
EXAMENSARBETE

Meningsfulla måltidsupplevelser
En modell för skapandet av meningsfulla måltidsupplevelser med storytelling

som verktyg

Karin Appelskog

Filosofie kandidatexamen
Upplevelseproduktion

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

Förord  

Jag har sedan länge haft ett intresse för gastronomi och måltidsupplevelser. Redan på 

gymnasiet skrev jag min första receptbok och sparade utklippta recept från mattidningar.  

Under mina tre år på kandidatutbildningen Upplevelseproduktion vid Luleå Tekniska 

Universitet i Piteå har mitt intresse stärkts ytterligare och tack vare kursen ”Sensorik och 

Gastronomi” öppnades mina ögon för användandet av storytelling inom måltidsindustrin. För 

mig handlar upplevelseproduktion om att skapa helhet genom att applicera detaljer, på så sätt 

kan en upplevelse skapa mening och bli unik. 

Efter utbytesstudier i Ellensburg, USA där jag läste kursen ”The Social History of Wine and 

Beer” kunde jag förankra mina kunskaper som upplevelseproducent och min passion för 

skapandet av måltidsupplevelser. Jag skriver denna uppsats för att jag vill undersöka hur 

storytelling kan påverka en måltidsupplevelse och om en måltidsupplevelse kan bli 

meningsfull genom användandet av storytelling. Genom min studie vill jag öka förståelse för 

hur måltidsupplevelser kan utvecklas och bli meningsfulla för en gäst på en restaurang. Under 

ett restaurangbesök anser jag att gästen ska ges ett mervärde, lära sig någonting nytt, känna ett 

syfte, en innebörd och en meningsfullhet i sin måltidsupplevelse.  

Jag vill tacka Johan Hudelson, professor på Central Washington University för hans passion 

inom alkoholhaltiga dryckers historia och gastronomi, som har gett mig större kunskap och 

framtidsdrömmar. Min handledare Björn Ylipää för hans råd, petighet och passion i skapandet 

av måltidsupplevelser. Informanterna som deltagit och tillfört uppsatsen grundligt material 

samt glädje. Familj och vänner som konstant pushar mig och alltid låter mig genomföra mina 

idéer och tankar. Slutligt vill jag tacka Hans Gelter för att hans glöd för Upplevelseproduktion 

och hjälp i min studie till denna uppsats. 

Karin Appelskog 

Piteå, maj 2012 

 

 

 



Sammanfattning 

Uppsatsen beskriver upplevelseindustrin och upplevelsesamhället med fokus på måltiden samt 

aktuella teorier om upplevelseproduktion som studerats vid min utbildning på Institutionen för 

Konst, Kommunikation och Lärande vid Luleå Tekniska Universitet.  

Uppsatsen har arbetats fram genom ett positivistiskt förhållningssätt med en utökad kvalitativt 

metodteori och en deduktiv ansats. Studien är grundad på en litteraturstudie och kvalitativa 

intervjuer för att söka svar till hur meningsfulla måltidsupplevelser definieras utifrån ett 

upplevelseproduktionsperspektiv. Studien undersöker även hur storytelling kan bidra till en 

meningsfull måltidsupplevelse och hur en restaurang kan använda sig av storytelling för att 

skapa meningsfulla måltidsupplevelser för en gäst. 

Studiens mål har varit att utveckla en modell som uppfyller uppsatsens syfte: ”att utifrån ett 

upplevelseproduktionsperspektiv studera hur storytelling kan tillämpas som verktyg för att 

skapa meningsfulla måltidsupplevelser”. I modellen är storytelling ett central begrepp. 

Modellen är till för restauranger som vill applicera storytelling i sin verksamhet för att skapa 

meningsfulla måltidsupplevelser för en gäst.  

Studien visar på att användandet av storytelling kan ha både positiva och negativa aspekter för 

en restaurang samt att storytelling kan implementeras i olika former och grader i en 

restaurangs dagliga verksamhet. Studien visar även att en meningsfull måltidsupplevelse 

kräver emotionell beröring och att en restaurang endast kan ge gästen verktyg för att hon själv 

ska känna meningsfullhet i en måltidsupplevelse.  

Uppsatsens nyckelord 

Upplevelser, meningsfullhet, storytelling och måltidsupplevelser. 

  



Abstract  

The study describes the experience industry and experience community with a focus on food 

as well as current theories about experience production, which have been study at the 

Department of Arts, Communication and Learning at Luleå University of Technology. 

 

The essay has been prepared by a positivistic approach with an extended qualitative method 

theory and a deductive approach. The study is based on a literature review and qualitative 

interviews to find answers to how meaningful culinary experiences can be defined by an 

experience production perspective. The study also defines how storytelling can contribute to a 

meaningful culinary experience and how a restaurant can make use of storytelling to create 

meaningful culinary experiences for a guest. 

 

The study's object has been to develop a model that meets the purpose for this essay: "From 

an experience production perspective study how storytelling can be applied as a tool to create 

meaningful culinary experiences." Storytelling is a central concept in the model, with the aim 

that a restaurant can apply the model at their own business in order to create meaningful 

culinary experiences for a guest.  

The study shows that the use of storytelling can have both positive and negative aspects for a 

restaurant and that storytelling can be implemented in various forms and degrees in a 

restaurant daily operation. The study also shows that a meaningful culinary experience 

requires the guest to be emotionally touched and that a restaurant only can create tools for the 

guest to feel the meaningfulness of the culinary experience. 

 

The essays key words 

Experiences, meaningfulness, storytelling and culinary experiences. 
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1. Inledning  

I kapitlet presenteras insamlat material kring upplevelseindustrins utveckling, 

måltidsgestaltning inom upplevelseindustrin, måltiden i dagens samhälle, meningsfullhet 

genom ett upplevelseproduktionsperspektiv och storytelling inom måltidsupplevelser. Därefter 

följer uppsatsens problemformulering, syfte och forskningsfrågor, avgränsningar och 

definitioner. 

1.1 Upplevelseindustrins utveckling 

Idag lever vi i ett informations- och upplevelseekonomisktsamhälle där människor har tröttnat 

på produkters värde och söker efter att förverkliga sina drömmar (Jensen, 1999). Redan 1971 

skrev Alvin Toffler om en ekonomisk framtid för upplevelseindustrin, att människor skulle 

komma att vilja betala för upplevelser. Jensen (1999) menar att Toffler (1971) hade rätt i sin 

framtidsutsikt av upplevelseindustrin, att hans vision inte var fel utan gav oss i dagens 

samhälle en glimt ur ett dåtida perspektiv av framtiden. Pink (2006) beskriver att framtiden 

tillhör kreatörer, idéskapare, designers, storytellers och meningsskapare som ser en helhet i 

samhället. Människor letar inte endast efter funktionalitet hos varor och tjänster utan letar 

efter det roliga som stimulerar deras fantasi och uppfinningsförmåga (Boswijk et al 2007). Vi 

går ifrån ett informations- och upplevelseekonomisktsamhället till ett samhälle byggt på 

innovation, empati och helhetsperspektiv (Pink, 2006).  

Upplevelseindustrin som begrepp nämndes i svensk press för första gången 1994 i tidningen 

Resumé (KK-stiftelsen, 2003). Samma år bildades KK-stiftelsen som fann behovet i att stärka 

Sveriges skicklighet i att skapa värdefylld kunskap, konkurrenskraft och kompetens inom de 

kreativa näringarna. KK-stiftelsen kartlagde då Sveriges kreativa branscher och utgick från 

konsumentens perspektiv. Ur detta projekt framkom femton delområden: arkitektur, dator- 

och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, 

musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande. KK-stiftelsen 

definition av upplevelseindustrin följer: ”Upplevelseindustrin är ett samlingsnamn för 

människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa 

och/eller leverera upplevelser i någon form” (KK-stiftelsen, 2003, s.14). Produkten av den 

industriella utvecklingen blev till upplevelseindustrin, menar KK-stiftelsen. 
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Utvecklingen av upplevelseindustrin skapade ett behov av välutbildade människor som kunde 

producera upplevelser och arbeta utifrån konsumentens perspektiv. 2002 startade utbildningen 

Upplevelseproduktion, en treårig universitetsutbildning som leder till en kandidatexamen. 

Studieorten är Piteå där institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) har sitt 

säte. KKL är en institution vid Luleå Tekniska Universitet och är en akademisk mötesplats där 

konstnärliga och vetenskapliga perspektiv sammanflätas. Utbildningen Upplevelseproduktion 

vänder sig till studenter som vill jobba som projektledare eller producenter inom de kulturella 

och kreativa näringarna. Nedan följer en mer utförlig beskrivning om programmet 

Upplevelseproduktion:  

  

”Upplevelseproduktion är läran om att iscensätta meningsfulla upplevelser. Ämnet inriktar 

sig på de processer och metoder som används vid kommersiell produktion av 

meningsskapande upplevelser inom de kreativa och kulturella näringarna inklusive turism. 

Detta innefattar kompetenser kring upplevelser som fenomen, upplevelsekategorier och 

upplevelsekvaliteter, olika kategorier av människors behov av upplevelser, design och 

styrning av materiella och immateriella resurser under upplevelseprocessen, och hur 

upplevelser kan förstärka produkter och tjänster. Här ingår även producentkunskap såsom 

projektledning, ekonomi, lagstiftning, ledarskap, management, entreprenörskap, 

produktionsmetodik m. m” (LTU, 2012). 

1.2 Måltidsgestaltning inom upplevelseindustrin 

”I alla tider och kulturer har människor samlats kring måltider. Både lägerelden och det 

överdådigt uppdukade bordet med dignande garnityr, har fyllt en social funktion” (Accent 

SVD, 2012). Stunden då måltiden intogs gav människor tid för att samspråka och berättelser 

formades om livet. Den historiska måltidskulturen i norden har varit ganska lika geografiskt 

sätt, skillnaden fanns istället i olika samhällsklasser. Mellan backstugusittare, bönder, borgare, 

adelsmän och hov fanns en mycket större skillnad än vad som idag finns mellan kungens 

måltid och vår egen (Nordiska måltidsberättelser, 2009).   

Pine och Gilmore (1999) och Mossberg (2003) menar att en måltid stimulerar alla sinnen 

genom att den fysiska upplevelsen av att inta föda tillsammans med övriga kreativa näringar 

kan förutsättningar skapas för minnesvärda och extraordinära upplevelser. I modellen ”The 

Experience Realms”, en modell där olika kreativa näringar möts, beskriver Pine och Gilmore 

(1999) fyra dimensioner som bör finnas med i en iscensatt upplevelse: Underhållning, 
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utbildning, estetik och eskapism (verklighetsflykt). En iscensatt upplevelse skapas inte för att 

underhålla gästen, utan att för att få henne engagerad. Pine och Gilmore och Boswijk (et al 

2007) menar att inom upplevelseproduktion bör alltid gästen och hennes personliga 

upplevelse stå i centrum.  

 

Figur 1 The Experience Realms (Pine & Gilmore, 1999, s. 30) 

 

Modellen visar att vid passivt deltagande är gästen endast observatör och deltar inte aktivt 

utan absorberar upplevelsen, upplevelsen går på djupet in i gästen. Vid aktivt deltagande är 

gästen personligt engagerad och skapar sina egna upplevelser, på så vis tar gästen plats in i 

upplevelsen (ibid). Fältet underhållning i modellen (figur.1) definierar Pine och Gilmore som 

när en gäst passivt absorberar en upplevelse genom hennes känslor. Underhållning kan 

således vara att titta på ett uppträdande, lyssna på musik eller låta andra människor få en att 

skratta. För att en gäst ska få möjlighet att lära sig någonting krävs det att upplevelsen aktivt 

involverar den individuella gästens sinne och kropp. Pine och Gilmore menar att en 

utbildande upplevelse inte behöver vara seriös och tråkig, utan kan ge gästen en minnesvärd 

och roligt upplevelse. En upplevelse som innefattar eskapism kan exempelvis utspelas i en 

temapark, på internet, på ett café eller i en utomhusaktivitet där gästen aktivt får påverka det 

faktiska upplevelsen, individen blir som en deltagande skådespelare och kan uppleva en 

verklighetsflykt. I en estetisk upplevelse fördjupar sig gästen i sig själv och är passivt 

deltagande, hon agerar inte aktivt utan besöker till exempel en konstutställning, världsliga 

sevärdheter eller shoppingcenter. En estetisk upplevelse måste vara sann och konkret för att 

vara verklig för gästen menar Pine och Gilmore. Om alla dimensioner är uppfyllda får gästen 
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den individuella optimala upplevelsen. Individen landar i ”sweetspot”, modellens mittpunkt. 

Samtidigt kan upplevelse innehålla, i olika grader, en eller flera av dimensionerna (ibid).  

 

Pine och Gilmore beskriver även tyngden av att kunna agera som en skådespelare i 

upplevelseindustrin, exempelvis servicepersonal som möter en gäst på en restaurang. Det 

handlar om att agera på scenen, den plats där kunden möter företaget eller organisationen. 

“Acting is the talking of deliberate steps to connect with an audience” (Pine & Gilmore, 

1999, s. 110). Författarna menar att agerande skapar nya sätt att kommunicera med gästen. 

”Getting in to character gives each worker in an organization a sense of purpose, uniting 

them in the overall of the experience offered to guests” (Pine & Gilmore, 1999, s.115). 

Genom att varje medarbetare har en spelande karaktär menar Pine och Gilmore att hon 

upplever ett syfte med sin yrkesroll och då kan gästen även uppleva en helhet i upplevelsen. 

Det är på så sätt positivt för gästen, precis som för personalen att levandegöra en upplevelse. 

Karaktären som ageras måste passa in i sammanhanget så att det inte upplevs som om en 

person vill vara någon annan än sig själv. Det handlar mer om att dra nytta av sina 

erfarenheter och skapa en ny karaktär som passar ändamålet, menar författarna. De negativa 

aspekterna kan vara att skådespelet bli löjligt, som att det ser ut som personen låtsas ikläda sig 

en roll. Rollen ska spelas så publiken upplever skådespelet levande och äkta. Det kan även 

uppstå glapp mellan personen som spelar karaktären och karaktären ifråga, att personen inte 

in ger säkerhet i sitt agerande, missar vissa viktiga delar och att gästen på så sätt upplever 

detta som oseriöst. Det positiva menar Pine och Gilmore är när en karaktär agerar med 

uppmärksamhet mot gästen, engagera den och ser sitt arbete som ett teaterstycke, ett 

performance. Pine och Gilmore menar även att det är viktigt att personalen vet hur de ska 

agera på scenen (frontstage) och bakom scenen (backstage). Frontstage menar författarna är 

scenen ut mot gästen och backstage är allt som händer bakom, utanför gästens syn (ibid). 

 

En person som gjort avgörande framsteg för måltidsgestaltning inom upplevelseindustrin är 

Lena Mossberg. Hon har utvecklat en modell för ”Upplevelserummet”, där hon utgår från att 

en upplevelse är en process. Modellen innefattar den fysiska omgivningen, där tjänsten 

produceras, levereras och konsumeras inom. Centralt i modellen är gästens deltagande och 

konsumtion där en social interaktion utspelas mellan personal, gäster och andra gäster. 

Omgivningen i rummet spelar stor roll för gästen absorbering av känslor i en upplevelse 

menar Mossberg (2003). I modellen ses gästen som en medproducent och hinder som 

exempelvis negativ kommunikation mellan gäst och företag kan brytas (ibid).  
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Figur 2 Upplevelserummet (Mossberg, 2003, s. 28) 

 

Mossberg menar att i upplevelserummet påverkas gästens känslor och fysiska välbefinnande. 

Olika upplevelser i upplevelserummet kan göra att vi känner oss lyckliga och glada, medan 

andra gör oss olyckliga och nedstämda. Musik kan leda till välbefinnande eller skapa 

huvudvärk för gästen, ljus och färger kan leda till att gästen infinner ett lugn eller blir 

stressade. Inredningen kan uttrycka bekvämlighet eller obehag. Rökdoft kan vara en 

förhöjande faktor eller ge gästen svårt att andas. Interiören kan även förmedla företagets 

målgrupp och fungerar som en visuell metafor för att kommunicera med gästen. Mossberg 

menar att det finns många aspekter som gästen påverkas av och utsätts för i upplevelserummet 

(ibid).   

 

Enligt Mossberg är en restaurang ett permanent upplevelserum, eftersom den är fast och inte 

flyttbar. Syftet är att utforma restaurangens upplevelserum till en attraktiv miljö, därför är 

upplevelserummet en stor faktor för att öka försäljningen och på så sätt har det betydelse för 

restaurangens marknadsföring. Restaurangen förmedlar sin karaktär med dekorationer i 

rummet, ljussättning, ljudnivå, personalens klädsel, färger etc. och väljer på detta sätt vilken 

målgrupp de riktar sig till. Upplevelserummet påverkar inte bara gästen utan även de 

anställdas känslor och beteenden, uppfattningen om miljöer hjälper de anställda i sin yrkesroll 

och kan påverka de anställdas arbetsmoral (ibid).  

 

Upplevelserummet har stor betydelse för restauranger, där maten inte alltid är det viktigaste. 

Mossberg (2003) refererar till en artikel skriven av Prewitt (Nation´s Resturant News, 1997) 

som hävdar att dagens kunder inte bara söker efter en gastronomisk upplevelse utan även 

händelser med känslomässiga aspekter. Därför anser Mossberg (2003) att omgivningen har en 

stor betydelse hos en restaurang där gästens syfte är nöje eller njutning. Hansen (2004) menar 
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precis som Mossberg (2003) att en utav de viktigaste faktorerna för restauranggäster i dag är 

den visuella effekten av mat och dryck som gäster är med om i en måltidsupplevelse. 

 

I enlighet med Mossberg anser Gustafsson et al (2006) att det är helheten och gestaltningen av 

en måltid som är viktigast för gästens upplevelse. ”FAMM modellen” (The Five Aspects Meal 

Modell) är ett planerings- och analysverktyg för restaurangers utformning för att kunna 

erbjuda gästen den bästa möjliga måltidsupplevelsen, ett verktyg för producenter av 

måltidsupplevelser. För att producenter ska förstå värdet av alla delar som är viktiga för 

gästen och ha kunskap om hur de ska utveckla måltidsupplevelser är FAMM modellen ett 

brukligt arbetsverktyg. De fem faktorerna som ingår i FAMM modellen är: Rummet, mötet, 

produkten, styrsystemet och atmosfären (Gustafsson et al 2006).  

 

 

Figur 3 FAMM modellen (Gustafsson et al 2006, s. 86) 

 

Rummet - En måltid utspelar sig alltid i ett fysiskt rum på en restaurang. Att arbeta med 

rummets utformning innebär kunskap om hur design, inredning, belysning, ljud, ljus, material 

och färger påverkar upplevelsen. Dessa delar kan variera och bör vara enhetligt efter vilket 

koncept restaurangen vill utforma sig efter. 

       

Mötet – Vid ett besök på en restaurang integrerar gäster socialt med personalen och andra 

gäster. För att personalen på restaurangen ska kunna erbjuda en hög servicenivå behöver de 

kunskap om social interaktion och emotionell förståelse för människor. Gäster förväntar sig 

bra service och intryck av måltidsupplevelsen och därför bör det ställas krav på utbildning av 

personal. 
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Produkten – Mat och dryck i kombination är restaurangens produkt, hur den gestaltas på 

tallriken och levereras till gästen. Menyns kombination och presentation är en stor del av hur 

måltiden kommer att uppfattas. Det är viktigt att personalen har både teoretiska och praktisk 

kunskap om menyn samt kan rekommendera dryck till maten. Gästens förväntningar av 

produkten spelar stor roll i helhetsupplevelsen av måltiden, förväntningar ställs mot själva 

upplevelsen.  

 

Styrsystemet – Backstage för en restaurang handlar om styrsystemet där lagar, bestämmelser, 

ekonomi, logistik och hygien ingår. Självfallet är alla delar i styrsystemet olika för olika 

verksamheter inom måltidsindustrin. Styrsystemet ska drivs osynligt för gästen men dessa 

faktorer har stor betydelse för gästens helhetsupplevelse.   

 

Atmosfären – Atmosfären i rummet är den yttre faktorn som påverkar en måltidsupplevelse 

och kan sammanfattas som utrymmet där den ultimata måltidsupplevelsen äger rum. Gäster 

använder alla sina fem sinnen vid en måltidsupplevelse, där synen fokuserar på rummets 

utformning, hörsel på bakgrundsmusik eller ljud som maten producerar, lukten av matens 

aromer, smaken av kombinationen mat och dryck samt känseln i munnen mellan olika 

konsistenser (ibid). 

 

Gustafsson et al vill med FAMM modellen som verktyg beskriva hur planerad leverans av 

service, från restaurang till gäst förhöjer en måltidsupplevelse. De fem ovanstående faktorerna 

skapar på så vis förutsättningar för hur gästen upplever en måltid (ibid). Om någon del i 

modellen brister kan upplevelsen inte bli som önskad för gästen menar Mossberg och 

Svensson (2009).  

1.3 Måltiden i dagens upplevelsesamhälle 

Wahlström (2002) menar att den yrkesgrupp som varit mest framgångsrika inom 

upplevelsesamhället är kockarna. Förr var de anonyma hantverkare men i dagens samhälle 

uppmärksammas deras kunskaper och kreativitet i media som exempelvis deltagande i 

kocklandslaget eller egna matprogram på tv (ibid).  

De kulinariska upplevelserna har fått en ökad inverkan på samhället tack vare Måltidens Hus i 

Grythyttan, menar Wahlström. I Grythyttan ligger institutionen för restaurang och 

måltidskunskap som lyder under Örebro Universitet (ibid). På institutionen för restaurang och 



8 

 

måltidskunskap arbetar de utifrån ett producentperspektiv. De menar att en måltid innefattar 

hela måltidssituationen som sker vid ett specifikt tillfälle. I måltiden möts människor där mat 

och dryck serveras. Mat och dryck styr dessutom måltiden genom pengar, logistik, lagar och 

regler för restaurangen (Mossberg & Gustafsson, 2008). Tack vare Måltidens hus har 

Grythyttan profilerats framgångsrikt som ett kulinariskt centrum, både inom och utanför 

Sverige (Wahlström, 2002).  

 

Det räcker inte enligt Wahlström att servera en spännande rätt för att erövra en plats i 

upplevelsesamhället. Det behövs ett mer genomtänkt koncept än bara superba måltider. 

Strategin kan byggas utifrån våra fem sinnen. ”Interiören ska smeka ögat, dofterna reta näsan 

och smaken ska man minnas långt efter det att man har lämnat krogen” (Wahlström, 2002, s. 

100). Även Hultén et al (2008) menar att det behövs mera än bara en måltid på en restaurang 

för att få en plats i upplevelsesamhället. För att uppnå den ultimata smakupplevelsen bör 

vikten inte bara läggas på maten utan även på servicelandskapets utformning med en tilltalad 

miljö (ibid). Även Wahlström (2002) påpekar att design är en viktig konkurrensfaktor i 

upplevelsesamhället. 

 

Nedan följer exempel på två verksamma aktörer inom måltid i dagens upplevelsesamhälle: 

 

En person som har utveckla måltiden i upplevelsesamhället är Björn Ylipää. Björn driver 

företaget Måltidsvision, ett mateventföretag tillsammans med Lena Ylipää Abrahamsson och 

Jenny Black. Måltidsvision arbetar med att skapa mat och måltidsupplevelser utifrån ett annat 

perspektiv än många andra traditionella cateringfirmor, de lyfter blicken från tallriken 

(Nynordiskmat, 2011). ”Vår affärsidé är att på ett unikt sätt och genom en konstnärlig 

presentation använda mat och dryck för att kommunicera budskap och skapa engagemang” 

(Måltidsvision, 2011). Företaget står på tre ben: mat, kommunikation och konst. De erbjuder 

även utbildningar, provningar, föreläsningar och matkurser samt utför matinstallationer, på 

egen hand och i samarbete med andra konstnärer (ibid). 

 

En restaurang som idag har tagit sig in i upplevelsesamhället och tagit fasta på att återskapa 

den ursprungliga kokkonsten är Restaurant Ekstedt, som ligger i Humlegården, Stockholm. 

Niklas Ekstedt har anammat konsten att laga mat ur vedugnen, eldgropen och den vedeldade 

spisen med endast skandinaviska träslag. Dessa träslag ger maten en speciell och unika 

karaktär (Ekstedt, 2011). ”Människans ursprungliga matlagningsmetod – att laga mat över 
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öppen eld – har för länge sedan försvunnit ur vår vardag. Endast vid lägerelden tillagas 

maten fortfarande av glöden från en brasa” (ibid). Ekstedt menar att den smaken som deras 

mat får utav den ursprungliga kokkonsten kan en gäst inte få någon annanstans i världen. 

Restaurangens atmosfär är skapad av sandsten från Jämtland och korsvirke från Skåne som 

inreder matsalen. Han vill ta med gästerna under deras besök tillbaka i tiden där allt började 

(ibid).  

1.4 Meningsfullhet genom ett upplevelseproduktionsperspektiv 

Marknaden idag är så pass full av produkter och tjänster att konsumenter är tillfredsställda 

och välförsedda. En produkt med kvalitet till ett förmånligt pris är inte längre en avgörande 

faktor eller fördel för konsumenten. Istället vill konsumenten köpa en unik upplevelse, där 

produkter och tjänster som uppkommit i deras drömmar och känslor ska uppfyllas. Samtidigt 

ska upplevelsen ge individen mening att sträva efter ett gott liv (Fog et al 2010).  

En av dem första som på ett vetenskapligt sätt fokusera på vad som gör människor lyckliga 

var Mihaly Csíkszentmihályi. Csíkszentmihályi är upphovsman till begreppet ”FLOW” som 

beskrivs som ett stadium där en människa når ett tillstånd av full koncentration där ingenting 

annat existerar och känslan för tiden försvinner. Istället kan en sällsam eufori uppfylla en 

människas sinnen och efterupplevelsen blir till en känsla av tillfredsställelse inombords 

(Csíkszentmihályi, 1990). Csíkszentmihályi menar att varje aktivitet en människa utför kan ge 

meningsfullhet i nuet, framtiden och det förflutna. Om individen investerar all sin kraft och 

energi i att utveckla sina färdigheter, då kommer handlingar och känslor vara i harmoni med 

varandra. Varje ögonblick kan vara meningsfullt och njutbart, alla människor kan sträva efter 

meningsfullhet i livet menar Csíkszentmihályi. Boswijk et al (2007) beskriver även ”FLOW” 

som en känsla av lekfullhet, att individen upplever egen glädje i aktiviteten och att det finns 

en balans mellan utförandet och individens kapacitet. 

Mossberg (2003) har utvecklat begreppet ”extraordinära upplevelser” som har en annan 

vinkling än Csíkszentmihályi (1990) begrepp ”FLOW”. Till skillnad från ”FLOW” utlöses en 

extraordinär upplevelse på grund av ovanliga händelser och karakteriseras av höga nivåer av 

känslomässig intensitet. Mossberg (2003) menar att en extraordinär upplevelse innefattar en 

känsla av nyhet och har en aktiv, dynamisk process. En extraordinär upplevelse har på så vis 

en stark social dimension, ger mening och känsla av nöje, låter individen absorbera och få 

personlig kontroll i upplevelsen och leder individen in i nymodighet, allt detta menar hon 

sammanflätas så individen kan uppleva meningsfullhet och livstillfredsställelse. Mossberg 
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menar att upplevelsen har en början och slut, att vi konsumenter investerar vår tid i 

upplevelsen. I en extraordinär upplevelse kan tiden stå still. Att konsumera en extraordinär 

upplevelse behöver inte innehålla ansträngningar och oberoende utan det handlar om en 

individuell prestation och interaktion mellan människor (ibid).  

 

Csíkszentmihályi (1990) använder sig av begrepp ”FLOW” i sin beskrivning av meningsfulla 

upplevelser, Mossberg (2003) av begreppet ”Extraordinära upplevelser”. Däremot använder 

sig Boswijk et al (2007) och Snel (2005) av två andra begrepp: Erlebnis och Erfahrung.  

 

I Modellen (figur.4) ”The Process of Experiencing” (Boswijk et al 2007) visas stegen som 

enligt författarna leder till en meningsfull upplevelse. Summan av vår interaktion med 

omvärlden och det vi lär oss av den resulteras i sista steget ”ge mening”.  

 

Figur 4 The Process of Experiencing (Boswijk et al 2007, s. 20) 

 

En meningsfull upplevelse så kallad erfaurung definierar Boswijk et al som snäppet starkare 

än erlebnis som är ett temporärt stadium som relaterar till för- och efterupplevelsen. 

Erfaurung involverar och transformerar en person genom lärande, medvetenhet och på så sätt 

skiljer sig erfarung mot erlebnis. När en person börjar ställa frågor om sin upplevelse, vad 

upplevelsen menar och betyder för sig själv, upplever personen en meningsfullhet och 

transformeras in i upplevelsen. Boswikj et al menar att stadiet erfahrung är produkten av 

speciell tid och bakgrund i en upplevelse som ger individen meningsfullhet och 

självförverkligande. Snel (2005) beskriver även skillnaden mellan erlebnis och erfaurung. 

Erlebnis är ett stadium där upplevelsen är temporär, överhängande och omedelbar, medan 

erfaurung är en pågående process av interaktion och reflektion som en individ kan uppleva. 
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Snel menar att stadiet erlebnis bara har betydelse i det faktiska sammanhanget och erfaurung 

kan ge mening bakom kontexten i en upplevelse och senare i efterhand även ge mening i livet 

för en individ.  

 

Boswijk et al (2007) menar även att en meningsfull upplevelse kan relateras till situationer 

som människor upplever i livet exempelvis bortgång av nära släkt, födelse av sina barn, 

framgång i arbetet och detta kan leda till en vändpunkt i människors liv. Processen startar 

biologiskt i våra sinnen, med hjälp av sinnena samlar vi in intryck av omgivningen och detta 

leder till att vi kan känna känslor som glädje, sorg, ilska och rädsla. Vi behöver våra sinnen 

för att kunna hantera världen som individer. Känslorna kan vägleda till en meningsfull 

upplevelse som stimulerar och successivt leder till att vi minns den bättre än en vanlig 

upplevelse. Meningsfulla upplevelser är personliga och visar på vilken mening vi själva vill 

ge våra liv (ibid). 

1.5 Storytelling inom måltidsupplevelser  

Storytelling har funnits i flera hundra år och innefattar berättelser, myter och fabler som både 

kan vara muntliga, skriftliga och bildliga (Mossberg & Johansen, 2006).”Kanske är det ett 

mänskligt urspråk, en källåder till fler andra kommunikations- och konstformer” (Nordiska 

måltidsberättelser, 2009, s. 12). Författarna menar att storytelling kan vara ett språk som 

människan ursprungligen har använt och senare lett till att andra kommunikations- och 

konstformer har uppkommit ur berättandet. Idag menar Mossberg och Johansen (2006) att 

storytelling ses främst som ett starkt kommunikations- och marknadsföringsverktyg.  

Jensen (1999) menar att storytelling är mer än bara ett nytt ord inom marknadsföring. Många 

produkter berättar sin egen historia, exempelvis ett ägg som beskriver lantlig romantik och 

djuretik (ibid). Generellt handlar storytelling om att bli känslomässigt deltagande och att 

kunskap kan kommuniceras på ett sätt som människor kan göra till sin egen (Mossberg & 

Johansen, 2006). Jensen (1999) och Pine och Gilmore (1999) framhåller att ett företags 

anställda dagligen bör iscensätta ett drama med hjälp av en story, där de anställda får agera 

tillsammans med kollegor och gäster. Genom att arbeta utifrån story ses företaget som en 

levande organism och gäster kan känna en samhörighet (ibid). 

 

Jensen (1999) menar att storytelling ger produkter och tjänster en kropp, att själva produkten i 

säg blir sekundär och att själva upplevelsen kring produkten blir mer emotionell på ett mer 
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lockande sätt för gästen. Dennisdotter och Axenbrant (2008) menar att en producent i 

upplevelsebranschen måste fokusera på hur storytellingen utformas för att kunna anpassas och 

erbjudas på bästa sätt mot gästen, att den planeras och utvecklas efter en grundlig 

undersökning vad företaget vill förmedla. ”Storytelling i upplevelsebranschen innefattar inte 

endast vad kunden erbjuds utan tyngdpunkten ligger på hur det erbjuds” (Dennisdotter & 

Axenbrant, 2008, s. 79).  

 

Syftet med storytelling kan vara att möta krav och förväntningar som en person oftast har eller 

skapar gentemot ett företag eller organisation. Storytelling kan användas som ett verktyg eller 

metod för att skapa koncept och på så sätt kan ett företag göra sig unikt, trots att företagets 

tjänster eller produkter inte är det (ibid). Enligt Dennisdotter och Axenbrant är storytellings 

starka kärnpunkter: kundnöjdhet, kostnadseffektivt, differentiering, uppmärksamhet, 

mervärde, kreativt arbetsredskap och stärkande faktor för företagskulturen. Författarna menar 

att genom storytelling kan kundnöjdheten öka eftersom kunden får möta en unikhet hos 

företaget och det kan även uttrycka en kvalitetssäkerhet. Storytelling är kostnadseffektivt då 

berättandet utförs av anställda och kan även gestaltas i skrivande form (ibid).  

 

Dennisdotter och Axenbrant menar att om en restaurang använder sig av storytelling 

differentierar den sig gentemot sina konkurrenter och uppmärksamhet i branschen skapas, på 

så sätt kan storytelling leda till word-of-mouth att gäster berättar för andra individer om deras 

upplevelse. Författarna menar att storytelling även kan ha en positiv påverkan för kulturen 

inom företaget eftersom de anställda får ett mer kreativt arbetssätt och interna mål att arbeta 

efter för att upprätthålla storyn. Speciellt inom restaurangvärlden är arbetssättet viktigt för att 

stärka vi-känslan hos personalen eller skapa en helhet av lokalen och restaurangmiljön. 

Eftersom personalen på ett företag är de verkliga marknadsförarna och de utbyter kunskap 

mellan varandra kan storytelling ge dom en motivationskraft för att arbeta mot företagets mål 

(ibid).  

 

Jensen (1999) menar att när människor förstår att restauranger är mer än bara ställen som 

erbjuder mat kan det bli framgångsrikt för en restaurang att använda sig av storytelling. Precis 

som Jensen beskriver, menar även Dennisdotter och Axenbrant (2008) att en restaurang kan 

bygga en story kring vad dem anser sig ha för kvaliteter och på ett så enkelt sätt profilera sig 

för att få en unik approach i restaurangbranschen. Om organisationer arbetar med storytelling 

och dramaturgi kan de skapa en översiktlig bild av konceptet för gästen som kan generera 
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upplevelser i upplevelserummet, menar Mossberg (2008). I upplevelserummet påverkas 

gästens uppförande och vetskap om vad organisationen har att erbjuda. Storytelling är ett 

konkurrensmedel som når nya nivåer av marknadsföringsstrategier och kommunikation med 

gästen, därför bör upplevelserummet kopplas ihop med storytelling menar Mossberg (ibid). 

 

Ett företag som aktivt arbetar med Storytelling är Stylt Trampoli. Med storytelling som 

utgångspunkt vill de stärka företags eller varumärkens identitet. Genom att arbeta med 

gränsöverskridande lösningar där arkitekter, inredare, konstnärer och kommunikatörer ingår 

blir delarna till ett helhetskoncept och det skapar uppdragsgivarens berättelse (Stylt Trampoli, 

2012). Stylt Trampoli AB arbetat både med sanna berättelser ur företags historia samt även 

påhittade, fiktiva berättelser. Ett exempel på en restaurang som de har skapat ett koncept till är 

Joe Farelli´s, Italien – American Kitchen som ligger i Göteborg och har en story kring just Joe 

Farelli (Nordiska måltidsberättelser, 2009). På Joe Farelli´s egna hemsida står det beskrivet 

hur Joe, som är uppvuxen i USA med en italiensk far och en amerikans mor började arbeta 

som diskare och efter många år inom restaurangbranschen som restaurangägare öppnade han 

en restaurang i Europa. Platsen han valde blev Göteborg och idag ligger restaurangen 

fortfarande kvar och erbjuder italiensk och amerikans mat (Joe Farelli, 2012).  

 

Genom att servera en måltid där råvarornas ursprungskälla, sammanhang och andra processer 

berättas förvandlas maten till en eftersökt rätt menar författarna till ”Nordiska 

måltidsberättelser” (2009). Mat idag är berikad på berättelser eftersom många råvaror har ett 

attraktivt ursprung, på så sätt är det enklare och trovärdigt att skapa en berättelse kring dessa 

råvaror än anonymiserad och industriproducerade livsmedel. Måltidsberättelser ger mat och 

måltid en uttrycksform genom bild, text och ord, precis som vi människor uttrycker vår 

livsstil genom värderingar, ideal och mode (ibid).  

 

”Med berättelser är det som med mat. I grund och botten måste vi ha dem, oavsett i vilken 

form de serveras” (Nordiska måltidsberättelser, 2009, s. 5) Historier talar till våra behov och 

gör våra liv meningsfulla samtidigt som dem ger oss livskontinuitet och avslöjar vår egen 

historiska bakgrund (Mossberg, 2008).    
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1.6 Problemformulering 

Som tidigare nämns i denna uppsats beskriver Pink (2005) att vi går från informations- och 

upplevelseekonomisktsamhället som byggs på innovation, empati och helhetsperspektiv. Förr 

var stunden då måltiden intogs en tid för att samspråka och berättelser var en central del av 

livet (Nordiska måltidsberättelser 2009). Idag är inte maten i en måltidsupplevelse längre det 

viktigaste för människor i upplevelsesamhället, menar Wahlström (2002)  och Hultén et al 

(2008). Däremot har intresset för mat och dryck, livets goda, ökat i början av 2000-talet 

(Hultén et al 2008) och utveckling inom måltid har stegrat med nya trender inom både 

matlagning och restaurangkoncept (Nordiska måltidsberättelser, 2009). Människor har tröttnat 

på produkters värde (Jensen, 1999) och idag vill konsumenter köpa unika upplevelser 

samtidigt som upplevelsen ska ge mening att sträva efter ett gott liv (Fog et al 2010).  

Vi har inte bara behovet av att förändra oss själva utan även måltidskulturens dynamik, som 

tar uttryck i ständigt nya recept som publiceras i tidningar och på internet samt att 

konsumenter idag är medvetna om maten ursprung (Nordiska måltidsberättelser, 2009). Som 

författarna till ”Nordiska måltidsupplevelser” beskriver så vill vi inte bara förändra oss själva 

utan även vår måltidssituation. 

Storytelling är inget nytt i måltidsindustrin och många i branschen har sedan länge arbetat 

med begreppet. Samtidigt kan det för många vara förvånande att någonting så allmänt och 

vardagligt kan vara just ett begrepp, ett kunskapsfält som människor kan syssla professionellt 

med (ibid). 

I dagens litteratur finns det inte beskrivet vad en meningsfull måltidsupplevelse är utifrån ett 

upplevelseproduktionsperspektiv och det finns endast vaga verktyg för hur storytelling skulle 

bidra till att skapa dessa upplevelser.   

I denna uppsats vill jag undersöka hur storytelling kan påverka en måltidsupplevelse och om 

en måltidsupplevelse kan bli meningsfull genom användandet av storytelling, eftersom 

måltidsindustrin ständigt utvecklas och vi strävar allt mer efter ett gott liv. Genom studien till 

uppsatsen vill jag väcka tankar kring storytellings användning och öka förståelsen för hur en 

måltidsupplevelse kan utvecklas och bli meningsfull för en gäst på en restaurang. Jag vill även 

undersöka hur en måltidsupplevelse kan individanpassas så att varje individ kan uppleva 

meningsfullhet i sin måltid.   
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1.7 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett upplevelseproduktionsperspektiv studera hur 

storytelling kan tillämpas som verktyg för att skapa meningsfulla måltidsupplevelser. Målet är 

att forma en modell där storytelling är ett central begrepp, en modell som restauranger kan 

applicera i sin verksamhet för att skapa meningsfulla måltidsupplevelser.  

Utifrån mitt syfte och mål blir uppsatsens forskningsfrågor följande: 

1. Hur definieras en meningsfull måltidsupplevelse utifrån ett 

upplevelseproduktionsperspektiv?  

2. Hur kan storytelling bidra till en meningsfull måltidsupplevelse?  

3. Hur kan en restaurang använda sig av storytelling för att skapa meningsfulla 

måltidsupplevelser för gästen?  

1.8 Avgränsningar 

I denna uppsats har jag valt att fokusera på meningsskapande och helhetsupplevelsen av en 

måltid som intas på en restaurang. Jag har begränsat mig till att intervjua två personer som 

förankrar sin kunskap i teori inom valt område och två personer som är aktiva i restaurangers 

dagliga arbete. Mitt val av de fyra informanterna grundas på att jag vill ge uppsatsen en 

bredare kunskapsbas genom olika synvinklar från branschen samt att uppsatsens arbete har 

varit tidsbegränsat. 

1.9 Definitioner  

Begreppet storytelling definierar jag som ett verktyg en restaurang aktivt kan implementera i 

måltiden för att skapa meningsfulla upplevelser för gästen. Inte bara som ett verktyg för 

varumärkesbyggnad och marknadsföring.  
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2. Metod  

I detta kapitel presenteras uppsatsens val av ett positivistiskt förhållningssätt med en utökad 

kvalitativt metodteori, uppsatsens deduktiva ansats och litteraturstudie. Dessutom presenteras 

både uppsatsens kvalitativa intervjuer som är personliga och semistrukturerade med låg grad 

av standardisering samt vilka informanterna är. Kapitlet avslutas med uppsatsens kvalitet.   

2.1 Positivistiskt förhållningssätt  

Eftersom jag vill undersöka definitioner av en meningsfull måltidsupplevelse, upptäcka 

mönster inom den beröra litteraturen och branschen är den positivistiska utgångspunkten en 

välvald och stadig grund för uppsatsen.  

Positivism har sina historiska rötter i en empirisk och naturvetenskaplig tradition (Patel & 

Davidson, 2003) och tillämpas i naturvetenskapliga forsknings modeller av den sociala 

världen (Denscombe, 2009). Inom positivismen ska kunskapen vara verklig och tillgänglig för 

människans sinnen och förnuft (Patel & Davidson, 2003). Denscombe (2009) menar att 

positivism baseras på antaganden i den sociala världen, att upptäcka mönster och 

regelmässighet, precis som i naturen. Thurén (2007) menar att det är svårt att uppnå säker 

kunskap eftersom vi uppfattar den sociala världen ur olika synvinklar då positivismen står för 

strävan i att uppnå absolut kunskap genom iakttagelser med hjälp av våra sinnen och logik 

från vårt intellekt.  

2.2 Kvalitativ metodteori 

Det kvalitativa förhållningssättet ger stöd åt mitt sociala perspektiv då jag vill ta reda på, 

genom kvalitativa intervjuer, hur verkligheten för måltidsupplevelser ser ut idag.  

Vid ett kvalitativt förhållningssätt är forskningens datainsamling fokuserat på mjuk data i 

form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidson, 2003). Kvalitativ 

forskning omfattar samhällsvetenskapliga tillvägagångssätt och kunskapen betraktas ur ett 

socialt perspektiv exempelvis genom text och bild. Intresset i kvalitativ forskning består av 

hur människor uppfattar och agerar i sin omvärld. Fördelen med en kvalitativ metod är att det 

finns en tydlig identitet i forskningen och att varje studie har sitt egna särskilda 

tillvägagångssätt vid insamling samt analys av data. Fördelarna är även att det finns möjlighet 

till alternativa slutsatser trots att forskare i stort sätt använder samma metoder (Denscombe, 

2009).  
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Nackdelar med kvalitativ forskning kan innebära att forskarens ”jag” tolkar insamlat material 

och påverkar på så sätt analysen efter forskarens bakgrund och identitet. Det finns även risk 

att förklaringen av insamlat material blir förenklat i strävan att hitta teman och materialet inte 

passar in i sammanhanget som ska leda till svar på forskningens syfte (ibid).  

2.3 Kvalitativa intervjuer 

Genom att utföra kvalitativa intervjuer vill jag få en förförståelse för hur storytelling idag 

används inom måltidsupplevelser och hur aktiva människor i branschen idag ser på 

meningsfullhet inom måltidsupplevelser.  

Syftet med att utföra kvalitativa intervjuer är att utforska och identifiera karaktärsdrag och 

egenskaper hos något exempelvis i den intervjuades livsvärld eller hennes iakttagelser av 

något fenomen. Vid en kvalitativ intervju är både intervjuare och informant medskapare av ett 

samtal, därför finns det fördelar för främst intervjuaren att ha förkunskap inom området. För 

att lyckas med intervjun bör intervjuaren hjälpa informanten att bygga upp ett meningsfullt 

och sammanhängande resonemang. Ofta har kvalitativa intervjuer låg grad av standardisering 

då frågorna ger plats för respondenten att svara med egna ord (Patel & Davidson, 2003).  

Att använda sig av intervjuer inom forskning kan ha stora fördelar genom att nya insikter 

uppkommer utifrån informanternas svar som kan vara avgörande faktorer till resultatet i 

forskningen, samt att intervjuer ger djupgående material för forskaren att ta ställning till. De 

negativa aspekterna är bland annat att intervjun producerar data utifrån informantens öppna 

svar och kan på så sätt lätt bli ostrukturerade och svåra att transkribera (Denscombe, 2009).   

2.3.1 Intervjuteknik  

Att utföra en intervju med frågor är en teknik för att samla information. Intervjuer är i regel 

personliga där intervjuaren träffar informanten och genomför intervjun (Patel & Davidson, 

2003). Denscombe (2009) beskriver två typer av forskningsintervjuer: strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. I en strukturerad intervju har forskaren full kontroll över frågorna 

och respondenten har endast ett antal svarsalternativ, denna intervjuform kan upplevas mer 

som ett frågeformulär än en muntlig intervju. I en ostrukturerad intervju får respondenten mer 

frihet att själv utveckla sina idéer och tankar utifrån intervjufrågorna (ibid). 
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Eftersom strukturerade intervjuer liknar mer ett frågeformulär och ostrukturerade intervjuer 

lätt kan leda respondenten från ämnet har jag utfört semistrukturerade intervjuer. Intervjuaren 

har fortfarande en lista med frågor som ska besvaras och detta ger intervjun en stadig bas. 

Intervjuare leder informanten genom intervjun men ger även informanten möjlighet att tala 

mer grundligt om ämnen som berörs. Den semistrukturerade personliga intervjun innebär ett 

möte mellan en forskare och en informant. Det positiva med en personlig intervju är att den är 

lätt arrangerad då endast två personer ska hitta en lämplig plats och tid då intervjun utförs. Då 

intervjun endast innefattar två personer underlättas transkriberingsmomentet eftersom det bara 

är en röst att identifiera (Denscombe, 2009).  

 

Det positivt fördelarna med en intervju är att utrustning är enkel att ta med sig och att 

intervjun kan utföras flexibelt efter forskaren eller informantens önskan om tid och plats. En 

intervju kan även vara tidskrävande genom att hitta en tid som passar alla inblandande, resor 

för forskaren som även medför omkostnader eller i transkriberingsmomentet. Negativa följer 

av en intervju kan även upplevas av informanten genom eventuell kränkning av informantens 

svar eller privatliv (ibid). 

2.4 Deduktiv ansats 

I min studie utgår jag från teori och kunskap som redan publicerats för att kunna dra slutsatser 

om logiska sammanhang i verkligheten då jag besvara forskningsfrågorna. Därför har denna 

uppsats en deduktiv ansats.  

Deduktion är ett alternativs sätt för en forskare att i sitt arbete relatera teori och empiri. 

Genom att arbeta deduktivt följer man bevisandets väg. Från allmänna principer och befintliga 

teori dras slutsatser om enskilda fall i verkligheten. Forskaren antas ha objektivitet eftersom 

utgångspunkten tas i befintlig teori och på så sätt blir forskningen mindre påverkad av 

forskarens subjektiva uppfattning, samtidigt behöver inte slutsatserna vara sanna i den 

meningen att de överensstämmer med verkligheten (Patel & Davidson, 2003).  

2.5 Litteraturstudie 

För att få en överblick av befintligt skriven och publicerad litteratur har en litteraturstudie 

varit relevant i denna uppsats. 
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Vid en litteraturstudie läses relevanta artiklar, böcker och andra skrivna källor systematiskt. 

Studiens syfte är att få en överblick av vad som redan berörts och finns inom området samt för 

läsaren att finna eventuella luckor i kunskapskällorna (Denscombe, 2009). Denscombe menar 

att vid en studie av skrivna källor krävs en aktsamhet, dokumenten bör utvärderas i 

förhållandet till fyra grundläggande kriterier: Autenticitet (är dokumentet äkta och 

ursprungligt?), trovärdighet (är innehållet i dokumentet riktigt?), representativitet (är 

dokumentet typiskt för sitt slag?) och innebörd (är innebörden i dokumentet tydlig och 

entydig?).     

2.6 Metodbeskrivning 

För att tydliggöra metodvalet har jag valt att besvara forskningsfråga ett genom en 

litteraturstudie och kvalitativa intervjuer för att kunna relatera till tidigare forskning och få en 

grundlig plattform inom berört område. Till fråga två och tre har även kvalitativa intervjuer 

används för att dessa frågor handlar mer central om hur människor i måltidsindustrin idag 

arbetar med storytelling.  

2.7 Genomförande  

För att kunna relatera till tidigare forskning och teorier har jag använt mig av webbaserade 

artikeldatabaser för att finna relevanta artiklar inom uppsatsens område. Andra internet och 

skrivna källor som företagshemsidor och tidningsartiklar har även haft en stor positiv 

inverkan på uppsatsen. Litteraturen som används har varit en blandning av kurslitteratur från 

mina tre år på programmet Upplevelseproduktion, forskningsrapporter och annan relevant 

litteratur för studiens syfte. Intervjuerna har utförts på informanternas arbetsplatser i avskild 

miljö då jag registrerat och spelat in intervjuerna med Iphones app röstmemo.  

2.8 Informanter  

I denna uppsats har jag valt att låta informanterna vara kända. Jag anser att uppsatsen får 

större validitet och förtroende om personernas åsikter och svar kopplas till dem personligen. 

Deras namn visar på djup och tyngd eftersom de är nyckelpersoner för uppsatsens syfte.  

Mina informanter är valda utifrån mitt forskningsområde genom egna personliga kontakter 

och råd från min externa handledare Björn Ylipää. Genom att personligen intervjua Lars 

Eriksson och Annika Göran Rodell som förankrar sin kunskap i teori och forskning har jag 

fått en översiktlig bild av hur kunskap förankras i verkligheten. Fredrik Åström arbetar aktivt i 
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branschen och genom en personlig intervju har jag fått bättre kännedom om hur en verksam 

aktör arbetar med måltidsupplevelser. Intervjun med Johanna Wiklund delägare på restaurang 

Järnspisen har gett mig inblick i deras verksamhet. Innan intervjuerna har ägt rum har 

informanterna fått enskilda mail innehållandes intervjufrågor (bilaga 3,4 och 5), en 

intervjuguide (bilaga 1.) som gav dom förståelse för hur intervjun är uppbyggd samt mina 

definitioner av begrepp som återkommer i frågorna för att uppnå ömsesidig förståelse.   

2.8.1 Annika Göran Rodell 

Annika Göran Rodell är gästlärare på restaurang- och hotellhögskolan, i Grythyttan (Örebro 

Universitet) med fokus på estetik och är ansvarig för kursen ”Estetisk gestaltning” som ges till 

studenterna i årskurs ett. Hon driver sitt eget företag ”Uttryck som arbete” och är utbildad i 

expressive art (terapeut och pedagog) samt även musiker. Hon beskriver sig själv som en 

mångsysslare med en bred bas. Hon har arbetat mycket med performance, som storyteller, 

moderator och koordinator ”… för att få ihop det som sker på scenen, ihop med ett 

måltidsevenemang” (Göran Rodell). Hon har även coachat personalgrupper, lett teambuilding 

och arbetat mycket med Karl-Jan Granqvist, på så sätt har hon alltid haft en koppling till 

hotell- och restauranghögskolan (ibid). 

2.8.2 Lars Eriksson   

Lars Eriksson är i grunden formgivare av måltider. Efter examen (1995) på restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan driver han sitt egna företag ”Kring mat” där han arbetar med 

måltidsupplevelser. Just nu arbetar han även som adjunkt i måltidskunskap på restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan (Örebro Universitet). Lars har arbetat inom restaurangbranschen 

sedan han var 14 år, i både matsal, festvåning och delvis kök (Eriksson). ”Mitt största nöje är 

att vara ute bland gästerna” (Eriksson). När Lars arbetar är alltid fokus på att förmedla ett 

budskap till gästen. Han har arbetat mycket åt eventbyråer och drivit egna projekt mot företag 

och myndigheter så som invigningar, jubileer och mässor utomlands (ibid). 

2.8.3 Fredrik Åström 

Fredrik Åström är född in i restaurangbranschen då föräldrarna har haft restaurang i 35 år. 

Han läste turism, hotell och restaurang i Åtvidaberg. Sedan högstadiet och gymnasiet har 

Fredrik arbetat inom restaurangbranschen. Efter gymnasiet flyttade han till Stockholm och har 

arbetat på några utav de bästa restaurangerna som fanns i Stockholm under 1997-2006/2007. 

Några av dessa restauranger är bland annat Stallmästargården, Franska matsalen på Grand 

Hotell och Edsbacka Krog, alla dessa restauranger är aktiva även idag. Idag är Fredrik 
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källarmästare och VD för olika företag, exempelvis Södertuna Slott, Dufweholms Herrgård, 

Gripsholms Värdshus och en dagskonferensanläggning i Nyköping som heter Pelles Lusthus. 

Fredrik har framförallt arbetat på golvet med gäster och påpekar att han är beredd att göra allt 

som behövs för att driva en restaurang och hotell (Åström). ”Jag kan lika gärna stå i disken 

eller städa, det är lika viktigt om det behövs eller stå i köket” (ibid). 

2.8.4 Johanna Wiklund 

Johanna Wiklund är en av tre delägare till restaurang Järnspisen som ligger i centrala Piteå. 

Hennes primära arbetsuppgifter är att marknadsföra restaurangen och ansvara över deras 

festvåning som ligger i Öjebyn. Hon arbetar även på golvet med gäster och servering. Johanna 

har ingen utbildning inom just restaurangbranschen men har arbetat extra som servitris under 

tidigare skolår (Wiklund). Restaurang Järnspisen omnämns i 2012 års White Guide som en ny 

restaurang som visar prov på både kunskap och intresse inom restaurangbranschen (White 

Guide, 2012). White Guide är en restaurangguide som hjälper restauranggäster att hitta goda 

restaurangupplevelser i Sverige. Enligt White Guide har Järnspisen ”en god klass och en 

sympatisk helhetsupplevelse där köket presterar en väl genomförd matlagning” (ibid). 

2.9 Databehandling 

Vanligtvis registreras data manuellt eller tekniskt för att senare genomgå en fortsatt och 

intensiv bearbetning och analys. Datamassan som samlats in kan vara betydande för studiens 

syfte och bör organiseras, struktureras och tolkas (Backman, 2008). Jag har analyserat och 

behandlat data genom att hitta samband och olikheter mellan teorier, fakta som utkommit av 

min litteraturstudie och kvalitativa intervjuer för att besvara mina forskarfrågor. Intervjuerna 

har transkriberats och strukturerats efter Denscombe (s. 263, 2009) intervjuutskrift och blir på 

så sätt lättöverskådliga. 

2.10  Uppsatsens kvalitet och etik 

Vid verifiering av data vid kvalitativ forskning är validitet viktigt. Forskaren måste kunna visa 

att resultaten är äkta, annars kan forskningen uppfattas som felaktig och sakna förtroende. För 

att forskningen ska kunna vara trovärdig krävs det att den utgår från metoder och 

tillvägagångssätt som är väl kända i forskningssammanhang. Validitet handlar om 

noggrannhet, precision och lämplighet i data som belyses för den forskarfråga som undersöks 

(Denscombe, 2009). Patel och Davidson (2003) menar att inom kvalitativa studier är 
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ambitionen hos forskare att tolka och förstå omvärlden. Validitet kopplas till att forskaren 

lyckas få fram trovärdigt underlag av den studerade omvärlden (ibid).  

Litteraturstudien är grundad på vetenskapliga eller på likande källor som är trovärdiga på 

grund av sin bakgrund. Studien är grundad på autenticitet, trovärdighet, representativitet och 

innebörd precis som Denscombe (2009) beskriver, dessa delar är viktiga för att kunna 

säkerställa att källan utger fakta som kan fastställas och utvärderas. 

Enligt Denscombe (2009) är det allmän känt att forskare ska vara ärliga och öppna i sitt 

forskningsarbete samt visa respekt till informanter. Forskningsetik handlar om respektera 

informanternas rättigheter, värdighet och integritet (ibid). Informanterna i denna uppsats har 

fått samtycka till publicering av deras namn genom ett skriftligt kontrakt (bilaga 2.) som 

skrevs under innan intervjun påbörjades. Kontraktet syftar till uppsatsens hantering av 

personuppgifter. 
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3. Resultat 

I resultatkapitlet presenteras material som genererat ur uppsatsens fyra kvalitativa intervjuer.  

3.1 Presentation av informanternas syn på meningsfulla 

måltidsupplevelser 

”När jag tänker meningsfull, så har det ju med estetik för mig, att skapa mening och att du på 

nått sätt blir berörd, att det sätts igång en process i dig, att du blir berörd av en den här 

händelsen” (Göran Rodell). Göran Rodell menar att denna process uppstår om det finns en 

genomtänkt grund i skapandeprocessen, att producenten verkligen har funderat, tittat på vad 

den vill berätta, vad den vill uppmärksamma och iscensätta i upplevelsen. Någonting som 

Göran Rodell påpekar är att man måste skapa mening för sig själv för att kunna skapa 

meningsfullhet för andra. En egen inre manifestation, inre föreställningar, inre bilder som sen 

manifesteras ut mot gästen. ”Den som gör den här måltidsupplevelsen har verkligen tänkt till, 

så vet jag att det skapar mening på ett annat sätt, gästens hela väg från att den möter 

hemsidan till att man går ut på restaurangen” (ibid).     

Eriksson beskriver att en meningsfull måltidsupplevelse inte behöver vara baserad på exklusiv 

mat eller en grundlig stor insats utan ”… ibland så blir måltiderna riktigt starka minnen och 

jag har många matminnen med familj eller släkt som sitter kvar långt bak i huvudet”. 

Måltiderna blir meningsfulla när man tar ansvar för gästerna man bjuder in och är seriös i sitt 

skapande. Eriksson menar att han själv kan gå in i absurdum och är väldigt noga i sitt 

skapande av måltidsupplevelser eftersom gästen avsätter tid att gå dit samtidigt som han själv 

uppoffrar sin tid, allt ska vara perfekt. Just den stunden då gästen kliver in i entrén är den 

viktigaste, det är då gästen avgör om någonting missats och det är de ögonblicket som den 

kommer att minnas, menar Eriksson. Det är även viktigt att veta vad man vill säga som 

arrangör och fånga gästen för man vet aldrig på vilket humör den är på (ibid). 

 

En meningsfull måltidsupplevelse handlar inte bara om maten utan om stämningen runt 

omkring, att det är ordning och reda i omgivningen, trädgårdar och att servisen har ett leende 

på läpparna (Åström). Åström menar att måltiden betyder lika mycket som att gästen trivs i 

rummet eller med servisen. Det är sällan en gäst kommer ihåg hela måltiden, kanske en 

enstaka rätt men den kommer ofta ihåg omgivningen så som korkskruvsmuseet eller 

lanthandeln som gäster kan besöka på Dufweholms Herrgård. Åström menar att det är 
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helheten som gör en måltidupplevelse meningsfull för en gäst. Någonting som många 

glömmer bort menar Åström är att en meningsfull måltidsupplevelse inte behöver utspela sig 

på en restaurang utan kan vara att sitta på en sandstrand och grilla musslor eller plocka otron i 

Bordeaux. Samtidigt som det viktigaste i en måltidsupplevelse är sällskapet, av andra eller 

bara av sitt eget sällskap (ibid).       

 

Wiklund menar att för att skapa en meningsfull måltidsupplevelse måste det finnas en röd tråd 

och en tanke bakom skapandet av måltiden. ”… inte bara att man slänger ihop det som finns i 

kylen, nog för att det kan bli en meningsfull måltidsupplevelse men det ska ändå finnas en 

tanke bakom det hela och det känns och smakas”. Wiklund menar att hon själv upplevt en 

meningsfull måltidsupplevelse då hon bodde på Island. Wiklund berättar att det var på en 

hummerrestaurang som var rustikt inredd och hade utsikt mot havet. ”Där serverades 

vitvinskokt hummer och potatis i en stor gjutjärnspanna på bordet. Man åt med händerna och 

fick sedan en varm handduk att torka sig med. Väldigt trevligt, och det kändes som att allt 

hängde ihop” (ibid).  

3.2 Presentation av informanternas syn på storytelling ur ett 

måltidsperspektiv  

Göran Rodell menar att skapa bra storytelling handlar om att förankra en känsla, tanke, vilja 

och intension i sig själv. Storytelling är effektivt, spännande och bra att om man vill bygga ett 

koncept för en restaurang. Det viktiga enligt Göran Rodell är att ta reda på vad den skapade 

storytellingen ska förmedla. ”Det funkar inte om du inte kan leva det du lär” (Göran Rodell). 

Göran Rodell menar att för att skapa den bästa storytellingen måste producenten leva sin story 

för i en story hänger allt ihop, även i en måltidsupplevelse ska den röda tråden finnas med 

från början till slut. Samtidigt behöver inte en gäst förstå den röda tråden utan den är viktig 

för producenter. Måltiden kan få ett annat flow om delar i upplevelsen hänger ihop och då blir 

även personalen delaktig. Göran Rodell menar om man verkligen kan sin storytelling behöver 

man inte vara orolig för att berätta den, den kan berättas lite olika från gång till gång. ”Om 

jag inte tror på min berättelse så kommer jag inte få dig att tro på den heller” (ibid).  

Åström anser att storytelling är ett bra försäljningsverktyg men även ett verktyg på plats i 

kommunikation med gästen. Historian är för Åström ett helhetskoncept som dem använder sig 

av. I all kommunikation med gästen förmedlas historia till exempel i broschyrer till 

webbsidor, dukar och möbler som köps in är väl utvalda att passa in i omgivningen, 
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hotellrummen och matsalarna är historiskt inredda och maten har en klassisk ådra genom att 

grunden ligger på husmanskost (Åström).   

3.3 Presentation av informanternas syn på storytellings påverkan 

på en måltidsupplevelse 

Storytelling behöver inte alltid ha en positiv påverkan på en måltidsupplevelse. Gästen kanske 

inte vill veta allt om vinet eller vart råvarorna kommer ifrån utan är ointresserad (Göran 

Rodell). Göran Rodell menar att i mötet med gästen måste personalen vara lyhörd, känna av 

gästen och vara öppet i samtalet samt att det är viktigt vem som berättar storyn för att gästen 

ska känna förtrogenhet.  

Eriksson menar att storytelling som begrepp passar in i måltidsperspektivet och en bra story 

kan förhöja en måltidsupplevelse. Han påpekar att det är en balansgång, att det inte enbart är 

storytelling som är det vinnande konceptet för succé. ”Ibland kan det bli så att historien blir 

för stark, att det blir för mycket Storytelling. Att jag som gäst blir en mer passiv åskådare och 

då tycker jag måltiden blir mer åt teater”. Eriksson jämför ofta teatervärlden med 

måltidsvärlden, på teater är gästen åskådare men i måltiden är den själv aktiv i skådespeleriet. 

Med för mycket storytelling kan det bli mer åt teaterhållet, att gästen blir iakttagare istället för 

deltagare i måltiden. ”Jag har en berättelse i mina måltider men det är gästen själv som får se 

dem om hon eller han finner dom”. Eriksson menar att det talande ordet inte alltid behöver 

finnas med för att ge gästen en story, utan att man ska kunna visa berättelsen genom 

gestaltning, genom till exempel ett gott värdskap.  

 

Åström påpekar att användandet av storytelling i just måltidsupplevelser bör utföras aktsamt. 

Det ligger kanske inte i gästens intresse att veta vart grisen är slaktad eller uppfödd, utan 

Åström menar att ibland får man helt enkelt kommunicera med gästen och fråga hur mycket 

information den är intresserad av och detta kan vara svårt att känna av som servis. Enligt 

Åström använder de sig av storytelling i menytexter, presentation av mat och dryck samt i 

försäljningsmaterial. Storytelling i måltidssammanhang bör utföras av en person med bra 

berättarförmåga och en mjuk personlig sida (Åström).   

 

Wiklund anser att storytelling kan ha en positiv påverkan på en måltidsupplevelse genom att 

gästerna muntligt får ta del av matlagningen, hur vinet valdes och hur rätterna är 

komponerade av kocken. Samtidigt som storytelling kan vara positivt för gästernas upplevelse 
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kan de uppleva en obekväm känsla då de kanske inte har så stor förkunskap inom området. 

Wiklund menar att det handlar om en fingertoppskänsla, att kunna läsa av gästerna intresse 

och se om de önskar veta mer om exempelvis varför druvorna till vinet skördas på natten eller 

dagen.    

3.4 Presentation av informanternas syn på storytelling som 

verktyg för skapandet av meningsfulla måltidsupplevelser   

Att arbeta med berättelser är bra för att fästa kontexten i en upplevelse, det är någonting fast 

som man kan förhålla sig till och en form som är enkel att kommunicera till omgivningen. 

Berättelser kan även vara bra för producenten då den vill kommunicera ut tankar och känslor 

till medarbetare (Göran Rodell).  

Eriksson menar att eftersom ett arrangemang har en början och ett slut finns en historia att 

berätta. Måltiden delas upp i små beståndsdelar för att hitta eventuella kritiska faktorer eller 

för att se hur historien kan fördelas så att det blir mer behagfullt för gästen. Gäster ska känna 

sig optimerade och få ut full effekt av upplevelsen. Ofta har arrangörens företag en historia att 

berätta och det kan även gestaltas i måltiden (ibid).  

 

Åström beskriver att de arbetar med storytelling i bland annat sin marknadsföring och 

användning av lokala, närodlade råvaror till matlagningen. Detta menar Åström ska leda till 

meningsskapande för gästen, men för att kunna erbjuda meningsskapande så krävs det att 

fullfölja och genomföra storytellingen på ett bra sätt som tilltalar gästen. Åström menar att 

rykten kan gå fort om en gäst är missnöjd, om hanteringen av råvaror skulle visa sig inte 

komma från ursprungskällan eller om pressen målar upp något fall som djurens rätt är aktiva 

med så kan hela konceptet falla. Därför är det viktigt att ha kontroll över alla källor samt 

anpassa sin storytelling. ”Att gå på restaurang ska vara som att gå på teater”. Åström menar 

att gästen får se ett slags skådespel och vara mer eller mindre delaktig vid sitt besök på en 

restaurang, på så sätt kan storytelling anpassas i en måltidsupplevelse.      

3.5 Presentation av informanternas definition av restaurangers 

kärnvärden 

Göran Rodell beskriver en restaurangs kärnvärden med orden: öppenhet, passion för sitt yrke, 

delaktighet, kärlek och trygghet. Alla som arbetar på en restaurang ska kunna stå för dessa 
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kärnvärden. Det är upp till ledningen att diskutera gemensamma värderingar tillsammans med 

sin personal för att sträva mot samma mål. Om alla är med på tåget kan det skapa 

förutsättningar för bättre meningsfulla måltidsupplevelser. För att kunna bygga en bra story 

krävs det att kärnvärdena är definierade och att alla som arbetar på restaurangen är delaktiga 

och strävar efter lika värden (ibid).   

Eriksson anser att det viktigaste kärnvärden en restaurang kan ha är att se gästen, ha ett gott 

värdskap och ta gästen på allvar. Att kunna läsa av vad gästen har för behov och vad den är 

ute efter under sitt besök inger hög kvalitet och standard från restaurangens sida. Ärlighet och 

respekt för gästen är även grundläggande kärnvärden menar Eriksson.   

 

Åström menar att en restaurangs kärnvärden lika gärna kan handla om bra service som rent 

och fräsch i alltifrån toaletter, matsalar, kök etc. samt att det är god och vällagad mat. En 

måltidsupplevelse handlar inte bara om god mat utan det är omgivningen som påverkar 

helhetsupplevelsen och en restaurangs unikhet (ibid).  

3.6 Presentation av informanternas syn på storytellings framtid i 

måltidsupplevelser  

Storytelling kommer att användas mer och mer i olika former, för nu är även restaurangen en 

slags scen, menar Göran Rodell. Differentieringen mellan restauranger kommer att ligga i 

frontverksamheten. Att bemöta människor, låta gästen känna sig delaktig i helheten och 

inrikta på att skapa genomtänkta detaljer. I framtiden kommer arbetet att vara mer fokuserat, 

att restaurangen inte bara har en story kring exempelvis en sjökapten som seglar över havet. 

Restauranger kommer att satsar på genomgående kvalité, gå in på djupet och arbeta fokuserat 

med en helhet. ”Vilken story man än har, om man inte lever den så blir det i alla fall bara 

yta. Jag tror att dem som ska lyckas i framtiden måste jobba med att beröra människor” 

(ibid).  

Eriksson anser att storytelling kommer bli ännu mera utvecklat i framtiden, precis som att det 

nu finns en elit inom skapandet av veganmat eller närproducerat kommer det finnas dem som 

utmärker sig extra mycket. ”I det här individualiserade samhället så vill vi också, ännu mera 

unikt veta vart någonting kommer ifrån eller vad det är eller varför vi är här”. Allt som 

utvecklas idag så som nya hotell eller restauranger, de kräver på något sätt en historia och när 
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gästen besöker dessa så skapar de sin egen berättelse som dem sedan förmedlas till sina 

vänner (ibid).    

 

Åström menar att storytelling inte är någonting nytt, att sälja historier i samklang med 

upplevelser. Utan att det är själva begreppet som blivit mer allmänt känt de senaste 10 åren. 

Exempelvis har Statoil nu börjat sälja baguetter med fyllning komponerade av kocklandslaget 

och detta är även en slags storytelling som finns idag. De tar inte direkt fasta på råvarornas 

ursprung men det är en speciell typ av människor som tillverkat maten och på så sätt upplevs 

det som om upplevelsen blir ännu bättre. Brister inom branschen idag är välutbildad 

servicepersonal som kan sitt yrke, menar Åström. Kockarna har fått ett uppsving det senaste 

20 åren som förut var ett lågstatus yrke då servisen var välbetalda och på topp. Idag inom 

restaurang- och hotellbranschen bör det satsas mera på utbildning inom service och lönerna 

måste höjas för att få serviceyrket att bli mer populärt och få en ny bättre klassificering i 

samhället (ibid).   

 

Matintresset har blivit allt större idag menar Wiklund och även den yngre generationen är mer 

intresserad av vad maten och drycken som serveras kommer ifrån. Wiklund tror storytelling 

kommer att ha stor betydelse i framtiden och att storytelling kommer ha en annan form än 

endast berättandet, både i marknadsföringssyfte och direkt vid gästens bord.  
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4. Resultatanalys  

Utifrån forskningsfrågorna diskuteras i detta kapitel material ur de fyra kvalitativa 

intervjuerna tillsammans med uppsatsens tidigare beskrivna teorier i kapitlet ”Inledning”.  

4.1 Hur definieras en meningsfull måltidsupplevelse utifrån ett 

upplevelseproduktionsperspektiv?   

Eriksson menar att en meningsfull måltidsupplevelse inte behöver vara baserad på exklusiv 

mat eller en grundlig stor insats utan upplevelserna kan ha att göra med minnen då släkt och 

vänner har samlats och ätit en måltid tillsammans. Även Boswikj et al (2007) menar att 

meningsfulla upplevelser kan relateras till situationer som människor upplevt i livet 

tillsammans med släkt, vänner och arbete. Känslorna som uppstår vid sådana situationer leder 

till en meningsfull upplevelse som blir minnesvärd. Boswijk et al beskriver i steget erfahrung 

i modellen ”The Process of Experiencing” om just vikten av känslor, minnen och 

interaktionen med omvärlden. Detta menar även Åström att det är sällskapet som utgör en 

meningsfull måltidsupplevelse, tillsammans med andra eller bara genom sitt eget personliga 

sällskap. Wahlström (2002) och Hultén et al (2008) menar likt som Eriksson, Boswijk et al 

(2007) och Åström att det räcker inte bara att servera en spännande rätt utan det handlar om 

att involvera alla sinnena och känslor hos gästen.   

Göran Rodell menar att skapa mening för en gäst handlar om att beröra och sätta igång en 

process, att det startar i skapandefasen med en genomtänkt grund hos en producent och förs 

över till gästen. För att kunna skapa mening för andra måste producenten skapa mening för 

sig själv (Göran Rodell). Csíkszentmihályi (1990) tillstånd FLOW handlar till likhet om 

Göran Rodell beskrivning. Att känslan inombords ska beröra och tillfredställa individen. Till 

likhet menar även Boswijk et al (2007) att FLOW upplevs då balans finns mellan skapandet 

och individens känslor samt de deltagandes kapacitet. Som Göran Rodell beskriver påminner 

även Snels (2005) definition om stadiet erfahrung. Att en meningsfull upplevelse är en 

pågående process av interaktion och reflektion som en individ kan uppleva. Sammanhanget 

bakom upplevelsen kan senare ge mening i efterhand i livet för en gäst (ibid). Snels definition 

kan även härledas till Wiklund som menar att en meningsfull upplevelse ska innehålla ett 

sammanhang och en rödtråd bakom upplevelsen för gästen.     
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Mossberg (2003) och Eriksson menar att en upplevelse har en början och ett slut. Eriksson 

påpekar vikten av att behaga gästen för att ge henne verktyg, så hon får en optimerad och full 

effekt av upplevelsen. Mossberg (2003) beskriver liknande i uttrycket ”extraordinära 

upplevelser” att det är viktigt att ge mening och en känsla av nöje till gästen. Händelserna i en 

extraordinär upplevelse är ovanliga och karaktäriseras av höga nivåer av känslomässig 

intensitet.  

 

Utifrån min studie har jag funnit att en meningsfull måltidsupplevelse måste innehålla 

känslomässig beröring, som skapar tillfredställdhet inombords för en individ. Upplevelsen blir 

meningsfull om den är grundad i en genomtänk process, att upplevelsen har en balans, en röd 

tråd och att det aktivt ger individen verktyg för att kunna skapa mening och nöje för sig själv. 

Processen för skapandet av meningsfulla måltidsupplevelser startar hos restaurangen, först 

måste de själva ta reda på vad meningsfullhet betyder för dom för att kunna förmedla det till 

gästen. Det är inte helt enkelt när många restauranger har små medel att förverkliga gästens 

måltidsupplevelser, samtidigt kan få detaljer betyda mycket i det långa loppet.  

 

En meningsfull upplevelse kan även skapas genom starka minnen som har påverkat våra 

känslor och en interaktion med omvärlden som på så sätt har involverat våra sinnen. Dessa 

minnesvärda upplevelser som vi redan har i bagaget behöver inte vara positivt förankrade 

inom oss, trots att de har skapat meningsfullhet. Kanske har vi förlorat en nära vän eller ätit en 

måltid som inte uppfyllt förväntningarna, dessa händelser kan även leda till meningsfullhet i 

våra liv. En restaurang vill ge en positiv meningsfull upplevelse och det kan vara svårt att 

beröra och tillfredsställa individuella behov, en restaurang kan aldrig veta vilka erfarenheter 

och minnen en gäst har innan besöket. En annan faktor som restaurangen inte kan påverka är 

sällskapet som gästen delar måltiden med. Tillsammans kan sällskapet skapa meningsfullhet 

och då spelar inte maten eller omgivningen stor roll, samtidigt som restaurangen kan förhöja 

och ge sällskapet verktyg för att uppnå en meningsfull måltidsupplevelse. 

4.2 Hur kan storytelling bidra till en meningsfull 

måltidsupplevelse?  

Göran Rodell och Åström anser precis som Mossberg och Johansen (2006) att storytelling är 

ett kommunikations-, marknadsförings- och försäljningsverktyg. I enlighet med Jensen (1999) 
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menar Åström att storytelling inte är någonting nytt utan storytelling idag endast har fått ett 

namn, ett begrepp. 

Jensen (1999) och Pine och Gilmore (1999) anser att anställda dagligen bör iscensätt ett 

drama, genom att arbeta utifrån en story blir upplevelsen mer levande. En levande upplevelse 

måste visa äkthet från producentens sida och karaktären måste passa in i sammanhanget 

annars kan skådespelet verka löjligt och påklistrat. Det gäller att agera med uppmärksamhet 

mot gästen, engagera den och att personalen ser sitt arbete som ett performance (Pine & 

Gilmore, 1999). Eriksson menar att använda sig av ett iscensatt drama i måltidsupplevelser är 

en balansgång. Gästen kan enkelt bli passiv då gästen egentligen i en måltid själv ska vara 

aktivt deltagande. En story kan bli för stark och gästen kan bli ointresserad, samtidigt som en 

bra story kan förhöja en måltidsupplevelse genom att förmedla en helhet och deltagande för 

gästen (Eriksson, Åström, Göran Rodell & Wiklund).  

 

Jensen (1999) menar att storytelling ger produkter och tjänster en kropp, gästen lägger då mer 

fokus på emotionellt förverkligande och mänskligt förhållande. Storytelling tenderar till att 

fästa sammanhanget i en upplevelse menar Göran Rodell, på så vis får upplevelsen en kropp 

som det går att bygga ett koncept kring. Storytelling handlar även om hur den erbjuds mot 

gästen menar Dennisdotter och Axenbrant (2003). Göran Rodell anser att producenten bör ta 

reda på vad den skapade storytellingen vill säga gästen och att vikten av att den som berättar 

visar öppenhet gentemot gästen.  

 

Utifrån min studie har kunnat utläsa att storytelling kan bidra som ett kommunikations-, 

marknadsförings- och försäljningsverktyg i skapandet av meningsfulla måltidsupplevelser, 

individen blir på så sätt känslomässigt deltagande och får en aktivt kommunicerad kunskap. 

Kundnöjdhet och kostnadseffektivitet är två andra aspekter som storytelling kan medföra. Att 

arbeta med storytelling levandegör en måltidsupplevelse och förmedlar en genomtänkt helhet. 

Genom storytelling kan även en måltidsupplevelse bli gestaltad i ett sammanhang som gästen 

kan uppmärksamma och bli engagerad i, utan det talande ordet. 

 

Begreppet storytelling har på senare år blivit populärt och många restauranger kan känna sig 

tvingade att ”hoppa på tåget” för att inte tappa gäster. Jag tror att den lilla kvarterskrogen 

kommer att överleva, där gäster har skapat egna meningsfulla minnen och har en stark relation 

till ägaren, där sitter storytellingen fast förankrat i restaurangens väggar. Storytelling behöver 
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inte vara lösningen på meningsfulla måltidsupplevelser, för en del restauranger kanske inte 

konceptet passar utan det fungerar som det är idag och gästerna är mer än nöjda med helheten. 

4.3 Hur kan en restaurang använda sig av storytelling för att 

skapa meningsfulla måltidsupplevelser för gästen?  

Storytelling handlar om att bli känslomässigt deltagande och genom att kommunicera kunskap 

kan människor få verktyg att göra den till sin egen (Mossberg och Johansen, 2006). Detta 

menar även Göran Rodell då restauranger bör arbeta med att beröra människor. 

Precis som Wahlström (2002) menar Åström att kockarna har fått ett stort uppsving de senaste 

åren. Åström menar att då kockarna nu har fått fokus har servisen blivit ett lågstatusyrke och 

att det bör satsas mer på utbildning inom service. Personalen behöver kunna förstå och känna 

av gästen för att kunna veta om gästen är mottaglig för Storytelling eller inte (Eriksson, 

Åström, Göran Rodell & Wiklund). Detta nämner även Gustafsson et al (2006) att utbildning 

inom service, social interaktion och emotionell förståelse är viktigt för att kunna erbjuda den 

bäst möjliga måltidsupplevelsen till gästen. I modellen ”Upplevelserummet” (Mossberg, 

2003) beskrivs även vikten av gästens deltagande och konsumtion i den sociala interaktionen 

mellan personal, gäst och andra gäster emellan. Kontexten av interaktionen spelar stor roll för 

gästen absorbering av känslor i upplevelsen. 

 

Dennisdotter och Axenbrant (2003) beskriver att genom storytelling kan kundnöjdhet, 

kostnadseffektivitet, differentieringen och uppmärksamhet ge mervärde och vara stärkande 

för företagskulturen. Författarna menar att speciellt inom restaurangvärlden är vi-känslan och 

motivation är viktigt hos personalen för att skapa en helhet. Mossberg (2003) menar att i 

upplevelserummet påverkas inte bara gästen utan även de anställda känslor och arbetsmoral. 

Göran Rodell menar även att om personalen visar trygghet i sitt arbete, så bidrar det till en 

bättre upplevelse för gästen, detta anser Göran Rodell bör finnas med i en restaurangs 

kärnvärden för att kunna använda storytelling.  De anställda ska sträva åt samma mål för att 

kunna skapa meningsfulla måltidsupplevelser för gästen. Enligt Göran Rodell, bör 

kärnvärdena vara grundande på öppenhet, passion för sitt yrke, delaktighet, kärlek och 

trygghet. Eriksson menar att kärnvärden uppkommer genom att se gästen, ha ett gott 

värdskap, ta gästen på allvar, visa ärlighet och ta ansvar för gästen. 
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Hansen (2004) och Mossberg (2003) beskriver vikten av den visuella effekten av en 

måltidsupplevelse, omgivningen och inredningen. Även Gustafsson et al (2006) menar att 

gestaltningen är viktig för gästens upplevelse. Till likhet menar Eriksson att en 

måltidsupplevelse inte behöver innehålla en story. En berättelse kan berättas och ge uttryck 

genom gestaltning, att det talade ordet inte behöver finnas med (ibid). Även Mossberg (2003) 

beskriver att inredningen och omgivningen kan gestalta ett uttryck som förmedlas till gästen. 

 

En restaurang kan använda storytelling som ett verktyg för att kommunicera och förmedla en 

meningsfull helhetsupplevelse till gästen. Genom en story och ageranden som karaktäriseras 

kring berättelsen, kan gästen bli deltagande och aktivt producera känslor i upplevelsen. För en 

restaurang kan storytelling även stärka vi-känslan hos personalen, känns deras eget arbete 

meningsfullt kan de enklare och med känsla erbjuda en meningsfull måltidsupplevelse för 

gästen.  

 

Storytelling kan medföra stora kostnader för en restaurang, där allt material som de använder 

ska profileras efter samma tema. Exempelvis hemsidan, menyer, inredningen och personalens 

kläder. Storytelling kan även kosta i kraft, envishet och uthållighet hos restaurangens 

anställda, samtidigt behöver inte storytelling betyda att restaurangen behöver investera i nya 

ting eller kraft utan kan implementeras genom enkla medel, som det muntliga berättandet.  

 

Storytelling som verktyg kan även innebära att berättelsen gestaltas i omgivningen eller 

inredningen hos en restaurang. Gestaltningen kan anpassas efter målgrupp eller efter typen av 

måltidsupplevelse som produceras istället för att använda det talande ordet. Genom att 

använda storytelling i form av gestaltning kan gästen själv hitta berättelsen och göra den till 

sin egen. 

 

Informanterna uppmanar om vikten av att definiera kärnvärden för att kunna förmedla 

meningsfulla upplevelser, inga av teorierna som beskrivs i denna uppsats styrker detta. Jag 

anser att detta är en faktor till grunden av en välfungerande restaurang. Kärnvärden bör 

definieras av alla anställda tillsammans med ägarna eller ledningen för restaurangen. Om 

personalen har kärnvärden att utgå ifrån i deras dagliga arbete har de välutformade mål att 

arbeta efter och det kan leda till att måltidsupplevelsen blir bättre och meningsfullare för 

gästen.  
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Centralt i min studie är gästen och fokus ligger på att tillfredsställa hennes behov. Om en 

restaurang förstår hur de kan beröra sina gäster emotionell och socialt integreras de i måltiden 

och restaurangen kan leda gästen till att själv skapa en meningsfull måltidsupplevelse. Det 

kan vara svårt att veta på vilket stadium som just den individuella individen blir 

känslomässigt berörd i. Kanske genom smaken på maten och drycken, genom sällskapet som 

restaurangen inte kan påverka eller genom glädje som servicepersonalen förmedlar. Att kunna 

förstå hur människor blir känslomässigt berörda i en måltidsituation kräver lång erfarenhet 

från personalens sida och då kanske inte en bra utbildning räcker, utan praktik och råd från 

andra anställda kan vara en fördel.  
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5. Modell 

Utifrån diskussionen i kapitlet ”Resultatanalys” presenteras här en egenutformad modell ur 

ett upplevelseproduktionsperspektiv. Modellen kan en restaurang tillämpa och arbeta utifrån 

för att skapa verktyg till gästen, för att hon ska kunna ledas in i en meningsfull 

måltidsupplevelse. Beskrivning av modellens delar, dess betydelse samt diskussion kring 

modellen återfinns i kapitlet.  

  

Utifrån min diskussion i resultatanalysen har jag skapat en modell ur ett 

upplevelseproduktionsperspektiv som en restaurang kan tillämpa och arbeta utifrån. Modellen 

ska ge en tydligare bild av den ovan beskrivna relationen av faktorer, där av storytelling, som 

kan finnas med då en restaurang vill ge gästen verktyg att uppleva en meningsfull 

måltidsupplevelse. Modellen är vidareutvecklad och samproducerad efter uppsatsens 

presenterade modeller: Pine och Gilmores (1999) “The Experience Realms”, Mossbergs 

(2003) modell för “Upplevelserummet”, Gustafsson et al (2006) “FAMM modellen” och 

Boswijks et al (2007) modell för “The Process of Experiencing”. 

 

 

Figur 5 Modell för meningsfulla måltidsupplevelser (Egen modell) 
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5.1 Beskrivning av modellens delar 

5.1.1 Erlebnis 

Erlebnis omsluter modellen och är grunden till skapandet av en upplevelse. Erlebnis utgör det 

temporära stadie som en gäst befinner sig i då upplevelsen är omedelbar och inte innehåller 

något lärande, utan upplevelsen genererar ett passivt deltagande. Erlebnis relaterar även till 

före och efter upplevelsen, att upplevelsen har en början och ett slut. Ett exempel på en 

erlebnisupplevelse på en restaurang kan vara att gästen beställer en maträtt från menyn, får 

den levererad till bordet och äter sin måltid utan att få andra perspektiv från omgivningen som 

information om matens ursprung eller annan kommunicerad kunskap från personalen. 

Personalen är endast de som sköter servicen kring maten för gästen. Upplevelsen skulle kunna 

ses som ett vanligt restaurangbesök, gästen får det den önskar och betalar för. 

5.1.2 Storytelling 

Även storytelling omsluter modellen för att visa på dess vikt av involvering och 

implementering i de nästkommande delarna. Storytelling är ett verktyg som hjälper till att 

kommunicera modellens delar på ett bra sätt mot gästen och som ett hjälpmedel att stärka vi-

känslan för personalen. Genom att implementera storytelling i modellens inre delar kan gästen 

uppleva ett känslomässigt deltagande och samhörighet mot restaurangen. Genom en bra story 

och ett bra agerande från personalens sida kring en berättelse kan gästen aktivt delta och 

skapa egna känslor i upplevelsen. Användandet av storytelling kan leda till att restaurangen 

möter krav och förväntningar från gästen på ett mer kommunicerbart sätt genom att luta sig 

mot ett koncept, en story. Storytelling är även ett verktyg för att förmedla kvalitet och är en 

bra uttrycksform för en restaurang som vill bemöta gästen på ett mer emotionellt plan.   

 

Innanför modellens två yttre steg erlebnis och storytelling återfinns delar som en restaurang 

aktivt bör arbeta med för att ha en fungerande verksamhet och för att kunna skapa en 

måltidsupplevelse. 

5.1.3 Styrsystemet  

I en restaurangs styrsystem ingår lagar, bestämmelser, ekonomi, logistik och hygien. Alla 

dessa delar är yttre faktorer som en restaurang måste förhålla sig till för att kunna driva sin 

verksamhet. Styrsystemet är osynligt, backstage för gästen men påverkar helhetsupplevelsen. 

Om lagar och bestämmelser följs, ekonomin och logistik fungerar samt att restaurangen visar 
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upp en välstädad lokal och kök visas det genom seriositet och kvalitet mot gästen, och kan 

leda till en bättre helhetsupplevelse för gästen. Eftersom styrsystemet är restaurangens grund 

bör dess kärnvärden definieras här. Kärnvärdena grundas backstage för att kunna förmedlas 

frontstage mot gästen och är viktiga för vi-känslan bland de anställda. 

5.1.4 Stämningen  

I stämningen ingår såväl omgivningen utanför som innanför en restaurangs väggar. 

Stämningen är en yttre faktor som påverkar en måltidsupplevelse och därför är det viktigt att 

dessa tas i åtanke. Om stämningen rubbas kan hela måltidsupplevelsen bli negativ för gästen 

eftersom i en måltidsupplevelse involveras alla våra fem sinnen. Synen fokuserar på vad som 

händer i rummet, hur maten presenteras på tallriken till hur dukningen är gestaltad. Hörseln 

reagerar på ljudnivån där bakgrundsmusik eller sorl från andra gäster är en påverkande faktor. 

Lukten av maten och smaken hos olika kombinationer av mat och dryck samt känsel i munnen 

av olika konsistenser är viktiga att utmärka. Känseln som gästen upplever från olika attribut 

som bestick, menyer eller till och med bordsduken är viktigt för helhetsupplevelsen. 

Stämningen utgörs även av personalen arbete. Stämningen påverkas negativt om personalen 

är stressad eller inte trivs på sin arbetsplats, samtidigt som stämningen kan öka positivt om 

personalen känner lugn och glädje i sitt arbete. Stämningen återfinns i form av påverkan från 

allt som händer på en restaurang, allt vi uppfattar med hjälp utav våra sinnen. 

5.1.5 Produkten  

En restaurangs produkt består av mat och dryck i kombination med varandra. Produktens 

viktiga delat, som hjälper den att visa på kvalitet mot gästen, är hur den gestaltas, levereras, 

och utformas. Exempelvis har menyns kombination och presentation en stor del i hur gästen 

upplever produkten innan de smakat på den. Personalens teoretiska samt praktiska kunskap av 

menyn och rekommendationer av dryck till maten är viktig då förväntningar byggs upp och 

sedan ställs mot upplevelsen av produkten. Produkten upplevs mer positiv om den levereras 

på ett bra sätt och utformas efter smaker som passar ihop med varandra. Val av tallrikar, glas 

och uppläggning påverkar även produktens smak och dess upplevelse.  

5.1.6 Eskapism 

En restaurang kan endast ge gästen verktyg för att leda den in i eskapism, att gästen kan 

uppleva en verklighetsflykt. Det kan innebära att gästen upplever eskapism genom 

exempelvis att maten smakar utmärkt, omgivningen är genuin eller att personalen upplevs 

tillförlitliga. Dessa delar måste restaurangen förmedla, om gästen ska kunna uppleva 
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eskapism. Om hela upplevelsen är enhetlig och gästen är nöjd kan just en känsla av 

verklighetsflykt upplevas. 

5.1.7 Lärande 

Lärande visar på kunskap som en restaurang kan lära ut till sina gäster genom att berätta om 

maten, drycken och restaurangens historia. Lärande innefattar även utbildning av personal om 

hur de ska ge gästen den absolut bästa servicen. Utbildningar inom service och värdskap är en 

otroligt viktig del för en restaurangs verksamhet och gästens upplevelse. Delen lärande är väl 

sammankopplat med storytelling då storytelling är ett bra verktyg att använda om 

restaurangen vill förmedla ett lärande till både gäst och personal. För att starta en 

lärandeprocess i en måltidsupplevelse krävs det att restaurangen aktivt arbetar och involverar 

mänskliga sinnen i mötet med gästen.  

5.1.8 Mötet  

Under ett restaurangbesök sker ett möte mellan gäster, personal och andra gäster. Det uppstår 

en social interaktion med många olika typer av människor. För att kunna agera som servitör 

och erbjuda en hög servicenivå gentemot gästen krävs kunskap om psykologi och emotionell 

förståelse för människor. Detta relaterar till steget lärande, att krav på utbildad personal är 

viktigt för gästen som förväntar sig bra service och positiva intryck av upplevelsen.  

5.1.9 Rummet 

Måltiden utspelas i det fasta rummet, matsalen som finns på en restaurang där den visuella 

effekten av mat i kombination med dryck intas av gästen. Arbetet med rummets utformning 

kräver kunskap om hur estetik, design, inredning, ljud, ljus och material påverkar gästens 

upplevelse. Genom rummets utformning förmedlar restaurangen sin karaktär, där estetiken 

bör var enhetlig efter restaurangens koncept och visa vilken känsla restaurangen vill förmedla 

till gästen. Matsalen är restaurangens scen (front stage) mot gästen. I matsalen sker mötet och 

händelser med känslomässiga aspekter. För att den visuella effekten ska bli så bra som möjligt 

krävs en attraktiv och inbjudande rumslig miljö.  

5.1.10 Erfahrung 

Delen innehåller en pågående process av interaktion och reflektion av modellens tidigare 

delar som gästen absorberar och tar del av under ett besök på en restaurang. Det tidigare 

stegen påverkar och leder till att i erfahrung involveras och transformeras gästen. Steget 
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erfahrung är produkten av tid och bakgrund (erlebnis) i en måltidsupplevelse som kan leda 

gästen till meningsfullhet och självförverkligande.  

5.1.11 Meningsfulla måltidsupplevelser  

Processen som gästen upplever i erfahrung är resultat av att modellens alla tidigare delar är 

uppfyllda och kan i efterhand ge meningsfulla minnen i livet. Om delarna har tillfredsställt 

gästen leder erfahrung vidare till mittpunkten av modellen, meningsfulla måltidsupplevelser.  

5.2 Modellens betydelse 

För de restauranger som vill ta steget och kliva in i upplevelseindustrin har modellen stor 

betydelse. Den visar på delar som en restaurang behöver arbeta med för att kunna erbjuda 

verktyg till gästens individuella skapande av meningsfulla måltidsupplevelser. Modellen kan 

även vara behjälplig för en restaurang som vill utveckla sig från en servicerestaurang till en 

upplevelserestaurang. Modellen kan då ses som ett hjälpmedel till att identifiera en 

restaurangs brister och styrkor, för att undersöka vad som behöver vidareutvecklas eller 

eventuellt förtydligas i verksamheten.  

5.3 Modelldiskussion  

Min modell ”Modell för meningsfulla måltidsupplevelser” har likheter med ”FAMM 

modellen” (Gustafsson et al 2006), som är ett planerings- och analysverktyg för restaurangers 

utformning för att kunna erbjuda måltidsupplevelser. FAMM modellen tynger på att helheten 

och gestaltningen är det viktigaste i en måltidsupplevelse. I min modell återfinns FAMM 

modellens delar som består av styrsystemet, atmosfären, rummet, mötet och produkten. 

Istället för atmosfären som Gustafsson et al har namngett delen i FAMM modellen har jag 

låtit benämna delen stämningen. Stämningen känns mer som ett centralt begrepp för mig, då 

jag själv besöker en restaurang, stämningen finns i atmosfären och påverkar 

helhetsupplevelsen för gästen. I delen styrsystemet har jag även visat vikten på att 

restaurangens kärnvärden bör vara förankrade för att stärka vi-känslan hos personalen samt 

värdenas påverkan för gästens helhetsupplevelse, detta tas inte upp i tidigare presenterade 

modeller. Delen rummet kan även ses som Mossbergs (2003) modell för ”Upplevelserummet” 

där processen och interaktionen sker mellan gäster, personal och gäster sinsemellan utspelas. 

Jag anser att min modell har en mer fördjupad syn på en måltidsupplevelse än FAMM 

modellen, då den innehåller mer precist vad som påverkar och förhöjer en måltidsupplevelse.  
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”FAMM modellen” visar inte heller på en process, hur en restaurang från start till mål kan 

arbeta med måltidsupplevelser. Däremot visar min utformade modell ”Modell för 

meningsfulla måltidsupplevelser” att det finns en process för hur en restaurang stegvis bör 

arbeta, för att skapa måltidsupplevelser. Modellen visar på hur en restaurang kan nå 

meningsfulla måltidsupplevelser. Modellen behöver inte innebära att en restaurang arbetar för 

att skapa verktyg för gästens väg mot meningsfulla måltidsupplevelser, utan en restaurang kan 

ta del med delar i modellen som de anser vara relevanta för sin verksamhet. 

 

Modellen får sitt djup genom delarna erlebnis och erfahrung som återfinns i modellen ”The 

Process of Experiencing” (Boswijk et al 2007). Erlebnis och erfahrung visar på att 

upplevelsen har en början och ett slut samt produkten av speciell tid och bakgrund i 

upplevelsen som kan bli meningsfull och ge mening för gästen. 

 

Som jag nämnde tidigare återfinns delarna stämningen och mötet i ”FAMM modellen” 

(Gustafsson et al 2006) och kan kopplas till delen underhållning i modellen ”The Experience 

Realms” (Pine & Gilmore, 1999). Gästen kan känna underhållning genom stämningen och 

mötet i sin måltidsupplevelse. Stämningen påverkar gästens alla sinnen och i mötet med andra 

människor kan underhållning skapas. Mötet består till största del av värdskap från 

restaurangens sida. Mötet sker mellan gäst, personal och gäster sinsemellan, därför blir just 

den upplevelsen individuell och personlig. Mötet, värdskapet, är otroligt viktig att arbeta med 

för att ge gästen en egen individuell upplevelse.  

 

I Pine och Gilmores modell återfinns även delen eskapism som enligt författarna innebär att 

gästen aktivt får påverka den faktiska upplevelsen, att gästen blir en deltagande skådespelare 

och kan på så vis uppleva en verklighetsflykt. Min definition av delen eskapism innefattar att 

gästen upplever eskapism genom exempelvis att maten smakar utmärkt, omgivningen är 

genuin eller att personalen upplevs tillförlitliga. Eskapism kan inte en restaurang skapa för 

gästen, utan en restaurang kan endast ge verktyg som kan ledas in i eskapism, att gästen kan 

uppleva en verklighetsflykt. Verklighetsflykt kan även uppkomma om upplevelsen är enhetlig 

och gästen är mer än nöjd med sitt besök.  

 

Jag valde delen lärande istället för utbildning som återfinns i modellen ”The Experience 

Realms” (Pine & Gilmore, 1999) för att jag anser att det inte handlar om att utbilda gästen, 

utan att förmedla kommunicerad kunskap. Personalen på en restaurang behöver självfallet en 
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grundlig serviceutbildning med mycket handlar om att de bör införskaffa sig erfarenhet 

genom ett aktivt lärande i branschen för att kunna erbjuda gästen den absolut bästa servicen.  

 

Ingen av de presenterade modellerna i denna uppsats har begreppet storytelling klart 

definierat som en del i skapandet av upplevelser. Likheter med användandet av storytelling 

kan återfinnas hos författarna Pine och Gilmore (1999) som skriver om iscensatta upplevelser, 

de menar att agerande hos personalen skapar nya sätt att kommunicera med gästen. I min 

modell är storytelling definierat som ett kommunikationsverktyg som hjälper till att ge gästen 

en helhetsupplevelse som kan leda till känslomässigt deltagande och samhörighet gentemot 

restaurangen. Storytelling kan stärka vi-känslan hos personalen och främst aktivera gästen på 

ett mer känslomässigt plan. Därför menar jag att om en restaurang implementerar storytelling 

i alla inre delar av modellen kan verksamheten skapa starkare måltidsupplevelser för en gäst 

och leda till meningsskapande.   
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6. Konklusioner  

I detta kapitel presenteras mina slutliga tankar kring vad en måltidsupplevelse innehåller, 

vilka faktorer som leder till en meningsfull måltidsupplevelse och konkreta svar på 

forskningsfrågorna.  

 

Utifrån min studie har jag konstatera att grunden till en måltidsupplevelse på en restaurang 

handlar om ett väl fungerade styrsystem, att stämningen/omgivningen hos en restaurang 

involverar gästens känslor och sinnen. Välutbildad servicepersonal, att produkten (mat och 

dryck) håller god kvalité, att gästen kan uppleva en verklighetsflykt i måltidsupplevelsen 

(eskapism), matsalens utformning och mötet där interaktion pågår mellan gästen, personal och 

gäster sinsemellan.  

 

Alla delar som ligger till grund för en måltidsupplevelse är påverkande faktorer för att en 

restaurang ska kunna ge gästen verktyg för att skapa meningsfullhet. En meningsfull 

måltidsupplevelse måste innehålla känslomässig beröring, att en tillfredställdhet infinner sig 

inombords hos en individ. En restaurang kan endast ge verktyg för att leda gästen till detta 

tillstånd och därför måste de påverkande faktorerna vara enhetliga och välförankrade hos 

restaurangen.  

 

Då storytelling, gestaltad eller berättande, tillförs i alla delarna som innefattar en 

måltidsupplevelse kan restaurangen fästa upplevelsen i ett sammanhang, som kan resultera i 

en meningsfull helhetsupplevelse för gästen. Samtidigt kan även storytelling generera till att 

de anställda upplevelser en tillhörighets känsla gentemot deras arbetsplats. Upplevelse blir 

även mer levande och gästen känner sig delaktig på ett sätt som aktiverar hennes känslor. 

 

Nedan följer konkreta svar på mina forskningsfrågor:  

 

Hur definieras en meningsfull måltidsupplevelse utifrån ett upplevelseproduktionsperspektiv? 

En meningsfull måltidsupplevelse har en stadig balans och innehåller känslomässig beröring 

som kan uppkomma av minnen som följd till en stark situation vi upplevt genom interaktion 

med omvärlden.  
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Hur kan storytelling bidra till en meningsfull måltidsupplevelse?  

Användandet av storytelling kan bidra till en meningsfull måltidsupplevelse eftersom 

storytelling är ett kommunikationsverktyg, där kunskap kommuniceras till gästen genom en 

berättelse eller gestaltning som genererar till att gästen blir känslomässigt medverkande i 

upplevelsen. Storytelling är en uttrycksform och förmedlar en helhet för en restaurangs andra 

faktorer som påverkar en måltidsupplevelse. Sagor, sägner och måltiden har alltid legat nära 

våra hjärtan sedan vi satt kring lägerelden. Nu finns ett begrepp, en uttrycksform att arbeta 

utifrån som en restaurang kan implementera för att leda gästen till att skapa meningsfullhet.   

 

Hur kan en restaurang använda sig av storytelling för att skapa meningsfulla 

måltidsupplevelser för gästen?  

En restaurang kan använda sig av storytelling i olika grader och former för att kommunicera 

och leda gästen till en meningsfull måltidsupplevelse, genom det berättande ordet eller genom 

gestaltning av en story. Det viktigaste är att beröra, involvera och låta gästen ta steget in i 

måltidsupplevelsen. Storytelling kan implementeras genom små medel, som det berättande 

ordet och behöver inte generera stora omkostnader för en restaurang.  
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7. Avslutande kommentarer  

Kapitlet innefattar en avslutande diskussion om arbetet till denna uppsats. Vidare diskuteras 

uppsatsens giltighet och tillförlitlighet, fortsatt forskning och praktiska tillämpningar av 

resultatet av studien.     

 

Jag har i denna uppsats studerat ur ett upplevelseproduktionsperspektiv hur storytelling kan 

utvecklas och tillämpas som verktyg för att skapa meningsfulla måltidsupplevelser. Om jag 

ser min studie i ett större perspektiv har jag upptäckt att det finns brister i branschen av 

välutbildad servicepersonal och rädsla för att storytelling skapar negativa aspekter för gästen, 

att storytellingen kan bli för mycket. Som informanten Göran Rodell påpekade handlar det om 

att beröra gästen och det tror jag är en utav de viktigaste grunderna i skapandet av 

meningsfulla måltidsupplevelser. Att gästen blir emotionellt deltagande för att hon ska kunna 

känna meningsfullhet i en måltidsupplevelse.  

 

Undersökningen och produktionen till denna uppsats har gett mig möjlighet att studera 

områden som jag tycker är intressanta. Måltid, bemötande, meningsfullhet samt service och 

värdskap. Mycket av den kunskapen som utkommit av studien stärker mina tidigare 

erfarenheter men har även gett mig nya idéer om hur måltidsindustrin kan utvecklas och se ut 

i framtiden. Informanterna har varit tillmötesgående och intresserade av min studie. De har 

blivit goda kontakter som jag kommer bevara i framtiden. 

 

Under mitt arbete har jag urskilt att storytelling har mycket gemensamt med 

upplevelseproduktion. Det finns flera källor som beskriver grunderna i storytelling och 

upplevelseproduktion men båda områdena är anpassningsbara i olika situationer, fakta är inte 

konkret utan tolkningsbar av producenten. Grunden i storytelling utgår från berättelser och 

upplevelseproduktion utgår från hur en person upplever omvärlden.  

 

Jag har under studiens gång även insett att storytelling kan ha olika former och att det är upp 

till restaurangen att välja grad av användandet. Många aktiva i branschen har sedan länge 

arbetat med berättelser kring sin produkt men har idag insett att det finns ett namngett 

begrepp, som är värt att ta fasta på. Det behöver inte handla om ren marknadsföring utan med 

lätta former kan en restaurang stärka sin egen vi-känsla och kommunicera med gästen som 

kan lära sig någonting och bli emotionellt berörd i måltidsupplevelsen. 
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7.1 Uppsatsens giltighet och tillförlitlighet 

Med en positivistisk utgångspunkt och med ett utökat kvalitativt förhållningssätt har jag 

genomfört en studie där jag använd en deduktiv ansats och utfört personliga och 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med låg grad av standardisering samt en 

litteraturstudie. 

Vid valet av kunskapskällor har jag utgått från Denscombes (2009) fyra grundläggande 

kriterier vid en litteraturstudie. Delarna autenticitet, trovärdighet, representativitet och 

innebörd hos källan är viktiga för att kunna säkerställa att insamlat material är trovärdigt. Jag 

har sökt efter vetenskaplig litteratur och källor som har en trovärdighet på grund av sin 

bakgrund och som jag anser har relevans inom uppsatsens område. I källförteckningen 

återfinns vetenskapliga skrifter, internet källor och muntliga källor. Tillförlitligheten har 

stärkts då jag ser klara samband mellan källorna och informanternas svar i intervjuerna.   

 

Informanterna har varit kända och jag anser att uppsatsen får större validitet och förtroende 

om svaren kopplas till dom personligen eftersom de är nyckelpersoner i uppsatsen. Patel och 

Davidsson (2003) menar att all information om hur vida personuppgifter kommer att 

behandlas bör informeras klart och tydligt innan intervjun ägt rum. För att få informanternas 

samtycke har jag utformat ett kontrakt, i kontraktet har informanterna fått samtyckt att deras 

personuppgifter samt svar kommer att publiceras i uppsatsen. Kontraktet har uppfattats som 

professionellt och alla informanter har samtyckt till publicering av deras namn (Bilaga 2). 

 

Jag har tagit till mig Denscombes (2009) råd om att det kan vara svårt att uppnå validitet och 

trovärdighet när informanten beskriver sina tankar och känslor kring erfarenheter. Jag har 

även i uppsatsen kontrollerat data med andra källor och det visar på validitet, menar 

Denscombe. Under mina fyra intervjutillfällen har jag haft stor hjälp av att vara påläst inom 

uppsatsens område. Tack vare en grundlig litteraturstudie har jag kunnat relatera 

informanternas svar till teorier och skrivna källor, på så sätt har jag kunnat avgöra om 

informanternas svar varit tillförlitliga. Annika Göran Rodell och Lars Eriksson intervjuades i 

Grythyttan nära min hemstad Örebro. Fredrik Åström i Mariefred och Johanna Wiklund i 

Piteå. Alla intervjutillfällena har varit enkla att samordna och boka in. Informanterna har även 

varit kontaktbara över mail och öppna för eventuella kompletterande frågor.  
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Patel och Davidson (2003) menar att en deduktiv ansats utgår från att forskaren har 

objektivitet eftersom utgångspunkten i forskningen tas i befintlig teori och blir på så sätt 

mindre påverkad av forskarens personliga uppfattning. Detta motsätter mitt val av kvalitativa 

intervjuer där intervjuaren och informanten är medskapare av ett samtal, att intervjuaren bör 

hjälpa informanten att bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang. Jag är 

medveten om att detta kan ha påverkat mina informanters svar och validiteten av uppsatsen.   

 

Tanken då jag utformade intervjufrågorna var att ställe relevanta frågor utifrån deras yrke och 

verksamhet för att ge material till att besvara mina forskningsfrågor. Nu i efterhand när jag 

skrev kapitlen ”Resultat” och ”Resultatanalys” var det svårt att relatera till informanternas 

svar då frågorna inte alltid var lika ställda. Detta kan ha medfört att informanterna har 

uppfatta frågor på olika sätt och svarat med olika infallsvinklar.   

 

Uppsatsen som helhet visar både validitet, äkthet och förtroende genom att passande metoder 

och tillvägagångssätt som är kända inom forskningssammanhang har beskrivits (Denscombe, 

2009). Utifrån min positivistiska utgångspunkt anser jag att min slutliga resultatanalys och 

konklusion är tillförlitlig då studien ger tydliga svar på syfte och forskningsfrågor som 

besvarats genom koppling mellan litteratur och informanternas svar. 

7.2 Fortsatt forskning 

Fortsatta studier kan innebära att undersöka utvecklingen av storytelling i måltidsindustrin, 

hur utbildning av servicepersonal kan se ut då anställda i måltidsindustrin behöver ha bättre 

förståelse för psykologi och hur en restaurang ska kunna individanpassa upplevelser trots att 

utbudet ofta riktar sig till en stor mängd människor.  

Fortsatta studier kan även vara att titta närmre på hur en mer praktiskt processen kan se ut för 

att leda gästen till en meningsfull måltidsupplevelse och en restaurangs konkreta arbete 

utifrån modellen ”Modell för meningsfulla måltidsupplevelser” (Egen modell).  

7.3 Praktiska tillämpningar 

Resultatet av denna uppsats skulle kunna tillämpas i en restaurangs praktiska arbete med att 

skapa meningsfulla måltidsupplevelser. Modellen jag utformat kan främst användas av en 

restaurang men det finns även möjlighet att den tillämpas i andra sammanhang, då den 

grundas på processen till att skapa meningsfulla upplevelser. Jag anser att måltidsindustrin går 
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hand i hand med upplevelseindustrin och har tillsammans i dagens samhälle skapat en helt ny 

värld av spännande och smakrika upplevelser.   
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I 

 

Bilaga 1.  

Intervjuguide 

1. Öppning och introduktion 

- Presentation av mig själv och varför jag utför intervjun. Informerar om att intervju 

kommer att spelas in och ber informanten att skriva på ett kontrakt som styrker att 

deras namn kan komma att användas i uppsatsen.  

- Information om definitioner av begrepp som återkommer i frågorna för att uppnå 

ömsesidig förståelse.    

- Bakgrundsfrågor om informanten, yrkeserfarenhet och vilket förhållande de har till 

intervjuns ämne.   

 

2. Ämnesområde 

- Frågor kring storytelling, meningsfullhet och måltidsupplevelser.   

 

3. Precisering 

- Under intervjun ber informanten om precisering genom att t.ex. låta personen ge 

exempel.  

 

4. Kontroll  

- Successivt under och efter intervjun kontrollerar jag att jag har förstått informanten 

rätt. 

 

5. Avslut 

- Tackar informanten för att ha upplåtit sin tid att delta i intervjun och ber om att få 

återkomma om kompletteringar behövs samt förklarar att de självfallet får ta del av 

min uppsats om de önskar.  

 

  



II 

 

Bilaga 2.  

Kontrakt 

Detta kontrakt syftar till att visa på den ömsesidiga förståelsen av hanterandet av 

personuppgifter i mitt examensarbete. I examensarbetet kommer jag att nämna informanterna 

vid namn eftersom de är nyckelpersoner i mitt arbete och därför har de inte möjlighet att vara 

anonyma. 

 

Jag vill därför försäkra mig om att de är medvetna om detta. 

 

Jag som skriver detta arbete heter Karin Appelskog. 

Informanter är Lars Eriksson, Annika Göran Rodell, Fredrik Åström och Johanna Wiklund 

delägare till restaurang Järnspisen i Piteå.  

 

 

Undertecknat den      /     2012 

 

 

 

___________________         ________________________ 

Karin Appelskog   Informant 

 

  



III 

 

Bilaga 3.  

Intervjufrågor: Lars Eriksson och Annika Göran Rodell 

- Vad har du för titel och yrke? 

- Vad har du för yrkesmässig erfarenhet inom måltidsindustrin?  

- Vilket förhållande har du till intervjuns ämne, meningsfulla måltidsupplevelser? 

 

- Vad innebär och betyder en meningsfull måltidsupplevelse för dig? 

- Kan du beskriva storytelling ur ett måltidsperspektiv?  

- Anser du att användandet av storytelling har en positiv påverkan för en 

måltidsupplevelse? 

- Anser du att det finns negativa aspekter med att använda storytelling i en 

måltidsupplevelse?   

- Hur skulle du beskriva storytelling som ett verktyg för att bidrag och skapa 

meningsfulla måltidsupplevelser? 

 

- Anser du att det finns generella kärnvärden som en restaurang behöver uppfylla, för att 

kunna skapa meningsfulla måltidsupplevelser för gästen?  

- På institutionen för restaurang och måltidskunskap, Grythyttan arbetar ni med de fem 

aspekterna: produkten, mötet, rummet, stämningen och styrsystemet. Hur anser du att 

storytelling skulle kunna appliceras i dessa aspekter för att skapa meningsfulla 

måltidsupplevelser för gästen? 

 

- Hur tror du att storytelling kommer påverka måltidsupplevelser i framtiden? 

 

Mina definitioner: 

Storytelling – Med storytelling menar jag att en restaurang aktivt implementerar begreppet för 

att skapa en meningsfull helhetsupplevelse för gästen, inte bara som ett verktyg för 

varumärkesbyggande och marknadsföring.    

Kärnvärden – Med kärnvärden menar jag grundstenarna som en restaurang aktivet arbetar 

med ex. personlig service, högkvalitet på mat, personalens kompetens, omgivningens 

utformning etc. 

 

  



IV 

 

Bilaga 4. 

Intervjufrågor: Fredrik Åström 

- Vad har du för titel och yrke? 

- Vad har du för yrkesmässig erfarenhet inom måltidsindustrin?  

- Vilket förhållande har du till intervjuns ämne, meningsfulla måltidsupplevelser? 

 

- Vad innebär och betyder en meningsfull måltidsupplevelse för dig? 

- Kan du beskriva hur ni arbetar med storytelling?  

- Anser du att användandet av storytelling har en positiv påverkan för en 

måltidsupplevelse? 

- Anser du att det finns negativa aspekter med att använda storytelling i en 

måltidsupplevelse?   

- Hur skulle du beskriva storytelling som ett verktyg för att bidrag och skapa 

meningsfulla måltidsupplevelser? 

 

- Under namnet ”Svenska kulturpärlor” samlas Dufweholms Herrgård, Gripsholms 

Värdshus och Södertuna Slott. På dessa platser finns gedigna historier som ni har lagt 

fokus på samt utformat koncept kring. Hur skulle ni kunna förstärka ert koncept för att 

skapa just meningsfulla måltidsupplevelser för gästen? 

- Anser du att det finns generella kärnvärden som en restaurang behöver uppfylla, för att 

kunna skapa meningsfulla måltidsupplevelser för gästen?  

 

- Hur tror du att storytelling kommer påverka måltidsupplevelser i framtiden? 

 

Mina definitioner: 

Storytelling – Med storytelling menar jag att en restaurang aktivt implementerar begreppet för 

att skapa en meningsfull helhetsupplevelse för gästen, inte bara som ett verktyg för 

varumärkesbyggande och marknadsföring.    

Kärnvärden – Med kärnvärden menar jag grundstenarna som en restaurang aktivet arbetar 

med ex. personlig service, högkvalitet på mat, personalens kompetens, omgivningens 

utformning etc. 

 

 

 

  



V 

 

Bilaga 5.  

Intervjufrågor: Johanna Wiklund 

- Vad har du för titel och yrke? 

- Vad har du för yrkesmässig erfarenhet inom måltidsindustrin?  

- Vilket förhållande har du till intervjuns ämne, meningsfulla måltidsupplevelser? 

 

- Hur uppkom idén att ta över Bryggargatan? 

- Utifrån vilka kärnvärden arbetar ni? 

- Hur yttrar sig dessa värden i er verksamhet? 

- Hur kommuniceras dessa värden till gästen? 

- Finns det kärnvärden som ni inte har men skulle vilja arbeta efter i framtiden? 

- Har ni ett speciellt budskap som ni vill förmedla i er verksamhet till gästen? 

- Vilken slags feedback har ni fått från era gäster? 

- Varför besöker gästerna just er?  

- Vad är era visioner inför framtiden? 

 

- Kan du beskriva hur ni arbetar med storytelling idag?  

Om inte, skulle ni vilja göra det? 

- Anser du att användandet av storytelling har en positiv påverkan för en 

måltidsupplevelse? 

- Anser du att det finns negativa aspekter med att använda storytelling i en 

måltidsupplevelse?   

 

- Vad innebär och betyder en meningsfull måltidsupplevelse för dig? 

- Hur tror du att storytelling kan bidra till att en måltidsupplevelse blir meningsfull för 

gästen? 

- Hur skulle du beskriva storytelling som ett verktyg för att bidrag och skapa 

meningsfulla måltidsupplevelser? 

 

- Hur tror du att storytelling kommer påverka måltidsupplevelser i framtiden? 

 

Mina definitioner: 

Storytelling – Med storytelling menar jag att en restaurang aktivt implementerar begreppet för 

att skapa en meningsfull helhetsupplevelse för gästen, inte bara som ett verktyg för 

varumärkesbyggande och marknadsföring.    

Kärnvärden – Med kärnvärden menar jag grundstenarna som en restaurang aktivet arbetar 

med ex. personlig service, högkvalitet på mat, personalens kompetens, omgivningens 

utformning etc.    


