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Sammanfattning

Vi har i egenskap av studenter samt privatpersoner uppmärksammat en tydlig trend gällande 

marknadsföring av produkter och tjänster. Vi ser att fler och fler företag erbjuder kringtjänster 

till deras produkter för att öka dess attraktivitet. Efterfrågan på marknaden tenderar också till 

att efterfråga dessa kringtjänster, så kallade mervärden. Vi har med denna uppsats sökt 

förståelse för mervärdeskapande, med fokus på hur företag kan använda sig av 

mervärdeskapande som en effektiv metod för differentiering. Med andra ord hur dessa 

kringtjänster kan vara relationsskapande genom kundlojalitet och därmed skapa kundsegment 

för företag.

Vi har i denna undersökning genomfört en fallstudie på företaget Fazer restaurang. Det finns 

två anledningen till att vi har valt detta företag. För det första så agerar företaget i en bransch 

som präglas av att mervärden såsom service och kvalitet är de främsta konkurrensfördelarna. 

För det andra så har företaget ett koncept där mervärden starkt framhävs.

Syftet med denna uppsats är att analysera hur ett företag inom restaurangbranschen använder 

sig av mervärdeskapande faktorer för att differentiera sig. Detta undersökte vi genom att söka 

information om restaurangen samt intervjua restaurangens ledningen och på så sätt få veta vad 

företaget har att erbjuda marknaden. Sedan genomförde vi en enkätundersökning med 

restaurangens besökare som population. Denna undersökning visade oss hur väl restaurangens 

utbud matchade efterfrågan hos kundsegmentet.

Med hjälp av en teoretisk syntes samt en avgränsning gällande mervärdet på kvalitet och 

service kunde vi dra slutsatsen att mervärdeskapandet har en betydelsefull roll när det gäller 

företags möjligheter att differentiera sig och på så sätt få lojala kunder. Undersökningen 

visade även att mervärdena visuellt intryck samt trendriktighet var av betydelse.

Uppsatsen kan erbjuda läsaren förståelse om mervärdets betydelse samt ge en översikt hur 

olika mervärdesteorier kan kopplas samman. Vidare så tror vi att denna uppsats kan användas 

som utgångspunkt för vidare forskning i ämnet.
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1 Inledning
I detta avsnitt presenterar författarna bakgrunden till undersökningen. Vidare förs en 

problemdiskussion vilken leder till problemformuleringen samt syftet. Detta sätts i perspektiv 

och avgränsningar. Slutligen presenteras de begrepp som är relevanta för undersökningen.

1.1 Bakgrund

I dagens samhälle har konkurrensen generellt sett ökat, både för internationella och nationella 

företag1. Detta på grund av att företagen blir fler, det vill säga att utbudet ökar samt att 

marknaden och efterfrågan förändras. Företagen måste hela tiden matcha efterfrågan på 

marknaden samt finna nya kundsegment för att överleva. När konkurrensen ökar så ökar 

marknadsföringens betydelse. Marknadsföringen är till för att förmedla företagens produkter 

ut på marknaden. Marknadsföringen skall även göra produkterna attraktiva samt sprida 

kännedom om produkten. När det gäller marknadsföring så finns det två intressanta modeller 

så som transaktionsmarknadsföring samt relationsmarknadsföring.

Transaktionsmarknadsföring används främst i länder med stora hemmamarknader där 

produktens fysiska funktion har stor betydelse. Inom denna marknadsföring använder sig 

företag sig av ”de fyra P:na” som innefattar pris, plats, produkt och påverkan2. 

Transaktionsmarknadsföringen har vi berört i en mindre omfattning i denna uppsats.

Mer relevant är relationsmarknadsföring som kan anses som mer komplicerad än 

transaktionsmarknadsföringen då den innehåller fler delar. Här sätts relationen mellan säljare 

och köpare i fokus och säljaren får fler verktyg att använda sig utav. Ett av dessa verktyg är 

mervärde. Större delen av fokus i denna uppsats ligger på mervärdeskapandet. Grundtanken är 

att säljaren skapar ett mervärde kring produkten som då skall öka produktens attraktivitet för 

den tänkta kunden. Mervärdet utgörs av så kallade mjuka värden som utgörs av de värden 

som skapas kring produktens fysiska funktion som t.ex. varumärke, support, garantier, 

anspelning på känslor och service mm3. Då en marknad är mättad eller konkurrensen är hård 

spelar mervärdet en betydelsefull roll. På en marknad med låg konkurrens samt stor 

efterfrågan har den fysiska produkten ett större värde vilket ger möjlighet till en fördelaktig 

tillämpning av transaktionsmarknadsföring. Marknaden i Sverige präglas till stor del av hård 
                                                
1

Grönroos, Christian (1993) From marketing mix to relationshipmarketing. Towards a paradigm shift. Swedish school of economics and 

business. Administartion. Working papers.

2
Kotler, Philip (1999) Principles of Marketing. USA, Prentice Hall Europé

3
Gummesson, Evert (1998). Relationsmarknadsföring: 4P till 30R: Liber Ekonomi
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konkurrens och det visar sig på de produkter som erbjuds. Vi kan vardagligen se produkter 

som levereras i koncept och erbjudanden, allt från biltillverkare som erbjuder garantier, gratis 

vinterdäck vid köp av bil etc. till mobiltelefoner som erbjuds med musiktillbehör och en 

mängd tjänster.

Mervärdeskapandet ska resultera i att företagen får fler kunder och nya kundsegment.

Effekterna och utvecklingen av att använda sig av mera mervärdeskapande har väckt vårt 

intresse och vi har försökt att belysa konsten att använda sig av mervärdeskapande för att 

differentiera sig på marknaden. 

1.2 Problemdiskussion

Det finns flera intressanta aspekter gällande detta ämne. Vi vill i detta avsnitt presentera vår 

diskussion som fört oss fram till valet av vårt uppsatsämne. Till att börja med så såg vi 

mervärdet ur ett historiskt perspektiv, hur det uppkom, varför, hur utvecklingen har sett ut 

samt hur betydelsefullt mervärdeskapandet kommit att bli. Vidare i ett funktionellt perspektiv, 

i fall det går att skapa mervärde kring alla typer av produkter och på alla typer av marknader. 

Sedan övergick diskussionen åt en mer social riktning, hur påverkas konsumenter av 

mervärdet och vi frågar oss ifall företagen försöker lura på oss produkter som vi egentligen 

inte har något behov av. Diskussionen har även berört företagsekonomiska frågor där vi bland 

annat frågat oss hur stor del av mervärdet som går att urskilja samt om man kan särskilja det 

från företagens affärsidé, positionering och differentiering. Framtiden har varit en intressant 

del i vår diskussion. Hur kommer mervärdets utveckling se ut, kan konsumenterna bli ”mätta” 

eller efterfrågar de mervärde. Varför behövs mervärdet samt skulle produkterna kunna 

utvecklas på annat sätt. Vi har även frågat oss på vilket sätt marknadernas utveckling kommer 

att påverka mervärdeskapandets utveckling. 

När vi sökt ett lämpligt undersökningsobjekt för denna uppsats så har vi tittat på flera 

branscher. Våra kriterier har varit att vi vill se en tydlig utveckling gällande mervärdet, det 

vill säga kringtjänster utöver den fysiska produkten, samt att konkurrensfördelarna bland de 

olika företagen inom samma bransch är ungefär desamma, alltså att samma 

mervärdeskapande ska kunna härledas hos flera företag. Vi förstod att vi sökte en bransch 

som är kännetecknad av både varor och tjänster. Vi kom till slut fram till att 

restaurangbranschen är den optimala att undersöka, då branschen utgörs av att en fysisk 

produkt erbjuds samtidigt som att mervärdet starkt har ökat i betydelse sedan en lång tid 

tillbaka. Denna kombination ger en möjlighet att sätta den fysiska produktens värde i relation 
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till mervärdet. I restaurangbranschen kan vi se olika typ av mervärden, allt ifrån att 

restauranger erbjuder kulturella upplevelser till olika typer av trender. Vi vill jämföra 

företagets utbud av mervärde och jämföra det med efterfrågan på samma mervärde hos 

företagets kunder, och på så sätt se hur företaget lyckats differentiera sig genom att använda 

mervärdeskapande. 

1.3 Problemformulering

Hur kan företag inom restaurangbranschen använda sig av mervärdeskapande som en effektiv 

metod för differentiering? 

1.4 Syfte

Vårt syfte är att analysera hur ett företag inom restaurangbranschen använder sig av 

mervärdeskapande faktorer för att differentiera sig. Uppsatsen är av explorativ karaktär då 

dessa resultat kan ligga till underlag för vidare studering av mervärdeskapande i 

restaurangbranschen.  

1.5 Perspektiv

Undersökningen har genomförts utifrån ett teoretiskt perspektiv, med det menar vi att 

undersökningen riktar uppmärksamheten mot de valda teorierna, dock har uppsatsen ett 

holistiskt synsätt vilket menas med att den samtidigt tar ett helhetsperspektiv i beaktande4. De 

processer som skall undersökas är de som syftar till att skapa mervärde och på så sätt 

differentierar företaget. Undersökningen omfattar ett restaurangföretag på den svenska 

marknaden.

1.6 Avgränsningar

I dag finns en mängd restaurangföretag på den svenska marknaden. Vi har därför valt att 

avgränsa oss till att analysera ett väletablerat företag på den svenska marknaden inom 

restaurangbranschen. För att begränsa vår undersökning ytterligare har vi valt restaurangens 

kunder som population. 

                                                

4 Johannessen, A & Tufte, PA (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Malmö Sid 33.
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2 Metod

I detta avsnitt redogör författarna för hur arbetet med uppsatsen har skett och vilka 

metodiska vägval författarna har gjort för att nå fram till ett resultat för en undersökning. 

Vi som författare ger här en motivering till varför vi valt metoderna för att uppsatsen ska bli 

tillförlitlig och trovärdig. Avsnittet avslutas med en diskussion om begreppens validitet och 

reliabilitet, hur dessa kan analyseras och hur dessa kan tillämpas på vår undersökning. 

Egen figur av metodval

2.1 Undersökningsstrategi

METOD

Surveyundersökning 

Problemformulering

     Fallstudie      Experiment

Induktiv Deduktiv Abduktiv

Primärdata Sekundärdata

Kvalitativ ansats Kvantitativ ansats

Icke sannolikhetsurval Sannolikhetsurval

Semistrukturerad

Intervju Frågeformulär

Skriftliga källor

Strukturerad Ostrukturerad

Observationer

ANALYS

STRATEGI
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Vi har valt att göra en fallstudie på ett företag på den svenska marknaden inom 

restaurangbranschen. Vår undersökningsstrategi utmärks av att inriktningen ligger på endast 

en undersökningsenhet vilket medför att undersökningen riktas mot enskilda enheter mer än 

mot ett brett spektrum. Detta har vi valt för att vi ska kunna få en djupare syn på hur 

restaurangföretag använder sig av mervärdeskapande kring sina produkter och målsättningen 

är därmed att belysa det generella genom att titta på det enskilda5. En av orsakerna till att vi 

har valt att se undersökningen ur detta perspektiv är för att det ger oss större möjlighet att gå 

på djupet och göra upptäckter som inte skulle ha blivit synliga vid en ytlig undersökning6. 

Vi är medvetna om att detta val av undersökningsstrategi har sina nackdelar. En av dessa är 

att tillvägagångssättet lätt kan bli känsligt för kritik vad gällande sanningshalten i de 

generaliseringar som vi gör utifrån vårt resultat. Då målsättningen med vår fallstudie är att 

belysa det generella genom att titta på det enskilda kan konsekvenserna bli att det blir svårt att 

generalisera vårt resultat7. För att belysa en jämförelse mellan företagets utbud och kundens 

efterfrågan gällande mervärde, för att på så sätt härleda mervärdets betydelse, har vi använt 

oss av ett tankesätt med utgångspunkt i en såkallad Gapanalys8. Denna typ av analys innebär 

att man identifierar gap som kan finnas mellan kund och företag, i vårt fall en jämförelse 

mellan kundens förväntningar och upplevelser. Det eventuella gapet identifieras genom att vi 

jämfört enkätundersökning med intervjun. Resultatet av vår undersökning söker att visa 

mervärdeskapandets betydelse berörande differentiering i det valda fallföretaget. 

                                                

5 Johannessen, A & Tufte, PA (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Malmö. Sid.35

6 Denscombe . M. (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.
7 Denscombe . M. (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

8
Grönroos, Christian. (2002). Service management och marknadsföring – en CRM ansats. Liber AB. Sid 115
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2.2 Val av metod

Vi har valt att detta arbete ska genomföras med ett deduktivt angreppssätt. Uppsatsen har sin 

utgångspunkt i befintliga teorier och utifrån dessa ska vi analysera verkligheten. 

Vi har gått igenom den teoribildning som finns på området med problemformuleringen som 

utgångspunkt. Därefter analyserar vi vår undersökning, det vill säga företaget och dess 

kunder, med dessa teorier i åtanke. Det finns två sätt att dra slutsatser på, dessa två är 

induktion eller deduktion. Vi har valt en deduktiv ansats. Motiveringen till att vi valt en 

deduktiv metod är för att vi med detta upplägg tror att vi kan hålla oss på rätt spår och utifrån 

detta härleda slutsatser. 

2.3 Datainsamlingsmetod

Vi har valt att använda oss av intervjuer, frågeformulär och skriftliga källor som 

datainsamlingsmetod. Motiveringen till detta är att genom att använda intervjuer få en 

detaljerad och djup information kring ämnet vilken vi behöver för vår fallstudie. Genom att 

använda oss av en intervju kan vi själva välja ut en nyckelperson som vi anser är relevant för 

vår fallstudie. En intervju gör att vi får ett personligt möte med vår intervjupersonen vilket 

kan underlätta för intervjupersonen att svara på känsliga frågor och lättare få personen 

engagerad. Vi som intervjuar kan får möjlighet till att övertala intervjupersonen vid detta 

möte samt att vi kan styra omformuleringen kring vissa frågor. Denna intervju gav oss 

information inför utformningen av vårt frågeformulär som vi utarbetade efter att vi genomfört 

vår intervju, på så sätt kan undersökningen delvis ses som induktiv9.

Frågeformulären ger oss en mer generaliserad och bredare information än intervjun. Detta 

frågeformulär är viktigt för att det i denna fallstudie visar kundernas åsikter kring ämnet. Vi 

har även valt att använda oss av ett frågeformulär för det ger oss okomplicerad information 

samt att det kan inhämtas från ett stort antal respondenter. Denna metod är även mest 

kostnadseffektiv och kan ge oss information som vi kan använda som grund för vår analys.

De skriftliga källorna används för att ge bakgrundsinformation som kan ge grundval för 

fallstudien. Den skriftliga informationen består av böcker i företagsekonomi samt material 

från fallföretagets hemsida, företagsdokument, artiklar och andra elektroniska källor. 

                                                

9
Johannessen, A & Tufte, PA (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Malmö. Sid 35
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2.4 Val av intervju

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade frågor vid vår intervju. Detta innebär att vi 

som intervjuare har en lista med ämnen som vi vill behandla samt frågor som skall besvaras. 

Ämnenas ordningsföljd är flexibelt strukturerade för att låta intervjupersonen utveckla sina 

idéer samt inte styra intervjupersonen allt för mycket. Motiveringen till att vi har valt att 

använda semistrukturerade frågor är för att vi inte vill låsa respondenten utan ge denne 

utrymme för uttömmande svar vid komplexa frågor. Vid denna semistrukturerade intervju lät 

vi respondenten att utveckla sina synpunkter och svaren är mer öppna än vid 

en strukturerad intervju10.

2.5 Val av frågeformulär

Vi har valt att använda oss av ett frågeformulär som består av fyra stycken 

segmenteringsfrågor så som kön, ålder, bostadsort och antal besök, sju stycken flersvarsfrågor 

med kryssalternativ samt en öppen fråga. Frågeformulären består av tolv stycken frågor som 

vi har valt att dela ut till 50 stycken respondenter. Vårt frågeformulär är utformat efter att vi 

genomfört vår intervju med ledningen på Fazer restaurang. Detta för att kunna rikta in vårt 

frågeformulär mot de viktigaste mervärdefaktorerna som restaurangen klargör för oss. 

Anledningen till att vi valt tolv stycken frågor är för att vi vill samla in så mycket data som 

möjligt genom frågeformuläret så att vi kan använda oss av detta när vi genomför vår analys. 

Motiveringen till att vi använder segmenteringsfrågor är för att vi vill ta reda på egenskaper 

hos våra respondenter. Flersvarsfrågorna har vi valt för att få reda på respondentens åsikt 

kring vårt problem som vi sedan använt oss av vid vår analys av undersökningen. 

Den första av dessa frågor, det vill säga fråga 5, handlar om kvalitet och kan härledas till 

områden kring kvalitet som togs upp under vår intervju. Fråga 6 och 7 berör förväntningar 

och upplevelser kring olika områden, men främst kvalitet aspekter. Dessa två frågor är 

inspirerade av delvis intervjun men även av TQM -modellen11, vilken vidare tas upp i 

teoriavsnittet. Resultatet av dessa frågor placeras i en formel12 som mattematiskt visar hur väl 

upplevelserna motsvarat förväntningarna hos respondenterna. Fråga 8 berör det visuella 

intrycket och härleds direkt från vår intervju. Fråga 9 handlar om service och motiveras med 

                                                
10 Denscombe . M. (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.
11

Grönroos, Christian & Rubinstein, Dan. (1986) Totalkommunikation, Analys och planering av företags marknadskommunikation. Liber 

förlag

12
Grönroos, Christian. (2002). Service management och marknadsföring – en CRM ansats. Liber AB. Sid 113.
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områden i intervjun samt servicemötet13, vilken tas upp i teoriavsnittet. Fråga 10 handlar om 

associationer som har använts i enlighet med parasociala relationer14, vilken också tas upp 

vidare i teoriavsnittet, samt det som framgick i vår intervju. Fråga 11 tar upp anledningar som 

leder till ett återbesök, denna fråga motiveras av en övergripande jämförelse mellan 

transaktionsmarknadsföring15 och relationsmarknadsföring16.

Fråga 12 är en öppen fråga där respondenten fick utrymme att svara fritt vilket vi ser som 

nödvändigt för att inte låsa vår respondents tankegångar. Motiveringen till att vi valt att 

tilldela vår enkät till 50 respondenter är för att undersökningen ska vara generaliserbar. Då vi 

personligen delat ut frågeformuläret så visste vi redan innan att det inte skulle att finnas ett 

bortfall gällande antalet respondenter. Vi kan dock inte veta hur stort bortfall vi kan tänkas få 

på enskilda frågor i frågeformuläret. Ett alltför stort bortfall kan snedvrida vår undersökning 

då enkätundersökningen har en central roll. Detta behandlas vidare i analysen. 

2.6 Primär- och sekundärdata

Vi har valt att använda oss av både primär och sekundärdata. Vi har i första hand valt att 

använda oss av primärdata som vi själva samlar in genom att göra en intervju med en 

nyckelperson på restaurangen samt genom ett frågeformulär till restaurangens kunder. Dessa 

primärdata har vi samlat in för den aktuella undersökningens ändamål.  

Vi har även valt att använda oss av sekundärdata men bara i en liten omfattning. Sekundärdata 

ger oss kunskap om företagets verksamhet.  Dessa data kan vara svåra att värdera kvaliteten 

och användbarheten på då de inte är anpassade för att belysa den problemformulering som vi 

har valt utan är framtagna ur ett annat syfte17. 

2.7 Angreppssätt

Vår undersökning utförs både kvantitativt och kvalitativt, detta kallas metodtriangulering18. 

Detta innebär att man ser på ett fenomen ur tre olika synvinklar. I vår metodtriangulering 

använder vi den kvalitativa ansatsen som en förberedelse inför den kvantitativa 

                                                
13

Gummesson, Evert (1998). Relationsmarknadsföring: 4P till 30R: Liber Ekonomi

14
Gummesson, Evert (1998). Relationsmarknadsföring: 4P till 30R: Liber Ekonomi.

15
Kotler, Philip (1999) Principles of Marketing. USA, Prentice Hall Europé

16
Gummesson, Evert (1998). Relationsmarknadsföring: 4P till 30R: Liber Ekonomi

17 Eriksson, LarsTorsten. & Wiederstam-Paul Finn. (1999), Att utreda, forska och rapportera. Liber ekonomi

18 Johannessen, A & Tufte, PA (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Malmö. Sid 77.
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undersökningen19. Den kvalitativa delen består av en djupintervju med ledningen på 

restaurangen. Vi har valt att använda oss av kvalitativa metoden för att den är flexibel då vi 

som intervjuare själva kan styra den information som framkommer och upptäcka förhållanden 

som intervjupersonen inte förutsett.

Vi valde att registrera denna intervju genom att en av oss antecknar. Vi har även valt att 

använda oss av kvantitativa metoder som utgörs att ett frågeformulär som besvaras av kunder 

som har besökt restaurangen. Detta för att vi vill komma åt generaliserande data som vi kan 

använda oss av när vi ska analysera undersökningen. 

2.8 Urval 

Undersökningen grundas på en kvalitativ metod men även en kvantitativ och vi har använt oss 

av ett icke-sannolikhetsurval. Under vår kvalitativa undersökningsmetod har vi att använt oss 

av icke-sannolikhetsurval då syftet inte är att urvalet gör ett tvärsnitt av hela populationen 

utan att söka information på djupet om en särskild undersökningsenhet som inte ska verka 

som ett statistiskt underlag20. Urvalet för vårt kvantitativa metodval baseras på de människor 

som har besökt restaurangen under lunchtid vilket medför att vi har använt oss av ett 

slumpmässigt icke-sannolikhetsurval. Detta för att informationsmaterialet ska vara 

generaliserbart. Strategiska val kan göras för att respondentgruppen ska vara relevant för 

undersökningen. 

2.9 Mätfel

När en undersökning genomförs finns det alltid risk för att fel uppstår. Kravet på validitet är 

att datan ska ha relevans för vår problemställning21. Validitet handlar om den insamlade 

datans relevans för fenomenet. Hög validitet i frågor skapas genom operationalisering på rätt 

sätt, så att rätt indikatorer upptäcks22. De mätinstrumenten som vi har använt oss av för att 

analysera vår undersökning är de befintliga teorierna och dessa har vi tolkat samt utifrån dessa 

har vi valt ut variabler. Dessa variabler ligger till grund för tolkningen av hur vår 

undersökning ser ut.

                                                
19

Johannessen, A & Tufte, PA (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Malmö. Sid 78.

20Johannessen, A & Tufte, PA (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Malmö. Sid 134. 

21 Hartman, S (2003) Skrivhandledning för examens arbeten och kultur. Falkenberg 

22 Johannessen, A & Tufte, PA (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Malmö
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Utformningen av vårt frågeformulär gjordes efter att vi fått mer kunskap om fallföretaget och 

därför tror vi oss kunna hålla en relativt hög validitet. Frågeformuläret innehåller 

segmenteringsfrågor, såsom ålder, kön och så vidare samt flervarsfrågor med kryssalternativ 

samt en öppen fråga. Detta kan vara till fördel för undersökningen men kan även ge vår 

undersökning stora brister. Vi är medvetna om att vår enkätundersökning innehåller samma 

frågor till alla respondenter. Vi är också medvetna om att det företag som vi undersökt 

eventuellt inte är generaliserbart för hela den svenska restaurangbranschen. Att vi dessutom 

endast verkat i stockholmsregionen har även det en viss betydelse. 

Vid vår intervju kan intervjueffekter23 uppstå som menas med att respondenten har sina egna 

förutfattade meningar och preferenser. För att öka reliabiliteten när vi genomförde vår intervju 

antecknade och lyssnade en av oss medan den andre personen styrde intervjuinnehållet. 

Intervjuareffekt där svaren blir tillrättalagda av respondenten tror vi inte ha uppstått. För att 

försöka få ett mer avslappnat samtal har vi använt oss av fältanteckningar och inte av en 

kompletterande bandspelare. 

                                                

23 Descombe, Martyn (2000) Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur.Sid 138.
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3 Teori

I detta avsnitt redogör författarna för de teorier de har valt som är av relevans för uppsatsens 

problemställning, Kan företag inom restaurangbranschen använda sig av mervärdeskapande 

som en effektiv metod för differentiering? Dessa teorier ligger till grund för en teoretisk 

referensram, där delar av teorier väljs ut. Denna teoretiska referensram används sedan för 

att analysera och föra en diskussion kring empirin. I detta avsnitt motiverar författarna för 

valet av teorier samt redogör för en teoretisk syntes.

3.1 Val av teorier

Valet av teorier har sin utgångspunkt i problemformuleringen, kan företag inom 

restaurangbranschen använda sig av mervärdeskapande som en effektiv metod för 

differentiering?

I denna uppsats definierar vi differentiering som en konkurrensfördel som leder till ett 

kundsegment med lojala kunder och på så sätt en plats på marknaden för företaget.

Vidare används Relationsmarknadsföringsteorier, med fokus på servicemötet och parasociala 

relationer, vilka innebär konsumenters relationer till objekt såsom bland annat företag och 

varumärken, för att kartlägga hur en långsiktig relation mellan kund och företag byggs upp.

Då undersökningen söker mervärdets roll i differentieringen så har mervärdesteorin en

betydelsefull roll för teoribasen. När det gäller mervärden så ser vi kvalitet24 och service25 som 

de två viktigaste begreppen, grundat på dels den litteratur vi läst samt vår egen uppfattning 

gällande restaurangbranschen men även på att dessa är två av fallföretagets kärnvärden26. 

Kvalitetsaspekten har en stark koppling till kunders lojalitet, och därför kopplas detta till 

Total Quality Management, där kundens uppfattningar och förväntningar påverkar lojaliteten. 

I samband med den förväntade kvaliteten nämns parasociala relationer som har stor påverkan 

på kundens attityd gentemot företaget.

Maslows behovstrappa utgör en del av teoribasen då den är kopplad till mervärdesteorin.

                                                
24

 Grönroos, Christian & Rubinstein, Dan. (1986) Totalkommunikation, Analys och planering av företags marknadskommunikation. Liber 

förlag 

25
Gummesson, Evert (1998). Relationsmarknadsföring: 4P till 30R: Liber Ekonomi

26 http:// www.fazeramica.se
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3.2 Teorier 

I detta avsnitt redogör författarna för de teorier och modeller som utgjort grunden för den 

teoretiska referensramen. Med hjälp av denna analyseras fallföretaget för att få svar på 

undersökningens problem.

3.3 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring definieras av Evert Gummesson som ”Relationsmarknadsföring är 

marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”27.

Relationsmarknadsföringen kan ses som ett komplement till Transaktionsmarknadsföring med 

dess 4 P, även kallad marknadsmixen där marknadsföringen av produkter grundas på produkt, 

pris, påverkan och placering. Viktigt att nämna är att relationsmarknadsföring är ett 

perspektiv och inte en teori.

Servicemarknadsföring

Under 1970-talet spreds synen på service inom marknadsföringen. Under den tiden ansågs 

den som en egen del i marknadsföringen vilket har diskuterats av skandinaviska forskare som 

hävdar att den måste vara implementerad i hela styrningen i företaget för att lyckas.

Under 1980-talet introducerades servicekvalitet av Grönroos som även presenterade sättet att 

använda sig av part-time marketers för att föra en dialog och leverera service till kunderna. 

Genom denna interaktion kunde långtidsrelationer utvecklas och man tittade mer på 

förhållandet mellan företaget och dess kunder28.

Under de senaste åren har man försök att koncentrera sig på att följa upp kundrelationer 

istället för att stirra sig blind på skalfördelar inom ekonomin. Man har kommit fram till att 

långsiktiga relationer där båda parterna för en lyckad dialog mellan varandra leder till 

minskade kostnader inom relationen29.

                                                
27

Gummesson, Evert (1998). Relationsmarknadsföring: 4P till 30R: Liber Ekonomi

28  Grönroos, Christian (1993) From marketing mix to relationshipmarketing. Towards a paradigm shift. Swedish school of economics and 

business. Administartion. Working papers.

29  Grönroos, Christian (1993) From marketing mix to relationshipmarketing. Towards a paradigm shift. Swedish school of economics and 

business. Administartion. Working papers.
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Uppbyggnad av relationer

En viktig del inom den industriella marknadsföringen är just de sociala relationerna som 

byggs upp via nätverk och servicemarknadsföring. Till skillnad från marknadsmixens 4 P:n då 

kunden har en relativ passiv roll, så har både kunden och säljaren en aktiv roll inom dessa 

uppbyggnader. Genom att ha ett ömsesidigt utbyte och hålla det man lovar går det att etablera, 

bibehålla och utveckla ett lönsamt ekonomiskt förhållande mellan de olika parterna. Detta 

behöver inte alltid innebära ett långsiktigt förhållande men i många fall inträffar det. Ifall man 

byggt upp sin relation via löften är det svårt att kvarhålla eller fördjupa sin relation om dessa 

bryts. Dessa förbindelser är lika viktiga som att uppnå nöjda kunder och kvarhålla dem i ett 

långsiktigt lönsamt samarbete. 

Förutom löften så är det även viktigt med tillit. Om en kund förlorar förtroende till säljaren 

eller organisationen är det svårt att bibehålla samarbetet. Tron på den andra parten och att 

samtidigt våga ha tillit är även nyckelord inom ett lyckat samarbete.  

Relationsmarknadsföring har blivit implementerad i den modern industriella 

marknadsföringen och inom servicemarknadsföringen. Från att ha använt oss av endast 

marknadsföringsmixens 4 P:n har vi nu öppnat oss för relationsmarknadsföringens teorier. 

Problemet med marknadsmixens 4 P:n är att de ses som de enda metoderna inom 

marknadsföringen. Därför vill man nu belysa fördelarna med relationerna och dess dialoger 

som de för med sig. Genom lojalitet hos kunder och säljare får man ett utbyte och långsiktiga 

relationer istället för endast enstaka avtal och affärsuppgörelser30.

Marknadsföringsfokus

Om en organisation saknar kontakt med dess kunder används med fördel de 4 P:na som en 

grund till att nå ut till deras massmarknad. Inom transaktionsmarknadsföringen köper 

kunderna efter kärnprodukten och märket. Då kunderna inte byggt upp någon lojalitet eller 

relation som knyter de till produkten leder det till att de lockas lätt av konkurrenternas lägre 

priser. Genom att använda sig av relationsmarknadsföringens teorier och bygga upp mervärde 

och involvering blir det lättare att behålla kunderna trots prislockning av konkurrenter 31.

                                                
30

Grönroos, Christian (1993) From marketing mix to relationshipmarketing. Towards a paradigm shift. Swedish school of economics and 

business. Administration. Working papers.

31
Grönroos, Christian (1993) From marketing mix to relationshipmarketing. Towards a paradigm shift. Swedish school of economics and 

business. Administration. Working papers.
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Kunders kvalitetsuppfattning

Kundens kvalitetsuppfattning skiljer sig beroende på vilken strategi som företagets 

marknadsförare använder sig av. Enligt Grönroos artikel så är kundens kvalitetsuppfattning en 

funktion av två dimensioner. 1. Ett intryck av resultatet eller den tekniska lösningen som 

erbjuds. 2. Kundens egen åsikt och olika intryck efter interaktion med företaget.

Inom transaktionsmarknadsföringen har kunden inte kontakt med något annat än produkten. 

Kunden har bara intresse för själva produkten och är inte särskilt mottaglig för ett mervärde. 

Den tekniska funktionen sätts i fokus ur kundens perspektiv vilket skiljer sig åt inom 

relationsmarknadsföringen. Här finns utrymme för mervärde och kunden är mer mottaglig för 

detta. Här spelar mjuka värden in så som support, information etc. och det är här viktigt att 

interaktionen fungerar mellan kunden och företaget 32.

3.4 Servicemötet: interaktionen mellan kund och frontpersonal 

Denna relation är en av Gummessons relationsteorier. Definitionen är ”Produktion och 

leverans av tjänster/service innebär att kunden delvis är närvarande, varvid en relation 

uppstår med leverantören”33.

Mötet mellan kund och leverantör kallas servicemötet. Detta möte har generellt sätt blivit allt 

viktigare då det har stor betydelse för parternas framtida förhållande. Interaktionen mellan 

parterna ger utrymme för marknadsföring med stor påverkan. 

Gummesson skildrar fyra interaktiva relationer i servicemötet.

                                                

32
Grönroos, Christian (1993) From marketing mix to relationshipmarketing. Towards a paradigm shift. Swedish school of economics and 

business. Administartion. Working papers. 

33
Gummesson, Evert (1998). Relationsmarknadsföring: 4P till 30R: Liber Ekonomi
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Beskrivning av modellen ”Tjänstestödjande infrastruktur”34.

1. Interaktionen mellan leverantörens kontaktpersoner (frontlinjen) och kunden. 

Leverantörens kontaktpersoner måste komma överens med kunden.

2. Interaktion mellan kunderna (customer-to-customer, C:C) Leverantören skapar 

förutsättningar så att kunderna kan interagera med varandra.

3. Interaktionen i servicelandskapet, mellan kunden och leverantörens produkter och 

fysiska miljö. Fysisk miljö utformad så att kunden trivs, exempelvis inredning och 

utseende.

4. Interaktionen mellan kunden och leverantörens system.  Pedagogiskt utformat 

leverantörssystem som får kunden nöjd.

                                                
34

Gummesson, Evert (1998). Relationsmarknadsföring: 4P till 30R: Liber Ekonomi
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Det finns fyra roller för personal som bildar produktions- och leveranssystemet i 

tjänsteverksamheter.

1. Kontaktpersoner, frontlinjen, har direkt kontakt med kunden.

2. Stödpersonal, har ej direkt kontakt med kunden men i frontlinjen gällande 

internkundsförhållandet.(support, back – Office)

3. Ledningspersonal.

4. Kunden räknas med här, då den ses som en ”deltidsanställd” då kunden utgör en del av 

den tjänsteproducerande organisationen.

Slutligen påverkar omgivningen, konkurrenter och samhället dessa relationer.35

3.5 Parasociala relationer: Relationer till varumärken och objekt 

Detta är en av Evert Gummessons relationsteorier. Precis som servicemötet så syftar även 

denna teori till att skapa en långsiktig relation mellan kund och leverantör.

Begreppet parasocial kommer ifrån det grekiska ordet para, som betyder bredvid. Parasociala 

relationer syftar till relationer som är vid sidan av relationer mellan individer.

Dessa är relationer till objekt, symboler och andra fenomen. Gummesson skriver att relationer 

till företag, deras tjänster och varor ofta är opersonliga men ändå viktiga i marknadsföringen 

genom de föreställningar och den image de ger upphov till i vårt medvetande. Dessa relationer 

konkretiseras i associationer till företagsnamn och varumärken36.

Tanken är att en relation ska uppstå mellan kunden och ett varumärke eller företagsnamn. 

Denna relation i sin tur ska göra att kunden får associationer till varumärket eller 

företagsnamnet. Effektiv marknadsföring av ett varumärke gör att kunden har varumärket i 

åtanke samt associerar det med de egenskaper man lagt vikt på vid marknadsföringen. En 

lyckad marknadsföring av varumärket ger kunden en positiv attityd gentemot företaget och 

dess produkter. 

Denna association ska fungera som en konkurrensfördel och tanken är då att kunden ska 

föredra företaget som denne har associationer till framför konkurrenter. På så sätt skapas då 

en långsiktig relation mellan leverantören och kunden. Associationerna utgörs ofta av kvalitet, 
                                                
35

Gummesson, Evert (1998). Relationsmarknadsföring: 4P till 30R: Liber Ekonomi

36
Gummesson, Evert (1998). Relationsmarknadsföring: 4P till 30R: Liber Ekonomi
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service, allmänt rykte, tradition, tillhörighet mm. Företag kan skapa dessa associationer både 

till företaget och till varumärken37.

3.6 Maslow’s behovstrappa 

Ett mänskligt behov är en känsla av upplevd avsaknad. Människor kan ha olika sorters behov:

 Fysiologiska - mat, kläder och trygghet 

 Sociala - som att vara omtyckt, känsla av samhörighet 

 Psykologiska - kunskap, självkänsla och självförverkligande 

Som en följd av våra behov utvecklar vi en mera konkret tanke. Ett mänskligt önskemål är de 

objekt som behoven ger uttryck för med hänsyn till kultur och personlighet. 

Människan har egentligen bara föda och skydd som grundläggande behov medan vi har 

obegränsade önskemål. Önskemålen blir efterfrågan när den beror på köpkraft. Man 

efterfrågar sedan det som ger mest tillfredsställelse. Att förstå kundernas behov, önskemål och 

efterfrågan i detalj leder till en viktig input i företagets marknadsföringsstrategier.

Maslow anser att människans behov är indelat i en hierarki, en så kallad behovstrappa. 

Behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställt innan en högre nivås behov kan uppfyllas. 

Efter att individen tillfredställt sina behov på en nivå strävar individen att uppfylla nästa 

nivå38.

                                                
37

Gummesson, Evert (1998). Relationsmarknadsföring: 4P till 30R: Liber Ekonomi

38
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3.7 Total quality management (TQM) 

TQM behandlar relationen mellan företag, kund och leverantör. Grunden inom TQM är att 

upprätthålla kvalitet inom hela sin organisation. Att kvaliteten når ut till kunderna förutsätts 

av att den interna marknadsföringen motsvarar den externa marknadsföringen. Alla enheter 

som utgör själva företaget måste samarbeta med varandra. Relationerna mellan de olika 

enheterna genererar ett utbyte som ökar kvaliteten och därmed kundens grad av 

tillfredsställelse.

Ordet kvalitet har idag växt fram till ett starkt och viktigt budskap inom företag. Denna teori 

kommer ursprungligen från en produktfilosofi utvecklad i Japan. Tanken var att upprepat söka 

onödiga utgifter i order/produktion/leveransprocessen, detta för att kunden inte skulle behöva 

betala för något den inte har nytta av39. Detta var grunden till dagens kvalitetstanke.

Kvaliteten företaget erbjuder påverkar kundens köpbeteende. Detta illustreras med hjälp av en 

modell för serviceinriktad marknadsföring och tjänstemarknadsföring. Som modellen visar så 

påverkar kundens upplevda kvalitet inköpsbeteendet. Upplever kunden att erfarenheterna 

motsvarar förväntningarna så påverkas köpbenägenheten och återköpsbenägenheten positivt.40

Erfarenheten beror på kundens kontakt med företaget och förväntningarna på signalerna som 

företaget skickar ut till kunderna genom t.ex. reklam men även genom word of mouth och 

andra externa faktorer.

                                                
39

Storhagen, Nils (2003) Logistik – grunder och möjligheter.  Malmö: Liber förlag

40
Grönroos, Christian & Rubinstein, Dan. (1986) Totalkommunikation, Analys och planering av företags marknadskommunikation. Liber 

förlag



Mervärdeskapande – konsten att differentiera sig genom mervärdeskapande

23

Precis som modellen visar så finns det två typer att kvalitet som kunden kan uppleva41.

Teknisk kvalitet. Denna syftar till vilket tekniskt problem kunden upplever att produkten 

löser. Med andra ord vad kunden får för produkt.

Funktionell kvalitet. Detta syftar till hur kunden får produkten. Det vill säga produktens 

tillgänglighet, företagets bemötande, butikers placering, butikers öppettider osv. 

3.8  Mervärde 

Mervärde är ett centralt begrepp i marknadsföringen av service. Ett mervärde är något som 

företag erbjuder kunden via sin produkt. Mervärdet är ett värde som skapas kring produktens 

fysiska funktion som skapas genom att man erbjuder kunden mer än själva produkten42. Ofta 

bestämmer mervärdet produktens attraktivitet på marknaden. Företagen skapar mervärde 

kring sina produkter genom att använda mjuka värden som t.ex. kan vara produktens märke, 

support kring produkten, garantier, service, medföljande tjänster mm. Mervärdet kan ses som 
                                                
41

Grönroos, Christian & Rubinstein, Dan. (1986) Totalkommunikation, Analys och planering av företags marknadskommunikation. Liber 

förlag

42  Normann, Richard (1995) Den nya affärslogiken. Malmö: Liber Hermods

TQM-modellen. Grönroos & Rubinstein. 1986



Mervärdeskapande – konsten att differentiera sig genom mervärdeskapande

24

ett sätt att få konkurrensfördelar som kunden ska uppleva som ett mervärde kring produkten 

för att på så sätt bli bättre än konkurrentens produkt.

De mjuka värdena anspelar på människans behov, känslor samt intressen och kan därför 

kopplas till Maslow’s behovstrappa. En produkt med en fysisk funktion fyller ett behov långt 

ned på trappan. Genom mjuka värden kan ett mervärde skapas kring produkten vilket leder till 

en högre grad av tillfredställelse då produkten hamnar högre upp på trappan och på så sätt blir 

den mer attraktiv för kunden. Detta mervärde gör att kunden blir mer involverad i produkten43.

I denna uppsats koncentrerar sig författarna på två områden som räknas som mervärde, då 

de erbjuder ett kringvärde utöver den fysiska produkten. Valet av dessa två områden, kvalitet 

och service, är grundat på fallföretagets kärnvärden44. De följande rubrikerna är inga teorier, 

utan de utgör mjuka värden som i sin tur skapar mervärde.

Service

I restaurangbranschen sker ett möte mellan personal och kund. Hur kunden uppfattar servicen 

påverkar kundens upplevelse och den interaktion som uppstår är avgörande för relationen 

mellan kund och företaget samt företagets framtid. Kunden kan uppfatta en hög grad av 

service som ett starkt mervärde. – se även servicemötet.

Kvalitet

Kvaliteten kan ses ur två aspekter, funktionell respektive teknisk kvalitet. Hur väl kundens 

förväntningar motsvaras av den upplevda kvaliteten påverkar kundens inställning till den 

produkt/tjänst som erbjuds. - se även TQM

                                                
43

Normann, Richard (1995) Den nya affärslogiken. Malmö: Liber Hermods

44 http://www.fazeramica.se
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3.9 Teoretisk syntes

I detta avsnitt redogör författarna för en egen modell bestående av delar av teorierna som är 

användbara i uppsatsen. Modellen nedan ger en överblick över hur den teoretiska basen 

utgör grunden för vidare analys och diskussion.

Konkurrenter

Relationsmarknadsföring

Mervärde

Service

Kvalitet

Servicemötet

TQM Förväntad kvalitet

Upplevd kvalitet

Företag

Behovstrappa

Kund

Lojalitet

Parasocial

relation
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3.10 Förklaring av syntes

Företaget skapar ett mervärde genom att erbjuda kunden service samt god kvalitet. 

Serviceaspekten kopplar vi till servicemötet och därmed berörs relationsmarknadsföring som 

syftar till att skapa en långsiktig relation till kunden. Kvalitet kopplar vi samman med TQM 

som visar relationen mellan kundens upplevda och förväntade kvalitet som i sin tur påverkar 

kundens inställning gentemot företaget och på så sätt kundens lojalitet. Till den förväntade 

kvaliteten samt till lojalitet kopplar vi parasociala relationer, det vill säga kundens förhållande 

till varumärket/företagets namn. Denna relation påverkar kundens förväntningar på kvaliteten 

samt attityd gentemot företaget och dess produkter och så även eventuell lojalitet.

Dessa delar bildar tillsammans ett mervärde som förmedlas till kunden där kunden mottar 

erbjudandet och bestämmer med hjälp av sin behovstrappa om erbjudandet är intressant eller 

inte. Är kunden nöjd med servicemötet samt att kundens förväntningar på kvalitet stämmer 

kommer kundens upplevda kvalitet att tillfredställas. Tilltalar erbjudandet kunden så är 

kundens återköpsbenägenhet stor samt en långsiktig relation präglad av lojalitet kan byggas 

upp. Attraheras inte kunden av erbjudanden väljer denne istället ett konkurrerande företag.

3.11 Teoretisk referensram

Vår modell ovan utgör den teoretiska referensramen, det vill säga de delar av teorier som 

utgör grunden för vår analys. Modellen lyfter fram de delar som är viktiga att belysa för att nå 

uppsatsens mål. Modellens olika beståndsdelar belyses genom enkätundersökning och en 

intervju, detta för att se beståndsdelarnas betydelse och påverkan på differentieringen. 
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4 Företagspresentation Fazer restaurang

Fazer - koncernen

Fazer-koncernen grundades år 1891 och är ett familjeföretag. I dag erbjuder Fazer-koncernen 

måltidstjänster, bageriprodukter och konfektyr. Fazer baserar sin verksamhet kring 

kundfokusering, hög kvalitet och samarbete. Fazer-koncernens kärnvärden är: kvalitet, 

kundfokus och smakupplevelse. Fazers tradition är att skapa välbefinnande och de har en 

kvalitetsfilosofi som omfattar både produkterna och verksamheten. 

Till koncernen hör tre divisioner: Fazer Amica, Fazer bageri och Candyking, som erbjuder 

smakupplevelser i sina respektive branscher45.

Fazer Amica är det ledande företaget inom måltidstjänster i Norden och Baltikum och har till 

uppgift att erbjuda god mat och kundanpassade lösningar. Fazer Amicas omsättning uppgick 

år 2005 till 500 miljoner euro och Fazer Amicas personal omfattar 7300 anställda46.

Fazer Restaurang

Fazer har lanserat ett nytt restaurangkoncept där smakupplevelser för alla sinnen ingår. Fazer 

koncernens mål med detta är att utnyttja det starka varumärket Fazer i större skala och öka

andelen tjänster som marknadsförs under varumärket. Ett led i denna nya strategi är Fazers 

nya restaurangkoncept. På Fazer Amica arbetar man därför med att utveckla nya 

restaurangservicekoncept. Den nu öppnade Fazer restaurangen i Stockholm är det första 

resultatet av detta utvecklingsarbete i Sverige. 

Den nybyggda lunchrestaurangen är belägen på Lindhagensgatan i Stockholm och serverar 

mat till personal som jobbar i byggnaden såväl som till externa gäster från närområdet. 

Gästerna på Fazer restaurang kan dagligen välja mellan ett antal olika rätter via ett 

restaurangtorg som är byggt i restaurangen. Det övergripande temat för restaurangen är –

”Smakupplevelser” med fokus på hälsosam mat.  Menyerna är uppbyggda kring olika smaker 

och presenteras genom de olika bufféerna i restaurangen. Målet är att alltid överträffa 

kundernas och gästernas förväntningar och de vill alltid uppnå ett förstaklassigt resultat. 

Nyckelorden för personalen som arbetar på Fazer restaurang är kvalitetsarbete som innefattar 

totalkvalitet - kvalitet i alla delar av verksamheten - och ständiga förbättringar47. 

                                                
45 http:// www.fazeramica.se
46 http://www.fazeramica.se
47 http://www.fazeramica.se
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5 Empiri

I detta avsnitt redogör författarna för de data som samlats in vid intervjun och 

enkätundersökningen. Intervjufrågorna och enkätformuläret har författarna valt att 

presentera som bilagor. 

5.1 Intervju med Anna Brauner restaurangchef Fazer restaurang

5.1.1 Koncept

Fazer restaurang bildades utifrån Fazer Amica som är en av Fazer koncernens fyra delar. 

Inom Fazer Amica har man tidigare enbart haft offentliga restauranger så som skolmatsalar 

och företagsrestauranger. Fazer Amica insåg att det var dags att ändra om sitt koncept och 

följa trenden på marknaden inom restaurangbranschen. De startade då denna restaurang under 

december 2005. Konceptet är att få konsumenten att äta hälsosammare mat och mat av 

tradition. Råvarorna är av god kvalitet och tanken är att ersätta onyttiga produkter med 

hälsosammare alternativ t.ex. smör ersätts med tapernade eller med humus. 

I dagsläget så anser Anna Brauner att hon inte hunnit titta på hur väl företagets grundidé når 

slutkunden men hon har som mål att bli bättre på det. Hon förstår vikten av det men har inte 

hunnit med att reflektera och ta sig tid för detta.

5.1.2 Differentiering

Konceptet var redan färdigt när Anna Brauner tillfrågades om tjänsten som restaurangchef på 

Fazer restaurang. Planeringen kring hur konceptet skulle fungera i praktiken lät 

huvudkontoret på Fazer Amica Anna Brauner sköta helt med fria händer. Hon fick bestämma 

menyer, anställa personal och inreda lokalen. Det första hon gjorde var att göra en 

konkurrensanalys där hon kunde se hur hon skulle utarbeta restaurangen och göra den 

konkurrenskraftig. 

Anna Brauner anser att det som bygger hela restaurangen är fyra grundpelare där varje pelare 

behövs för att restaurangen ska fungera. Står inte restaurangen på alla fyra pelarna utan bara 

på tre så jobbar de anställda för att öka de tre som finns. Dessa fyra pelare utgörs av god 

service, kvaliteten på maten, miljön och fungerande teknisk utrustning. Namnet på 

restaurangen har ledningen på Fazer Amica bestämt innan Anna Brauner blev tillsatt tjänsten 

som restaurangchef. 



Mervärdeskapande – konsten att differentiera sig genom mervärdeskapande

29

Anna Brauner ser den hälsosamma maten, färska råvaror, ljusa lokalen och den goda servicen 

som restaurangens konkurrensfördelar. Dessa jobbar de med att stärka dagligen. 

Restaurangens gäster består i dagsläget av mestadels folk som är anställda i huset, folk från 

närliggande företag och en liten del av externa gäster från närliggande bostadsområden. 

5.1.3 Förväntningar

Inom många nya bostadsområden där företagskomplex byggs är det hyresvärden som väljer 

vilka hyresgäster som de vill ha. De hyresgäster som väljs ut tillfrågas sedan om de vill driva 

verksamhet i hyresvärdens lokaler. Inom detta hyreshus finns bland annat företaget Arla 

Foods AB som står för god kvalitet och färska råvaror. Detta kräver en restaurang inom huset 

som kan leva upp till dessa förväntningar som de anställda har när de gör ett restaurangbesök. 

Fazer Amica blev tillfrågade om att driva restaurang inom huset och de tackade ja och Fazer 

Restaurang öppnades.

Anna Brauner anser att det har varit en fördel att placera koncernens namn på restaurangen 

men det har även krävts hjärta och mycket god service för att få restaurangen att fungera. 

Anna Brauner anser att marknaden har högre krav i dag på kvalitet och på miljön dvs. det 

visuella intrycket. Trivsel och fräsch mat är vad gästerna förväntar sig av ett restaurangbesök i 

dag. 

5.1.4 Service

Dagligen har de anställda frukostmöte tillsammans på morgonen där de går igenom dagens 

meny och ser till så att alla anställda på alla nivåer i restaurangen vet hur maten är lagad och 

vad den innehåller. 

Anna Brauner ansåg att Fazer restaurangs starkaste mervärde är att skapa lojala 

kundrelationer genom god service. Detta i sin tur leder till att gästen blir involverad i 

restaurangens produkter dvs. att gästen gör återbesök.
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5.1.5 Lojalitet 

Anna Brauner anser att restaurangen förmedlar stark kundlojalitet genom att de anställda ger 

god service genom hjärta och själ. De avser tid att se individen och gör lösningar som passar 

just den gästen. Detta innefattar t.ex. att de rekommenderar mat som skulle passa just den 

individen.

5.1.6 Trender 

Konceptet ser Anna Brauner som något som är helt rätt i tiden. Deras tanke att ersätta onyttiga 

produkter med nyttigare alternativ syns mer och mer inom restaurangbranschen men är i dag 

helt nytänkande. 

Företagets uppfattning om vad som är en trend på marknaden inom restaurangbranschen är ett 

hälsosamt tema. Fazer restaurang har som plan att bli en kvällsrestaurang och 

restaurangchefen Anna Brauner och Joakim som är kökschef ska tillsammans ge ut en kokbok 

där alla recept på nyttigheterna som serveras på restaurangen kommer att finnas. Fazer Amica 

har som framtidsplaner att starta upp en likadan restaurang vid Nacka Strand.
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5.2 Resultat av enkätundersökningen

I detta avsnitt redogör författarna resultatet av enkätundersökningen. Frågorna som ställdes 

till de 50 respondenterna återfinns som bilaga. Enkätundersökningen bestod av totalt 12 

frågor varav fråga 1-4 är segmenteringsfrågor, fråga 5-11 flersvarsfrågor med 

kryssalternativt samt fråga 12 en öppen fråga. Undersökningen tog plats i Fazer restaurangs 

lokaler och de tillfrågade respondenterna var restauranggäster som just avslutat sitt besök.  

I detta avsnitt redogör författarna statistiskt undersökningens resultat samt redogör 

författarnas tolkning.

Avläsning av diagrammen

Övergripande - Fråga 1 – 4

Vi har valt att se fråga 1 som visar könsfördelningen enligt ett procentuelltdiagram då detta 

tydligt visar våra respondenters könsfördelning. Fråga 2-4 har vi män och kvinnor i varsin 

kolumn så att vi tydligast kan visa antalet män samt kvinnor vid varje svarsalternativ och på 

så sätt läser vi dem enligt vad som majoriteten kvinnor svarat samt majoriteten män svarat

Y-axeln visar antalet respondenter och X-axeln visar respondentens svarsalternativ.  

Övergripande - Fråga 5-11

Vi har valt att se respondenternas värderingar enligt en skala från 1-5. På skalan betyder 1 inte 

viktig upp till 5 som betyder mycket viktig. För att kunna se en majoritet och avgränsa 

utläsningen av detta har vi valt att endast se till antalet respondenter som svarade 4 och 5 på 

skalan. Majoritet definierar vi vidare som hälften eller mer än respondenterna, det vill säga 

från 25 svarande och uppåt. Y-axeln visar antalet respondenter och X-axeln visar 

respondentens svarsalternativ

Fråga 6 & 7

Utvärderas med hjälp av modellen ”Utfall vid kvalitetsbedömning”48. Där förväntad kvalitet, 

fråga 6, jämförs med upplevd kvalitet, fråga 7.

                                                

48Grönroos, Christian. (2002). Service management och marknadsföring – en CRM ansats. Liber AB. Sid 113.
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Övergripande - Fråga 12

Denna fråga var öppen, det vill säga att respondenterna gavs utrymme att svara fritt.

Här sammanställde vi svaren i punktform för att få en övergripande bild.

Detta cirkeldiagram visar fördelningen mellan de kvinnliga och manliga respondenterna. Av 

det totala antalet av 50 respondenterna var det 26 stycken kvinnor samt 24 stycken män. 

Detta stapeldiagram visar åldersfördelningen över respondenterna och andelen kvinnor och 

män i respektive åldersgrupp. Diagrammet visar att majoriteten av de tillfrågade männen var 

mellan 36-50 år samt att majoriteten av de tillfrågade kvinnorna var i åldersgruppen 20-35.
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Detta stapeldiagram visar respondenternas boende ort, avgränsat på Kungsholmen, övriga 

innerstaden, förort till Stockholm och övrigt. Kungsholmen finns med som en egen grupp då 

vi ville se hur stor del av respondenterna som bodde i samma område som restaurangen är 

belägen. Diagrammet visar att majoriteten av de kvinnliga och manliga respondenterna bor i 

förorter till Stockholm.

Detta stapeldiagram visar respondenternas frekvens över antal besök hos Fazer Restaurang. 

Majoriteten av de kvinnliga och manliga respondenterna besöker restaurangen dagligen.
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Fråga 5 - Kvalitet
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Detta diagram visar respondenternas värdering av kvalitet inom följande områden; kvalitet på 

den serverade rätten, kvalitet på råvaror, kvalitet på smakupplevelse samt kvalitet på utbudet.

Diagrammet visar ett resultat av totalsumman respondenter. Diagrammet visar att majoriteten, 

det vill säga över 50 % av respondenterna, värderade kvaliteten på den serverade rätten, 

kvaliteten på råvaror, smakupplevelsen samt brett och välsorterat utbud högst. 

Detta stapeldiagram visar respondenternas förväntningar inför ett besök hos Fazer Restaurang. 

Vi ser här till hur majoriteten, det vill säga över 50 % av respondenterna, har värderat de 

givna förväntningarna. Diagrammet visar ett resultat som innebär att respondenterna har haft 

höga förväntningar på kvaliteten av den serverade rätten samt kvaliteten på råvaror. 

Fråga 6 - Förväntningar
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Fråga 7 - Upplevelse
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Detta stapeldiagram visar respondenternas upplevelser efter ett besök hos Fazer Restaurang.

Informationen i detta diagram sätts tillsammans med informationen från fråga 6 –

förväntningar i modellen nedan för att sedan jämföras mot varandra, och på så sätt härleda hur 

väl kundens förväntning har motsvarats av upplevelsen.  
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Uträkning med hjälp av modellen ”Utfall vid kvalitetsbedömning”49

Q = U – F (kvalitet = upplevd kvalitet – förväntad kvalitet) 50

Uträkningarna härstammar från ett medelsnitt av värderingarna 1-5 av samtliga områden i 

fråga 6 och 7. Blir resultatet av en uträkning ett positivt tal innebär det att upplevelsen 

värderats högre än förväntningen, det vill säga att kunden ansett att upplevelsen överträffat 

förväntningen. 

Resultat

Uträkningarna51 visar att kvaliteten av den serverade rätten, kvalitet på råvaror, brett och 

välsorterat utbud, prisvärd mat, kvalitet på service samt tilltalande lokaler är av positivt 

bekräftad kvalitet det vill säga bra kvalitet. Detta visar även att snabb leverans acceptabel 

kvalitet. Detta innebär att alla dessa utgör områden där kundens upplevelse har överträffat 

förväntningen.

                                                
49

 Grönroos, Christian. (2002). Service management och marknadsföring – en CRM ansats. Liber AB. Sid 113.

50
Grönroos, Christian & Rubinstein, Dan. (1986) Totalkommunikation, Analys och planering av företags marknadskommunikation. Liber 

förlag
51  Bilaga 1
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Fråga 8 - Visuellt intryck
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Detta stapeldiagram visar hur respondenterna värderar det visuella intrycket vid ett 

restaurangbesök. Av variablerna inredning, typ av tema, stor lokal, atmosfär samt personalens 

klädsel så ansåg majoriteten att inredningen har störst betydelse.

Detta stapeldiagram visar hur respondenterna värderar följande serviceaspekter; personalens 

kunskaper, personalens mottagande, matrådgivning, personalens uppföljning av kundnöjdhet, 

tidseffektivisering genom undvikandet av köer samt servering – och expeditionstiden. 

Diagrammet visar att majoriteten av respondenterna värderade personalens kunskaper, 

tidseffektivisering genom undvikandet av köer samt servering – och expeditionstiden högst.
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Detta stapeldiagram visar hur respondenterna har värderat de givna associationerna till 

företaget Fazer. Diagrammet visar att majoriteten av respondenterna associerar företaget 

Fazer med god service, hög kvalitet samt godis.

Detta stapeldiagram visar hur respondenterna har värderat givna faktorer som kan leda till ett 

återbesök hos en restaurang. Majoriteten värderade produkterbjudandet, den geografiska 

placeringen samt maten högst.

Fråga 10 - Associationer till företaget Fazer
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Fråga 11- Faktorer för återbesök
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Fråga 12 – Öppen fråga

Den sista frågan i enkätundersökning var öppen, då respondenterna fick tillfälle att fritt svara 

på frågan ”Vad gör dig till en nöjd restaurangbesökare?” Av totalsumman respondenter på 50 

stycken så svarade 9 stycken män samt 16 stycken kvinnor på denna fråga. Vilket gav oss ett 

bortfall på 50 %.

Respondenterna ansåg följande orsaker påverkar kundnöjdheten:

 God mat

 Bra råvaror

 Varierat utbud på mat

 Fräscht intryck

 Trevlig personal

 Prisvärd mat

 Hälsosamma maträtter

 Trevlig atmosfär

 Lugn miljö

 Bra service

 Bra tillagad mat

 Ren och städad restaurang

 Ekologiska produkter

 Varierat utbud av grönsaker

 Omtänksam personal

 Vetskap om råvarors ursprung
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6 Analys

I detta avsnitt redogör författarna för en analys av det empiriska materialet med 

utgångspunkt i den teoretiska syntesen. Avsikten är att analysera företagets uppfattning om 

vad som erbjuds till kund och sedan jämföra det med kundens uppfattning, detta för att 

besvara frågan; Hur kan företag inom restaurangbranschen använda sig av 

mervärdeskapande som en effektiv metod för differentiering?

Denna information tolkas utefter den teoretiska syntesen och med hjälp av denna ska 

uppsatsens syfte uppnås samt uppsatsens problemformulering besvaras genom att se hur väl 

företagets utbud överensstämmer med kundens efterfråga gällande den fysiska produkten men 

främst mervärdet kring produkten. Om analysen visar att kunderna efter mottaget mervärde 

återbesöker restaurangen, det vill säga blir lojala, så innebär det att restaurangen har

differentierat sig och fått ett kundsegment och på så sätt en plats på marknaden.
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6.1 Service

Ett av våra undersökningsområden var service, då vi söker dess betydelse som mervärde. 

Därför undersöktes respondenternas åsikt gällande servicens betydelse. Resultatet var att 

personalens kunskaper, tidseffektivisering genom undvikandet av köer samt servering och 

expeditionstid hade störst betydelse. När det gäller personalens kunskaper och dess betydelse 

tror vi detta delvis beror på den ökande hälsotrenden där restaurangbesökarna blir mer 

kostmedvetna och därav önskar mer kunskap hos personalen, men också delvis av Fazers 

personals eget förhållningssätt till kunderna som kan tänkas påverka detta krav på kunskap då

restaurangen eftersträvar hög kunskap hos personalen. Företaget anser sig stå för god service 

och detta försöker de uppnå genom ett trevligt kundbemötande och en stark sammanhållning 

bland personalen. 

Kopplat till servicemötet så innebär detta att kundens grad av tillfredställelse gällande service 

starkt påverkar återköpsbenägenheten, det vill säga benägenheten till att bli lojal. Enligt 

servicemötet spelar interaktionen mellan företagets frontpersonal och kunden en betydelsefull 

roll för framtida relation då frontpersonalen befinner sig i en position där denne ska 

marknadsföra företaget. Frontpersonalen har här till uppgift att förmedla ut företagets 

affärsidé på ett sätt som gör att kunden blir involverad och förhoppningsvis lojal. Då företaget 

vill erbjuda en hög grad av service samtidigt som vår enkätundersökning visar att 

kundnöjdheten är stor gällande service ser vi att företaget har lyckats ur denna aspekt. Service 

är ett av de mervärden som används som en konkurrensfördel för differentiering. Detta stärks 

också av att enkätundersökningen visade att majoriteten av respondenterna besöker 

restaurangen dagligen, det vill säga att restaurangen har ett kundsegment som består av lojala 

kunder.

6.2 Kvalitet

Undersökningen visade att kunderna värderade kvaliteten på den serverade rätten, råvarorna 

och smakupplevelsen högt, det vill säga högre än utbudet. Detta resulterar i att resturangens 

ansträngningar gällande kvalitet har en motsvarighet i marknadens efterfrågan. Restaurangen 

anser ur egen synvinkel att kvalitet är ett av de viktigaste värdena som de vill förmedla ut till 

kund.



Mervärdeskapande – konsten att differentiera sig genom mervärdeskapande

42

När det gäller kvaliteten som en konkurrensfördel så är relationen mellan kundens 

förväntningar och upplevelser viktiga. Det vill säga att företaget bör matcha förväntningarna 

med upplevelsen på ett sätt som gör att förväntningarna aldrig överträffar upplevelsen. Sker 

detta så är graden av kvalitet oväsentlig då kunden automatiskt kommer att uppleva graden av 

kvalitet som låg, oavsett hur hög grad av kvalitet man erbjuder kunden. Detta i sin tur innebär 

att företag aldrig bör trissa upp förväntningarna på ett sätt som gör att förväntningarna 

överträffar upplevelsen.

När det gäller kundens förväntningar på kvalitet så har associationer en betydelsefull roll, det 

vill säga vad kunden förknippar med företaget. Majoriteten i vår undersökning associerade 

företaget Fazer med god service, hög kvalitet samt godis, men värt att nämna är också att 

många associerade företagsnamnet Fazer med bröd. Företaget anser ur egen synvinkel att 

Fazer associeras med hög kvalitet, lyx samt tradition. Fazer restaurang har lanserats som en 

restaurang med fokus på hälsosam mat, associationen till godis kan möjligtvis ha en viss 

påverkan på detta hälsotänkande. Möjligtvis kan ett besök hos Fazer restaurang, på ett för 

kunden överraskande sätt, påverka kundernas framtida associationer, från associationer 

gällande massproducerade varor såsom godis och bröd till hälsosam mat samt hög kvalitet och 

service. Vi tror att trots skillnaden mellan associationerna och produkterbjudandet hos

restaurangen att associationerna höjer förväntningarna på kvaliteten, då Fazer är ett välkänt 

och traditionellt företag. 

Detta grundar vi på att koppla detta till teorier om så kallade parasociala relationer. Då Fazer 

agerat på marknaden under lång tid har företaget och dess produkter fått ett rykte, detta 

genom produkterna i sig men även genom marknadsföring. Kundernas kännedom om 

företaget skapar en relation och en attityd gentemot företaget, relationen har sin grund i att 

kundens kännedom ger denne associationer till företaget. I detta fall är associationerna 

positiva vilket leder till att kunder blir benägna att välja Fazer före konkurrenterna, på så sätt 

så skapas en långsiktig relation.

Restaurangens ledning ser det som en konkurrensfördel att utnyttja ett redan etablerat 

företagsnamn. Då respondenterna till viss del har haft samma associationer som företaget 

själva vill förmedla ut ser vi att det finns en relation mellan företaget Fazer och 

respondenterna. Detta leder i sin tur till att kunderna sedan tidigare har en attityd samt 

förväntningar gentemot företaget, i detta fall då associationerna varit positiva ser vi detta som 

en stark konkurrensfördel. 
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För att belysa en jämförelse mellan upplevelserna och förväntningarna och har vi använt oss 

av två modeller, Total quality management modellen (TQM)52 samt modellen för Utfall vid 

kvalitetsbedömning53. 

Vidare undersöktes kundernas förväntningar inför ett besök hos Fazer restaurang. Majoriteten 

av respondenterna hade höga förväntningar på kvaliteten av den serverade maten samt 

kvaliteten på råvarorna. I samband med detta så värderade respondenterna följande 

förväntningar lägre; utbud, prisvärdhet, kvalitet på service, tilltalande lokaler och snabb 

service. Detta ger oss underlag för att se hur väl upplevelsen motsvarar förväntningarna. 

Restaurangen påverkar dessa förväntningar genom reklam, traditionen bakom företagsnamnet 

samt genom att försöka arbeta för hög kundnöjdhet. Höga förväntningar är en stark 

konkurrensfördel så länge som företaget lever upp till förväntningarna.

För att kvaliteten ska påverka återköpsbenägenheten, det vill säga lojaliteten, så måste som 

sagt upplevelserna överträffa förväntningarna. Detta har vi tagit reda på genom att använda 

oss av Utfall vid kvalitetsbedömnings modellen där vi använde en formel som går ut på att 

jämföra den upplevda kvaliteten med den förväntade kvaliteten (Q = U-F, Kvalitet = Upplevd 

kvalitet – Förväntad kvalitet)54.  

Efter denna uträkning kan vi se att den upplevda kvaliteten överträffat den förväntade 

kvaliteten inom följande områden: kvaliteten av den serverade rätten, kvalitet på råvaror, brett 

och välsorterat utbud, prisvärd mat, kvalitet på service, tilltalande lokaler samt snabb 

leverans. Detta innebär att kundernas upplevelse inom dessa områden har överträffat 

förväntningarna. Vi ser här att restaurangen till fullt ut har lyckats med sin tanke om att alltid 

överträffa kundens förväntningar. Med hjälp av TQM - modellen ser vi att det som företaget 

förmedlat ut till kunderna, med andra ord löften, har infriats. Detta innebär då att kunderna 

som nu ansett att den upplevda kvaliteten överträffat den förväntade kvaliteten har fått stor 

återköpsbenägenhet, det vill säga att chansen är stor att kunden blir lojal. Restaurangen har 

                                                
52

Grönroos, Christian & Rubinstein, Dan. (1986) Totalkommunikation, Analys och planering av företags marknadskommunikation. Liber 

förlag

53
Grönroos, Christian. (2002). Service management och marknadsföring – en CRM ansats. Liber AB. Sid 113.

54
Grönroos, Christian & Rubinstein, Dan. (1986) Totalkommunikation, Analys och planering av företags marknadskommunikation. Liber 

förlag



Mervärdeskapande – konsten att differentiera sig genom mervärdeskapande

44

här med hjälp av sin satsning på kvalitet som ett mervärde lyckats få kunder med stor 

återköpsbenägenhet.

6.3 Relationsmarknadsföring och mervärden

Fazer restaurang erbjuder alltså kunden ett mervärde, som utgörs av kvalitet och service. 

Tillsammans ska alltså dessa skapa en relation mellan företaget och kunderna. Med andra ord 

har restaurangen använt sig av relationsmarknadsföring. Som vi tidigare nämnt så måste 

kunden vara mottaglig för mervärdet vilket betyder att servicemötet måste passa kunden samt 

graden av kvaliteten måste vara tillräcklig för att upplevelsen ska överträffa kundens 

förväntningar.

Vidare så identifierade vi två mervärdesområden utöver kvalitet och service med hjälp av vårt 

empiriska material. Dessa två mervärden är visuellt intryck och trender. Dessa kan till viss del 

kopplas samman med servicemötet på så sätt att interaktionen i servicelandskapet, det vill 

säga den fysiska miljön där kunden och säljaren möts, påverkar kundens tillfredställelse 

gällande trivsel. 

Anna Brauner berättade i vår intervju att det är viktigt med utformningen och inredning av 

resturangens lokal. Restaurangens inredning är kopplat till hälsotemat med ljusa och fräscha 

lokaler med en färgsättning med mjuka och stilfulla färger. Tanken är att miljön ska vara 

harmonisk och samtidigt förmedla budskapet om hälsotrenden. 

Respondenterna ombads att värdera det visuella intryckets betydelse vid ett restaurang besök. 

Majoriteten ansåg att inredningen har störst betydelse, samtidigt som det innebär att temat på 

restaurangen, storleken på lokalen, atmosfären samt personalens klädsel är av mindre 

betydelse. 

Vidare berättade Anna Brauner att restaurangens koncept är utformat i enlighet med rådande 

trend på marknaden. Vilken som är den rådande trenden har Fazer ansett som hälsosam mat. 

Hälsotrenden har vuxit de senaste åren, då marknaden tenderar åt att kunderna blir mer 

kostmedvetna. Fazer restaurang skall erbjuda förstaklassig hälsosam mat och samtidigt 

erbjuda kunden hög kvalitet samt service.

Att kunderna på marknaden följer trender förklarar vi med Maslow’s behovstrappa. Att följa 

en trend ser vi som ett psykologiskt behov, då människor strävar efter tillhörighet samt 

självförverkligande.
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Vi tror att service och kvalitet alltid kommer att vara betydelsefulla mervärden, dock tror vi 

att andra faktorer såsom visuellt intryck och trender kommer att öka i betydelse, då vår 

undersökning gett utslag på dessa områden. Uppkomsten av mindre traditionella mervärden 

gällande denna bransch påvisar mervärdeskapandets mångfald som verktyg vid 

differentiering.

6.4 Lojalitet och konkurrenter

Vidare tillfrågades respondenterna att värdera vilka faktorer som förutsätter ett återbesök, 

alltså att besökaren till varierande grad blir lojal. I denna uppsats anser vi att en lojal kund 

utgör en del av en marknad som företaget lyckats differentiera sig på. Viktigast var den 

fysiska produkten, alltså maten. Därefter kom produkterbjudanden, definierat som mervärde, 

på delad plats med den geografiska placeringen av restaurangen. Då restaurangen är en 

lunchrestaurang har den geografiska placeringen stor betydelse, då kunder ofta har liten 

tidsram som gör att valet av restaurang begränsas av den geografiska placeringen. Vi anser 

här att det faktum att produkterbjudandet kom på delad andra plats är missvisande när det 

gäller dess verkliga betydelse då vi ser tydliga tecken på att respondenterna i tidigare frågor 

ansett mervärdet som betydelsefullt, då genom att service, kvalitet, visuellt intryck, 

associationer etc. värderats högt.

Företaget erbjuder bland annat dessa fyra mervärden, god service, god kvalitet, ett passande 

visuellt intryck samt trendriktighet. Vår undersökning har visat att restaurangen har lyckats 

erbjuda den typ av kvalitet och service som efterfrågas på marknaden. Undersökningen visar 

också att företaget Fazer sedan tidigare har lyckats bygga upp en relation till marknaden, detta 

åskådliggörs genom att företagsnamnet har så stor allmän kännedom, vilket visade sig i 

enkätundersökningen.  Då dessa mervärden på olika sätt anspelar på människan behov, så har 

Maslow’s behovstrappa visat respondenternas värderingar. Dels genom att respondenternas 

värderingar har härleds i enkätundersökningen genom värdering på skala och dels att 

kopplingar mellan behovstrappan och visuellt intryck samt trender kan göras. När 

respondenten värderat något högt innebär det att just den faktorn är viktig för kunden, alltså 

något som kan påverka kundens återköpsbenägenhet. Värderar kunden de mjuka värdena det 

vill säga mervärdet högt är chansen stor att kunden blir lojal mot företaget. Då respondenterna 

värderat de erbjudna mervärdena högt så visas att efterfrågan på dessa är stark.
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Som tidigare nämnts så kan restaurangen förlora kunder till konkurrenter ifall resturangens 

erbjudande saknar efterfrågan. Ledningen för restaurangen genomförde en konkurrensanalys i 

samband med uppstartandet av restaurangen. Detta för att se på vilket sätt restaurangen skulle 

ha utarbetats för att bli konkurrenskraftig. Enkätundersökningen visar att de fyra mervärdena 

som vi åskådliggjort efterfrågas av kunderna, detta ser vi som konkurrensfördelar. Vidare tror 

vi att restaurangens placering samt det faktum att restaurangen är en lunchrestaurang är en 

konkurrensfördel, då restaurangens gäster till den större delen utgörs av folk som arbetar i 

närliggande eller i samma byggnad som restaurangen är belägen.
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7 Slutsatser

I detta avsnitt kommer författarna att presentera de slutsatser de kommit fram till i 

undersökningen samt diskutera ämnet för vidare forskning.

7.1 Våra slutsatser

Vi har nu åskådliggjort vad företaget erbjuder kunden samt hur kunden svarar på detta 

erbjudande, med andra ord så ser vi hur väl efterfrågan matchas av utbudet på mervärdet. 

Undersökningens resultat utgörs av hur företagets mervärdeskapande kring sin fysiska 

produkt kan påverka lojaliteten hos kunderna, med andra ord hur företaget har använt sig av 

mervärdeskapande faktorer för att differentiera sig.

Restaurangen har satsat mycket på personalen för att skapa en god service och på så sätt nöjda 

gäster, detta visade sig vara uppskattat av respondenterna. Vidare så är en av restaurangens 

grundpelare god kvalitet där de vill överträffa kundens förväntningar, undersökningen visar 

att restaurangens mål är uppnått, nämligen att kunderna inom följande områden; kvaliteten av 

den serverade rätten, kvalitet på råvaror, brett och välsorterat utbud, prisvärd mat, kvalitet på 

service, tilltalande lokaler samt snabb leverans, upplevt att upplevelsen överträffat deras 

förväntningar. Dessutom har Fazer som företag ett företagsnamn som är allmänt känt och 

förknippat med god service och hög kvalitet, något som restaurangen drar nytta av. Detta 

innebär inte bara att kunderna känner sig med bekväma med företaget Fazer utan även att 

kunderna bibehåller höga förväntningar på restaurangen, förväntningar som restaurangen 

enligt vår undersökning lyckats överträffa. Restaurangen har satsat på det visuella intrycket 

genom att ha en fräsch och modern inredning i enlighet med restaurangens hälsokoncept, 

vilket enligt undersökningen uppskattas av besökarna.  Restaurangens koncept följer den 

rådande trenden på marknaden, något som också efterfrågats av respondenterna.

Dessutom så pekar vår undersökning mot att mervärdet kring den fysiska produkten i denna 

bransch växer i betydelse, detta ser vi genom att respondenterna i vår undersökning värderar 

mervärdet relativt högt i förhållande till den fysiska produkten. Restaurangen har genom 

mjuka värden och relationsskapande skapat ett förhållande till ett kundsegment, ett 

kundsegment som enligt vår undersökning besöker restaurangen dagligen. I och med 

restaurangens konkurrensfördelar samt det starka kundsegmentet anser vi att företaget med 
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hjälp av mervärdeskapandet har differentierat sig.

Men i åtanke bör vi även ha att restaurangens geografiska läge samt den fysiska produkten 

fortfarande har stor betydelse.

I början av uppsatsen ställde vi oss frågan om hur företag inom restaurangbranschen kan 

använda sig av mervärdeskapande som en effektiv metod för differentiering. Efter vår 

undersökning som bestod av en enkätundersökning samt en intervju som placerades i en 

egendesignad teoretisk syntes bestående av befintliga teorier har vi kommit fram till ett flertal 

slutsatser.

Det valda fallföretaget agerar i en bransch där den fysiska produkten har stor betydelse, dock 

är denna bransch även präglad av mervärdeskapande, men då produkten som erbjuds är mat 

vilket i sin tur utgör ett av människans grundläggande fysiska behov så kommer den fysiska 

produkten alltid ha ett givet värde. Detta innebär att vi redan innan undersökningens 

genomförande var medvetna om att den fysiska produktens betydelse skulle vara 

överrepresenterad, men att ett litet utslag av mervärdets betydelse är av stor vikt för företagets 

differentiering. Alltså åskådliggörs mätbarhet i resultatet genom att mervärdet har sats i 

relation till den fysiska produkten.

Undersökningen visade att mervärdets roll var större än vi förväntat, vår teoretiska syntes 

hjälpte oss att kartlägga vad som var av störst vikt för kunden. Vi såg här att mervärdet som 

erbjöds, det vill säga kvalitet, service, trender och visuellt intryck, var högt värderat av 

undersökningens respondenter. Av den höga värderingen utläser vi att mervärdeskapandet har 

skapat kundrelationer som i sin tur utgör ett stabilt kundsegment för restaurangen bestående 

av lojala kunder.

För att svara på uppsatsens frågeställning så visar vår uppsats, med utgångspunkt i vår empiri, 

att mervärdeskapande är en effektiv metod för differentiering.

Samtidigt så påvisar uppsatsen genom de mindre traditionella mervärden gällande denna typ 

av bransch, visuellt intryck och trender, mervärdeskapandets mångfald som verktyg när det 

gäller relationsskapande och differentiering. Trots att undersökningen klart pekade på att 

mervärdet har en betydelsefull roll så kan vi inte exakt visa mervärdets betydelse då det står i 

relation till värdet av den fysiska produkten.
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7.2 Vidare forskning

Vår undersökning har ett flertal avgränsningar. Dels genom valet av teorier i vår syntes samt 

genom avgränsningar gällande mervärdet, men även genom valet av fallföretag och dess 

bransch samt valet av undersökningens population. Dessa avgränsningar utgör 

förutsättningarna för resultatet av vår undersökning, vi tror att en förändring av dessa 

förutsättningar skulle påverka resultatet vid vidare forskning. Vi vill här ge förslag till 

förändringar som kan leda till vidare och mer omfattande forskning. Till att börja med hade 

det varit intressant att försöka separera den traditionella transaktionsmarknadsföringen med 

dess marknadsmix och relationsmarknadsföringen med dess mervärdeskapande. En klar 

separation av dessa skulle möjligtvis ge en undersökning av denna typ ett mer precist mätbart 

resultat.

Vidare tycker vi att det hade varit intressant att göra en mer omfattande undersökning genom 

att göra undersökningen endast kvantitativ, förslagsvis genom att använda sig av flera 

fallföretag som antingen agerar inom samma eller olika branscher. En kvantitativ 

undersökning av flera företag inom samma bransch skulle kunna ge en bra generell bild av 

mervärdets betydelse, samtidigt som en undersökning av flera företag inom olika branscher 

skulle visa skillnader samt möjligtvis skapa nyttig kunskap om mervärdeskapande för både 

forskare och företagare.
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8 Avslutande diskussion

I detta avsnitt kommer författarna att ta upp kritik till eget arbete samt diskutera validiteten 

och reliabiliteten i uppsatsen. 

8.1 Kritik till eget arbete

Precis som vi tidigare nämnt så tror vi att våra avgränsningar har haft påverkan på resultatet 

av denna undersökning. Vi vill i detta avsnitt påvisa uppsatsens svagheter samt styrkor för att 

visa vår medvetenhet om uppsatsens omfattning.

Följande punkter anser vi kan ses som styrkor.

 Fallföretaget, vi anser att valet av företaget har varit bra då företagets koncept 

stämmer bra överens med vårt undersökningsämne, och på så sätt blir anknytningen 

mellan empiri och teori stark.

 Valda teorier, vår teoretiska syntes anser vi vara av hög relevans och vi anser att 

syntesen har hjälpt oss att få en klarare bild av mervärdets betydelse och påverkan när 

det gäller differentiering.

 Kvantitativ data, vi anser att enkätundersökningen gav oss tillräckligt mycket statistik 

för att uppfylla undersökningens syfte.

Följande punkter anser vi kan ses som svagheter.

 Fallföretaget, valet att använda ett företag gör en generalisering i denna bransch 

omöjlig.

 Valda teorier, den teoretiska syntesen är inte självklar utan dess relevans har bestämts 

av oss i egenskap av författare grundat på vår egen åsikt om vilken teoribas 

undersökningen har krävt. Detta innebär att en annan teoretiskt utgångspunkt kan leda 

till ett annat resultat. 

 Kvantitativa data, undersökningen tog plats under ett tillfälle vilket inte ger en 

genomsnittlig undersökning vilket i sin tur påverkar vår möjlighet att generalisera. Då 

respondenterna arbetar i området kan tidigare lojalitet påverka respondenternas 

objektivitet inför undersökningen. Formuleringen av vårt undersökningsformulär kan 

påverka respondenten på så sätt att respondentens värdering av mervärdet respektive 

den fysiska produkten kan bli snedvridet.
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8.2 Reliabilitet

Med reliabilitet menar vi tillförlitligheten i vår uppsats samt hur våra val av metod har 

påverkat reliabiliteten. Vi vill här framhäva de delar i uppsatsen som kan tänkas påverka 

tillförlitligheten, det vill säga ifall uppsatsen återspeglar en korrekt bild av verkligheten.

Vår teoretiska syntes utgörs av befintliga teorier, vilka har utvecklats i olika forskningssyften 

vilket innebär att teorierna ursprungligen inte är anpassade efter just vårt 

undersökningsområde. Detta innebär att det kan uppstå ett glapp mellan teori och empiri.

Alla personliga intervjuer kan ifrågasättas, då respondenten dels kan påverkas av 

intevjuareffekter samt att det inte finns några garantier gällande sanningshalten i det som 

respondenten säger. Vi valde semistrukturerade frågor för att försöka öka tillförlitligheten 

genom att själva styra intervjun. I åtanke bör man ha att intervjun med Anna Brauner kan vara 

snedvriden, då Anna Brauner i egenskap av restaurangchef förmodligen är benägen att 

framhäva restaurangens positiva egenskaper.

Empirin innefattar även vår företagspresentation, de fakta som utgör denna presentation 

härstammar från företaget Fazer, och även här bör man ha i åtanke att företaget förmodligen 

vill framhävas så positivt som möjligt.

När det gäller vår enkätundersökning finns det flera faktorer som kan påverka 

tillförlitligheten. Dels finns det inget som garanterar respondenternas ärlighet och dels kan 

respondenten påverkas av flertalet orsaker, vilket kan snedvrida respondentens objektivitet 

samt ärlighet. Enkätundersökningens utformning och formulering, respondentens uppfattning 

om frågorna, respondentens tidsram mm. är några av dessa faktorer. 

Slutligen kan vi själva inte ha en uppfattning om tillförlitligheten gällande våra slutsatser i 

denna undersökning, då vi med personlig kompetens tolkat undersökningens resultat samt 

befintliga teorier.
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8.3 Validitet

Med validitet avser vi till hur väl uppsatsens problemformulering har besvarats. Med andra 

ord hur väl vi har lyckats med att hitta de mätbara variabler som ligger till grund för en analys 

som ger oss svar på undersökningens problem. Vi anser att det har varit till fördel för 

uppsatsen att använda oss av både en kvantitativ och kvalitativ ansats. Den kvalitativa 

ansatsen har gett oss en bild av vad fallföretaget vill erbjuda kunden medan den kvantitativa 

ansatsen har visat oss vad kunden efterfrågar. Företagets utbud har med hjälp av vår teoretiska 

syntes jämförts med kundens efterfrågan, analysen av detta har gett oss ett resultat som har 

besvarat uppsatsens problemformulering. Vår undersökning visar att mervärdeskapande är en 

effektiv metod för differentiering. Men som vi tidigare nämnt så krävs vidare forskning för att 

få ett preciserat mätbart resultat gällande mervärdets betydelse för differentieringen i relation 

till värdet av den fysiska produkten. 
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Bilaga 1

Uträkningar gällande fråga 6 och 7 i enkätundersökningen

Kvalitet av den serverade rätten

U-F= 17,6- 15,4= 2,2             2,2 = q1>>q0

Kvalitet av råvaror

U-F= 19,8-15= 4,8                   4,8 = q1>>q0

Förväntningar:

0=0
0+0=0
0+0+4=4
0+0+4+19=23
0+0+4+19+27=50

Totalt: 77

77/5=15,4

Upplevelse:

0=0
0+0=0
0+0+3=3
0+0+3+32=35
0+0+3+32+15=50

Totalt: 88
88/5= 17,6

Upplevelse:

0=0
0+0=0
0+0+8=8
0+0+8+33=41
0+0+8+33+41=50

Totalt: 99

99/5= 19,8

Förväntningar:

0=0
0+0=0
0+0+3=3
0+0+3+19=22
0+0+3+19+28=50

Totalt: 75

75/5=15
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Brett och välsorterat utbud

U-F= 21,4-17,6= 3,8                         3,8= q1>>q0

Prisvärd mat

U-F= 25.8-19,2= 6,6                           6,6= q1>>q0

Kvalitet på service

U-F= 22-20,2= 1,8                      1,8= q1>>q0

Upplevelse:

0=0
0+3=3
0+3+10=13
0+3+10+28=41
0+3+10+28+9=50

Totalt: 107

107/5= 21,4

Förväntningar:

0=0
0+0=0
0+0+9=9
0+0+9+20=29
0+0+9+20+21=50

Totalt: 88

88/5= 17,6

Förväntningar:

0=0
0+2=2
0+2+12=14
0+2+12+16=30
0+2+12+16+20=50

Totalt: 96

96/5= 19,2

Upplevelse:

1=1
1+5=6
1+5+19=25
1+5+19+22=47
1+5+19+22+3=50

Totalt: 129

129/5= 25,8

Förväntningar:

0=0
0+0=0
0+0+14=14
0+0+14+23=30
0+0+14+23+13=50

Totalt: 101

101/5= 20,2

Upplevelse:

0=0
0+2=2
0+2+12=14
0+2+12+30=44
0+2+12+30+6=50

Totalt: 110

110/5= 22
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Tilltalande lokaler

U-F= 24,8-21,6= 3,2                        3,2= q1>>q0

Snabb leverans

U-F= 20,2-20,2= 0                                0= q1=q0

Förväntningar:

0=0
0+2=2
0+2+16=18
0+2+16+20=38
0+2+16+20+12=50

Totalt: 108

108/5= 21,6

Upplevelse:

0=0
0+5=5
0+5+18=23
0+5+18+23=46
0+5+18+23+4=50

Totalt: 124

124/5= 24,8

Förväntningar:

0=0
0+2=2
0+2+11=13
0+2+11+23=36
0+2+11+23+14=50

Totalt: 101

101/5= 20,2

Upplevelse:

0=0
0+1=1
0+1+10=11
0+1+10+28=39
0+1+10+28+11=50

Totalt: 101

101/5= 20,2
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Bilaga 2

Intervjufrågor till Anna Brauner restaurangchef Fazer restaurang

Fazer Restaurang

1. Av vem och när grundades denna restaurang?

2. Restaurangens koncept?

3. Hur mycket har huvudkontoret varit involverat i utarbetandet av konceptet? Hur 

mycket fria händer har ni haft i utarbetande av konceptet?

4. Hur har ni resonerat kring att använda varumärket Fazer i restaurangnamnet? Tycker 

du att det krävs ett starkt varumärke för att sälja en produkt?

5. Vad gör er restaurang konkurrenskraftig? 

6. Vad skiljer sig er restaurang gentemot konkurrenterna? 

7. Erbjuder ni något nytt på restaurangmarknaden?

8. Hur har ni involverat/utbildat/informerat era anställda i ert koncept?

9. Vad anser ni som erat mest betydelsefulla mervärde? 

10. Vad efterfrågas på marknaden enligt er?

11.  Kontrollerar ni att företagets grundidé når slutkunden?

12. Hur ser ert kundsegment ut? (profilbeskrivning?)

13. Finns kundlojalitet, i så fall hur uppnås det?

14. Hur ser utvecklingen ut i restaurangbranschen?

15. Vilka trender finns på marknaden för tillfället?

16. Vad har ni för framtidsplaner?
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Bilaga 3 

Enkätformulär

Hej!

Tack för att du vill vara med och hjälpa oss. Vi är två studenter från Södertörns 

Högskola som skriver vår kandidatuppsats om mervärdeskapande kring 

produkter.

Denna enkät ingår i vår undersökning om hur ett företag inom 

restaurangbranschen använder sig av mervärdeskapande kring sina produkter 

för att differentiera sig på marknaden. 

Mervärdeskapande = det produkten erbjuder utöver den fysiska funktionen 

Differentiering = företag skiljer sig i från sina konkurrenter 

1. Kön?

          Kvinna           

          Man

2. Hur gammal är du?

          20-35     

          36-50

          51-75

3. Vart bor du?

           Kungsholmen        

           Övriga innerstaden

           Förort till Stockholm   

           Övrigt
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4. Hur många gånger har du besökt Fazer restaurang?

           1gång        

           1-3 dagar i veckan        

           1-5 gånger i månaden  

            Dagligen       

            Annat

Gradera följande frågor på en skala mellan 1-5 

1 betyder: inte viktig och 5 betyder: mycket viktig. 

Sätt ett kryss för varje påstående.

5. Hur viktig är graden av kvalitet inom följande områden?        

Område: 1 2 3 4 5

Kvalitet av den serverade rätten.

Kvalitet av råvaror

Smakupplevelsen

Utbudet

6. Vad har du för förväntningar inför ett besök hos Fazer restaurang?

Förväntningar: 1 2 3 4 5

Kvalitet på serverade maten

Kvalitet på råvaror 

Brett och välsorterad utbud

Prisvärd mat

Kvalitet på service 

Tilltalande lokaler

”Snabb leverans”



Mervärdeskapande – konsten att differentiera sig genom mervärdeskapande

61

7. Hur upplever du ett besök hos Fazer restaurang?

Upplevelser: 1 2 3 4 5

Kvaliteten på serverade maten

Kvaliteten på råvaror 

Brett och välsorterad utbud

Prisvärd mat

Kvalitet på service 

Tilltalande lokaler

”Snabb leverans”

8. Hur viktigt för dig är det visuella intrycket?

Område: 1 2 3 4 5

Inredning

Typ av tema

Stor lokal

Atmosfär

Personalens klädsel

9. Hur viktig är graden av service?

 Typ av service: 1 2 3 4 5

Personalens kunskaper

Personalens mottagande

Matrådgivning

Personalens uppföljning av kundnöjdhet

Tidseffektivisering genom undvikandet av köer.

Servering – och expeditionstid
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10. Vad har du för associationer till varumärket Fazer?

Detta förknippar jag med Fazer: 1 2 3 4 5

Hög Kvalitet

God Service

Prisvärda varor

Lyxigt 

Traditionellt

Godis 

Bröd

11. Vad får dig att återbesöka en restaurang?

Anledning 1 2 3 4 5

Produkterbjudandet (kvalitet/service/trend/typ av 

lokal)

Maten

Geografisk placering 

Reklam 

Prisbild

12.   Vad gör dig till en nöjd restaurangbesökare?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Tack för din medverkan!


