte påverkar valet desto mer medan 

affärsresenärens förväntningar och sociala faktorer påverkar mer. Vi kan konstatera att valet 

är ytterst individuellt och för att få en djupare förståelse för hur affärsresenärer väljer måltid 

skulle vidare forskning behövas med exempelvis en mer omfattande intervjustudie. Vidare 

kan det vara intressant att utifrån resultatet på denna uppsats forska vidare i hur restauranger 

kan profilera sig för att locka affärsresenärer. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuschema 
Vi skriver vår c-uppsats på restauranghögskolan i Umeå och undersöker i hur affärsresenärer 
gör sina måltidsval när dessa inte är tilldelade genom jobbet. Godkänner du att vi spelar in 
intervjun? Intervjun tar ca 6 min och du kommer att vara anonym. Allt du säger kommer 
endast användas i syftet för denna uppsats och du har rätt att avbryta när du vill. 

Affärsresenärers måltidsval i Umeå 

Tid ca 4-6 minuter per intervju 

A: Introduktion om syftet till intervjun ca 30 sek 

B: Hur ofta reser du i jobbet? ca 2 min 

C: Hur många nätter stannar du på denna destination? ca 2 min 

D: Hur går du tillväga när du väljer måltid. ca 2 min 

Avslut. 


