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Sammanfattning 

Idag erbjuder en restaurangmåltid en helhetsupplevelse där maten inte ensam längre står i 

huvudfokus. Upplevelserummet får allt större betydelse och  i en strävan efter unicitet har det 

öppna köket blivit populärare än någonsin. I  den här uppsatsen studeras upplevelserummets 

påverkan på måltidsupplevelsen och det öppna köket hos en utvald restaurang i en medelstor 

stad i Sverige. Studien har genomförts som en enfallsstudie med kvalitativa intervjuer i fokus. 

Materialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar hur konsumenterna 

tydligt har uppfattat restaurangens koncept genom designen, medan ljud har påverkat den 

sociala miljön på ett negativt sätt. 

 

Nyckelord: måltidskontext, öppet kök, samskapande   



 

 

Begrepp 

Hedonism: En teori inom psykologin som menar att människors handlingar är ute efter att nå 

maximal lycka eller lust,med så lite uppoffring och lidande som möjligt. 

(Nationalencyklopedin [NE], 2016a) 

Utilitarism: Nyttomoral, en lärosats som behandlar moralisk handlande där konsekvenserna 

ska bli så goda som möjligt sammanlagt för alla berörande. (NE, 2016b) 

Upplevelserum: Upplevelserummet är den fysiska och sociala miljön inom vilket 

konsumtionen av en upplevelse sker (Mossberg, 2015). 

Social miljö: En miljö som tillhandahåller sociala attribut samt som kan erbjuda en eller flera 

sociala arenor. I uppsatsen hänvisar vi med begreppet social miljö till upplevelserummets 

utformning och hur det skapar förutsättningar för social interaktion och delaktighet. 

Social arena: En specifik arena inom den sociala miljön. Med begreppet social arena menar 

vi en specifik arena för en specifik social interaktion. Exempelvis kan social interaktion ske 

inom konsumentens eget sällskap, vilket utgör en arena i sig, medan den sociala interaktion 

som sker mellan personalen och konsumenten är en annan arena. Bägge dessa arenor tar plats 

inom den inom den sociala miljön i upplevelserummet. 
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1 Inledning 

Att gå på restaurang idag och äta ute handlar om mycket mer än bara äta god mat och att bli 

mätt. Idag går människor på restaurang i flera olika syften, så som att socialisera, roa sig, 

nätverka eller helt enkelt för att slippa laga mat själv (Park, 2004). Restaurangbesök kan alltså 

erbjuda en mix av nytta och nöje. Därför kan ett besök erbjuda ett upplevelsevärde för 

konsumenten genom att erbjuda spänning, tillfredsställelse och personligt välmående 

(Poulsson, 2014; Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). I och med att restaurangbesökares krav 

och önskemål på måltiden har förändrats och blivit fler ökar pressen på restauranger att 

leverera den optimala upplevelsen (Ryu, Lee & Kim, 2012; Spence & Piqueras-Fiszman, 

2014). Rummet och miljön tar allt större plats och det finns idag en ökad medvetenhet om hur 

olika sensoriska aspekter i dessa kan användas för att förhöja helhetsupplevelsen (Gustafsson, 

Johansson, Öström, & Mossberg, 2006; Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). Det ökade 

intresset och ökade exponeringen av kändis- och tv-kockar har diskuterats som en bidragande 

faktor till konsumenternas förhöjda medvetenhet och intresse för produkten och måltiden 

(Spence & Piqueras-Fizsman, 2014). Traditionellt sett har kockens närvaro i matsalen varit 

ovanlig och när kocken väl infann sig i matsalen erbjöd det gästerna en speciell omtanke och 

en känsla av exklusiv inblick i arbetet (Baraban, 2010; Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). I 

och med det förhöjda intresset och medvetenheten vill gästerna idag vara med i 

skapandeprocessen och känna sig delaktiga utan att behöva anstränga sig (Baraban, 2010).  

På 1990-talet blev så kallade ”öppna kök” populära och började användas mer och mer och 

idag är de populärare än någonsin tidigare (Petrowski, 1999; Baraban, 2010).  Öppna kök är 

restaurangkök som syns i matsalen och ger gäster insyn i köket. Kökets utformning och 

öppenhet kan variera från ett hål i väggen med liten insyn, till ett kök mitt i matsalen med 

insyn från alla håll. I forskningen har det öppna köket behandlats med underhållning och 

transparens i fokus, vilket oftast även är krögares bakgrund till att tillämpa öppna kök 

(Baraban, 2010 ; Alonso & O’Neill, 2010; Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). Frågan är ifall 

krögare som tillämpar det öppna köket vet hur de bör använda det aktivt eller om de bara låter 

det öppna köket vara med i måltidskontexten utan vidare eftertanke? I och med det förhöjda 

intresset för öppna kök och ökad användning av det, växer även behovet av att förstå 

upplevelserummets påverkan på måltidsupplevelser samt vilken roll det öppna köket kan ta i 

rummet. 
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2 Bakgrund 

Nedan har upplevelseerbjudanden och dess bakgrund i marknadsföringen förklarats för att 

skapa förståelse för olika aspekter på hur konsumentvärden och upplevelser kan anses skapas. 

Därutöver har det redogjorts för omgivningen inom vilken upplevelsen sker, för att skapa 

förståelse för hur omgivningen påverkar hur upplevelseerbjudanden slutligen uppfattas. 

2.1 Att skapa upplevelser och  dess värden 

En upplevelse är det en individ uppfattar och värderar känslomässigt av det som händer i den 

omgivning de befinner sig i (NE, 2016c) och därför kan man påstå att upplevelser formas av 

individens fantasier och känslor (Holbrook & Hirschman, 1982).  Kommersiellt är upplevelser 

för alla individer och sker inom en specifik tid i en specifik omgivning, så kallat 

upplevelserum, menar Mossberg (2015). Upplevelserummet är den fysiska och sociala miljön 

inom vilket konsumtionen av en upplevelse sker, ofta har rummet ett tema och kan erbjuda 

hedoniska förmåner (Mossberg, 2015). Eftersom upplevelser är individuella och unika har det 

diskuterats om upplevelser och upplevelsevärden överhuvudtaget kan skapas och i sin tur 

marknadsföras och förmedlas som en tjänst eller produkt.  

2.2 Traditionell syn på värdeskapande 

Traditionell marknadsföring har utgått ifrån att värde skapas hos producenten (Fahy & Jobber, 

2012). Med en varuproduktionslogik i fokus anses värdet skapas inom företaget och produkter 

kan få adderade värden utifrån vilka tillägg producenten väljer att addera (Porter, 1985; Fahy 

& Jobber, 2012). Varuproduktionslogiken skapar ett tydligt fokus på företaget som skapare av 

värden samt att kund och marknad inte har en plats inom värdeskapandet.   

Utifrån ett transaktionsperspektiv skapas värdet i transaktionen på marknaden eftersom det 

anses att bägge parter inblandade genomför utbytet i uppfattningen att erhålla ett högre värde. 

(Fahy & Jobber, 2012).  

Relationsmarknadsföringen som term och synsätt uppkom på mitten av 1980-talet och blev  

snabbt mycket använd och förblev ett viktigt marknadsföringsperspektiv för inte minst service 

management och tjänstemarknadsföring (Berry, 2002). Relationsmarknadsföringen tar, till 

skillnad från de tidigare marknadsföringsstrategier, relationen mellan kund och företag i 

beaktande i ekvationen av vad som skapar värden för konsumenten. Kundens upplevda 

fördelar minus de upplevda uppoffringarna utgör kundvärdet, vilket pekar på att 
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värdeskapandet fortfarande sker hos producenten för att levereras och erhållas av kunden 

(Berry, 2002; Fahy & Jobber, 2012). 

2.3 Ny syn på värdeskapande 

En relativt ny syn inom marknadsföringen pekar på att värdeskapandet istället sker hos 

konsumenten, vilket förändrar den grundläggande synen för hur och  var värdet skapas (Vargo 

& Lusch, 2004; Pine & Gilmore, 2011; Mossberg, 2015). Redan i mitten på 1990-talet 

diskuterade Gummesson (1995) att det var onödigt att skilja på produkter och tjänster. Istället 

menade han att fokus behövde sättas på kunderna, relationerna och tjänsteprocesserna 

eftersom de var de som kunde skapa värden, genom att använda företagets produkter eller 

tjänster. Senare diskuterar Vargo och Lusch (2004) att allt som kan handlas med bör 

behandlas som en tjänst, att varuperspektivet bör slopas, eftersom det alltid förekommer en 

tjänst inbakad i varje erbjudande. Dessa forskare bygger vidare på principen att värdet skapas 

av kunden, genom att mena att värdeskapandet sker då konsumenten upplever värdefullhet i 

det erbjudna, så kallat value-in-use (Vargo & Lusch, 2004). Värdebegreppet inom 

marknadsföringen håller på att förändras och därmed förändras även uppfattningen om hur 

upplevelser och värden kan skapas. Det materiella står inte längre i fokus, istället har fokuset 

och intresset hamnat på processen i utbytet och samskapandet av värden. Samskapandet syftar 

till tjänstedominant logik (service-dominant logic) och upplevelseekonomin (experience 

economy) med ett ömsesidigt samspelet mellan företag och kund där man väljer att skapa ett 

produktvärde tillsammans med kunden (Vargo & Lusch, 2004; Pine & Gilmore, 2011). För att 

förstå samskapandet bör de väsentligaste skillnaderna mellan tjänster och upplevelser 

uppmärksammas. Vid tjänster betalar konsumenten för att erhålla ett färdigt resultat och vid 

upplevelser betalar konsumenten för att själv spendera tid och kraft i upplevelsen (Mossberg, 

2015). Poulsson (2014) menar att tid, engagemang, förutsägbarhet och människor är de 

faktorer som skiljer tjänster och upplevelser åt.  

2.4 Upplevelse- och värdeerbjudanden 

Genom att hänvisa till utilitarismen och hedonismen skiljs tjänster och upplevelser åt och 

därmed har värdeerbjudanden olika förutsättningar för att kunna skapas, beroende på vad som 

efterfrågas (Poulsson, 2014, Mossberg, 2015). Restaurangmåltider kan ses och konsumeras 

med både utilitariska och hedonistiska motiv, antingen besöks restaurangen för dess 

funktionella värden eller för upplevelsesökande värden (Park, 2004). Park pekar även på att 

restaurangmåltider självklart kan vara mer komplexa än så eftersom de målinriktade besöken 
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ofta sker med utgångspunkt i en strävan efter för tillfället god balans mellan nytta och nöje 

(2004). Det blir därför ännu tydligare varför värdeskapandet idag anses ske i samverkan 

mellan producent och konsument. Eftersom upplevelsevärdet byggs upp emotionellt, 

psykologiskt och fysiologiskt kan producenten inte arbeta för annat än att erbjuda ett 

välplanerat upplevelserum och goda förutsättningar för samskapande, resten är upp till 

konsumenten genom att acceptera eller förkasta erbjudandet (Vargo & Lusch, 2004; Poulsson, 

2014; Awuor, Hayombe, Ayieko & Agong, 2015; Mossberg, 2015).  

2.5 Upplevelserummet och dess kommunikation 

Mossberg hänvisar till upplevelserummet som den fysiska och sociala miljö inom vilket en 

upplevelse skapas, hon menar att oftast erbjuder rummet ett tema med tillhörande hedoniska 

förmåner (2015). Nästan allt fysiskt som finns i ett rum kan ses som design, eftersom det på 

ett eller annat sätt inkorporeras med designen i upplevelserummet. Vare sig det medvetet eller 

omedvetet tas beslut om varje designkomponent i en restaurang så fungerar de som 

psykologiska verktyg som engagerar och manipulerar sinnena (Baraban, 2010).  

Upplevelserummet uppfattas unikt för var konsument eftersom uppfattningen påverkas och 

formas av individens kunskap, känslor och sinnesstämning (Holbrook & Hirschman, 1982; 

Mossberg, 2015). Eftersom själva uppfattningen inte går att förutses bör istället det fokuseras 

på vad som ska förmedlas och kommuniceras med hjälp av upplevelserummet samt på vilket 

sätt.  

Poulsson (2014) diskuterar i sin doktorsavhandling hur upplevelser formas med hjälp av sin 

där framtagna modell The Star Experience Model (bilaga 3) som försöker förklarar vilka 

förutsättningar producenten kan bistå med, hur samskapandet sker och hur den individuella 

upplevelsen formas. Hon menar att producenten kan utforma och erbjuda utlösande faktorer 

(trigger factors) som stimulerar den individuella konsumenten och därmed påverka skapandet 

av upplevelsen. Poulsson grupperar upplevelserummet med sju faktorer varav vi har valt ut 

fyra faktorer som relevanta att presentera: sociala arenor (social arenas), berättelse om 

upplevelsen (storytelling), känsla av nyhet i en upplevelse (novelty) och sensorisk fyllighet 

(sensory richness). 

2.5.1 Sociala arenor 

Den sociala arenan är ytterst viktig för konsumenter i deras upplevelser eftersom den bidrar 

med social delaktighet, samvaro och interaktion i upplevelseerbjudandet (Poulsson, 2014, 

Mossberg, 2015). Bitner (1992) menar att det fysiska rummet gav producenter och 
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konsumenter möjlighet att mötas och interagera och att den sociala interaktionen var viktig för 

att underlätta genomförandet av tjänsten. Mossberg (2015) menar däremot att den sociala 

arenan i upplevelserummet idag kan ses mer nyanserat eftersom den erbjuder samskapandet 

en möjlighet att kunna formas i interaktionen. Utöver samskapandet anses det mycket viktigt i 

en upplevelse att få dela den med någon annan med samma intresse (Poulsson, 2014; 

Mossberg, 2015). Upplevelserummet kan främja den sociala interaktionen mellan individer 

och känslan av delaktighet, till exempel med hjälp öppna ytor eftersom det tillåter den sociala 

arenan att breda ut sig i hela rummet och låter konsumenten se och bli sedd i upplevelsemiljön 

(Baraban, 2010; Mossberg, 2015).  

2.5.2 Berättelse om upplevelsen 

En tillhörande berättelse till upplevelsen kan användas som redskap i upplevelseerbjudandet i 

ett underhållande syfte (Poulsson, 2014). Berättelser drar till sig uppmärksamhet och 

kommunicerar kunskap eftersom de känslomässigt kan involvera människor samt stimulera 

fantasier och föreställningar (Mossberg, 2015). Individuella fantasier och föreställningar styr 

och formar konsumenters ageranden och beslut, eftersom allt som konsumeras får en mening 

och betydelse som kommunicerar personlig information om konsumenten (Holbrook & 

Hirschman; 1982). Med hjälp av berättelser kan därför producenten bygga band med 

konsumenten och förmedla ett tydligt budskap om upplevelseerbjudandet (Mossberg, 2015). 

2.5.3 Känsla av nyhet i en upplevelse 

Genom att få se eller utföra någonting nytt inom upplevelseerbjudandets ramer erbjuds 

konsumenten en känsla av nyhet i en upplevelse (Poulsson, 2014). Nyhet i ett erbjudande kan 

presenteras i både materiella produkter och immateriella processer, så som i 

samskapandeprocessen (Mossberg, 2015). Erbjudandets nyhet bör ta små steg i förändringen 

från det välkända eftersom det vid för abrupta förändringar är svårt för konsumenter att ta till 

sig erbjudandet (Pine & Gilmore, 2011; Mossberg, 2015). För att nyhet ska upplevas krävs 

inte banbrytande nyheter i upplevelseerbjudandet utan enbart ett nyhetserbjudande för 

konsumenten i fråga (Poulsson, 2014). Poulsson menar att det är  känslan av upphetsning som 

erhålls via nya intryck som är nyckeln till att konsumenter söker sig till 

upplevelseerbjudanden, eftersom människan i sin natur är äventyrssökande (2014). Många 

restauranger försöker visa sig unika och sticka ut genom att använda sig av trendig design för 

att för  konsumenten skapa någonting nytt och intressant (Mossberg, 2015), men i många fall 

koncentreras det mer på det estetiskt vackra istället för vilken stimulans designen kan bidra 

med (Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). 
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2.5.4 Sensorisk fyllighet 

Genom människans olika sinnen kan sensorisk stimuli tas emot som kommunicerar viktig 

information om omgivningen (Poulsson, 2014). Layouten och inredningen skapar stimulans i 

form av avgränsningar, funktionalitet och tema för upplevelserummet (Baraban, 2010 & 

Mossberg, 2015). Stimulansen och informationen som kan erhållas är bl.a. hur privat måltiden 

kommer bli, vilken varaktighet som kan förväntas samt vilken utsträckning av kontroll som 

kan erhållas (Robson, 1999; Baraban, 2010; Mossberg, 2015). Sensorisk stimulans erhålls 

genom syn, hörsel och doft i upplevelserummet (Bitner, 1992; Baraban, 2010; Mossberg, 

2015).  

De visuella intrycken kan påverka hur utrymmet uppfattas. Till exempel uppfattas varmt och 

dämpat ljus mer intimt och harmoniskt än kallt och starkt ljus, medan kalla färger så som blått 

eller grått framkallar lugn och harmoni hos människor tillskillnad från varma färger så som 

rött som framkallar upphetsade känslor (Baraban, 2010; Mossberg, 2015). Med ljusintryck 

kan även synintrycken begränsas selektivt och skapa egna utrymmen (Robson, 1999; Baraban, 

2010). Robson (1999) menar att lätt avläsbar restaurangdesign effektiviserar 

kommunikationen till konsumenten och gör det enklare att tolka vad som kan förväntas av en 

restaurang och måltid. 

Ljudintryck kan påverka upplevelserummet och upplevelsen på flera olika sätt. Restauranger 

är kända som högljudda atmosfärer och kräver därför skicklig planering för vilka ljudintryck 

som ska presenteras och vilka som bör döljas (Baraban, 2010). Det auditoriala utrymmet för 

gästen kan delas upp i primära ljud, som är den privata ljudzonen för konsumenten som bör 

hållas på en låg ljudnivå, och bakgrundsljud som ger konsumenten en del av helheten men 

optimalt med låg ljudnivå för att inte överrösta det primära ljudet (Baraban, 2010). Med 

lämpligt bakgrundsljud kan andra sensoriska intryck göras starkare, t.ex. kan ljud ifrån 

stekning förhöja smakintensiteten på den mat som förtärs (Spence & Piqueras-Fiszman, 

2014). Precis som att ljud kan förbättra vissa upplevelser så kan även ljud försämra 

upplevelser om de inte lämpar sig för situationen, till exempel kan konsumenten uppleva 

obehag vid för höga ljudnivåer (Baraban, 2010). 

Doftintryck är de intryck som länge bortsetts som en tillgång inom restaurang eftersom man 

inte har velat störa smakupplevelsen (Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). Länge har dock 

dofter använts som marknadsföring utanför till exempel restauranger, bagerier och affärer för 
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att locka in människor men dofter i matsalen är en aspekt som är relativt ny som verktyg i att 

designa upplevelserummet (Baraban, 2010; Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). 

Människans sensoriska sinne reagerar på förändring och blir därför van med intryck som över 

tid inte förändras, vilket förklarar varför de mest minnesvärda upplevelserna erbjuder nya och 

oväntade intryck med hög sensorisk stimulans (Robson, 1999; Poulsson, 2014). För att kunna 

erbjuda hög sensorisk stimulans menar Poulsson att sensorisk fyllighet (sensory richness) 

behövs, vilket uppfylls då flera sinnen berörs samtidigt (2014). Den allra tydligaste 

kommunikationen uppstår då det gemensamma intrycket av rummets alla stimuli 

kommunicera samma sak (Baraban, 2010, Spence & Piqueras-Fiszman, 2014; Mossberg, 

2015). Dock menar Robson (1999) att konsumenten behöver erhålla en känsla av kontroll 

över situationen för att kunna ta emot den information som förmedlas i rummet. 

2.6 Det öppna köket  

I ett försök att tillföra unicitet, nyskapande och underhållning i måltidsupplevelsen har det så 

kallade ”öppna köket” blivit populärt som verktyg och designkomponent och trätt in i 

matsalen under 1990-talet (Petrowski, 1999; Baraban, 2010). Det öppna köket förekommer 

allra oftast som ett displaykök, det vill säga ett uppvisningskök enkom för att visa upp 

matlagningen för gästerna (Petrowski, 1999). Vid användning av ett display kök finns alltid 

ett gömt beredningskök i restaurangen och på det sättet har restaurangen möjlighet till selektiv 

transparens (Baraban, 2010) i och med att den mindre estetiska delen av köksarbetet kan 

gömmas bakom kulisserna (Petrowksi, 1999; Baraban, 2010). Transparensen som medföljer 

det öppna köket är viktigt för både producent som konsument. Transparensen erbjuder 

producenten möjlighet att försäkra konsumenten om framför allt produktens kvalitet och 

hygien (Alonso & O’Neill, 2010; Baraban, 2010) samt konsumenten erbjuds underhållning 

och delaktighet i skapandeprocessen (Baraban, 2010) som för många ökar acceptansen samt 

det upplevda värdet i produkten (Buell, Kim & Tzay, 2015). I och med det öppna kökets 

selektiva transparens kan producenten välja att exponera konsumenterna med flera sensoriska 

intryck som kan förstärka helhetsintrycket (Baraban, 2010; Spence & Piqueras-Fiszman, 

2014). 

Traditionellt sett har det köket varit gömt bakom kulisserna men i samband med 

uppöppnandet av restaurangköket presenteras kockarna och mathantverket på nytt och 

exklusivt sätt (Baraban, 2010; Spence & Piqueras-Fiszman), för att erbjuda gästerna en nyhet 

i någonting traditionellt och välanvänt. Liknande tendenser kan ses i mathantverket där nyhet 
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eftersträvas i annorlunda tillagning och presentation av välkända råvaror (Spence & Piqueras-

Fiszman, 2014). 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka upplevelserummets påverkan på måltidsupplevelsen och 

vilken roll det öppna köket kan ta i rummet. Syftet kommer besvaras med hjälp av följande 

frågeställningar: 

 

1. Vad är restaurangens intention med det öppna köket i förhållande till 

måltidskontexten?  

2. Hur upplever gästen upplevelserummets påverkan på måltiden och hur 

uppmärksammas det öppna köket av gästen? 

4 Metod 

Vi har en bakgrund i restaurangbranschen genom att båda har arbetat med måltider på både 

restauranger och kaféer samt genom studier på det treåriga gastronomiprogrammet vid Umeå 

universitet. Vi har båda under tidigare universitetskurser  intresserat oss för det öppna kökets 

påverkan på måltidskontexter och måltidsupplevelser. Under flertalet kurser, till exempel 

verksamhetsförlagd utbildning, har vi valt att undersöka det öppna köket i miniatyrskala och 

har behandlat olika aspekter av det. Vi har skapat oss en bild av hur det öppna kökets design 

och plats i matsalen kan påverka varaktigheten på måltiden, hur kocken kan agera som värd 

med gästers närvaro i anslutning till det öppna köket samt hur gäster kan uppleva en måltid 

som konsumeras i ett restaurangkök. Genom den tidigare erhållna förståelsen har intresset 

ökat för att vidare förstå upplevelserummets påverkan på måltidsupplevelser och vilken roll 

det öppna köket kan ta i rummet. Vår kunskap och förförståelse var viktig att notera eftersom 

den kan påverka studieresultatet på både bra och dåliga sätt (Thurén, 2007). Vår bakgrund 

kunde ge oss en möjlighet att förstå den studerade kontext på ett snabbare sätt. Dock kunde 

förförståelsen även påverka uppfattningen på ett skevt sätt på grund av förutfattade meningar, 

vilket var viktigt att ta i beaktandet så att inte vi skulle styra studien i en önskad riktning 

(Thurén, 2007).   
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4.1 Val av restaurang 

För att få möjlighet till att studera upplevelserummet och det öppna köket skedde urvalet efter 

ett antal kriterier för att hitta en passande restaurang. Restaurangen skulle vara belägen i en 

medelstor stad i Sverige, vara nyöppnad samt ha ett öppet kök med fullständig insyn. 

Kriterierna fastslogs för att få lämpliga förutsättningar för att undersöka studiens syfte. En 

medelstor stad valdes för att nå en medelhög invånarmängd för att säkra ett konsumentflöde i 

restaurangen. En nyöppnad verksamhet önskades eftersom det kunde ge oss möjlighet att 

påverka eftersom verksamhetens rutiner och strategier inte ännu är slagna i sten. Det öppna 

köket med fullständig insyn valdes för att ge köket en god möjlighet till att påverka 

upplevelsen. 

Utifrån kriterierna lämpade sig en restaurang för studien och ett godkännande för utförande av 

en kvalitativ studie erhölls. Den utvalda restaurangen tillhör en hotellkedja och följer dess 

värdegrund. Hotellet och restaurangen huserar i en anrik gammal kulturbyggnad som har 

restaurerats och under senare år har anpassats för restaurang- och hotellverksamheten. 

4.2 Val av metod 

För undersöka och besvara studiens syfte valdes flera metoder för att skapa en djup och bred 

förståelse. De metoder som valdes var en observation, fyra ostrukturerade intervjuer med 

konsumenter och en email-intervju med en person i ledningen. Metoderna valdes för att 

erhålla kunskap och förståelse för restaurangkontexten (observation), konsumenters 

måltidsupplevelser (ostrukturerade intervjuer) och restaurangens intentioner med 

upplevelserummet och det öppna köket (email-intervjun). Med hjälp av de olika aspekterna på 

samma upplevelserum kunde en djup förståelse för helheten skapas och lägga grund för 

resultatet i studien. Därför presenteras respektive metoders urval nedan. 

4.2.1 Observation av restaurangens kontext 

Urvalet för observationsdagen hade följande kriterie: Ett relativt högt flöde av konsumenter 

var viktigt för att observationen skulle ge en tydlig bild av kontexten och den sociala arenan i 

restaurangen. Baserat på kriteriet önskade vi oss kunna utföra observationen en fredag, men 

den tänkta fredagen, 8 april 2016, var fullbokad och därmed kunde inte förstahands urvalet 

ske. För att kunna uppfylla urvalskriterierna en annan  dag kontrollerades bordsbokningen för 

kommande vecka med personalen. Tack vare större bokade sällskap lämpade sig onsdagen 

veckan där på, den 13 april 2016, som det nästbästa alternativet. 
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4.2.2 Ostrukturerade intervjuer med konsumenter 

Urvalet för de ostrukturerade konsumentintervjuerna hade följande kriterier: Konsumenterna 

skulle ha ätit en måltid på den studerade restaurangen, måltiden ska ha ätits vid ett bord i 

matsalen samt att måltiden ska ha ätits antigen torsdagen den 14 april 2016 eller fredagen den 

15 april 2016. Utöver kriterierna viktiga för studien togs restaurangens önskemål om hur 

gästerna skulle kontaktas i beaktande. Därför genomfördes urvalet på följande sätt: Den 14 

och 15 april tog vi på plats på restaurangen kontakt med middagsgäster då de skulle lämna 

byggnaden. Vi presenterade oss själva och vår studie kort och sedan blev gästerna tillfrågade 

om de ville ställa upp på en intervju vid ett senare tillfälle. De som var positiva till ett 

deltagande lämnade namn, telefonnummer och en önskad tidpunkt för intervjugenomförandet, 

totalt var de åtta till antalet. De möjliga deltagarna ringdes upp någon dag senare och plats och 

tidpunkt för genomförandet bestämdes. Av totalt åtta möjliga valde fyra stycken deltagare att 

godkänna och genomföra ett deltagande innan en mättnad i intervjuinnehållet uppnåddes, det 

vill säga då intervjuerna inte längre gav ny information (Bryman, 2011). Av de fyra 

deltagarna var två kvinnor och två män, dessutom uppgav alla att besöket var deras första hos 

restaurangen. 

4.2.3 En email-intervju med en person i ledningen 

Urvalet för email-intervjun hade följande kriterier: En person i ledande position skulle väljas 

ut. Respondenten skulle ha en position inom verksamhetens ledning, en bred förståelse för  

restaurangens alla verksamhetsdelar samt ha god kännedom om intentionerna med 

restaurangens koncept och design. Urvalet gjordes för oss på ett lätt och bekvämt sätt genom 

ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) eftersom vår kontaktperson i verksamheten uppfyllde 

kriterierna och hade insikt i studiens syfte. Vid tillfrågan om ett deltagande i studien tackade 

kontaktpersonen ja till genomförandet av en email-intervju.  

4.3 Genomförande av studien 

Metoderna som låg som grund för studien valdes för att undersöka den studerade kontexten 

med flera medel och därmed få en djup förståelse (Bryman, 2011). De tre metoderna som 

utfördes var en observation, fyra konsumentintervjuer och en email-intervju med en person i 

hotelledningen. Genomförandet skedde i ovannämnd ordning, som illustreras i figur 1, vilket 

var viktigt för att inte färga respektive metodgenomförande med resultat från de andra 

metoderna. 
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Figur 1 - Metodöverblick 

Observationen utfördes för att försöka nå en sanning om den studerade kontexten, vilket 

Starrin och Svensson (1996) menar att endast kan göras genom att uppleva den sanningen. 

Förståelsen för kontexten upplevde vi viktig för att kunna relatera till konsumenternas 

upplevelser och producentens intentioner på ett verkligt sätt (Bryman, 2011). 

För att erhålla förståelse om producentens intentioner med och konsumenternas upplevelser 

av upplevelserummet och det öppna köket har kvalitativa intervjuer genomförts. Både 

Bryman (2011) och Kvale (2014) menar att intervjuer är lämpliga metoder för att skapa 

förståelse för hur en studerad kontext upplevs. För att förstå hur konsumenter uppfattar 

restaurangens upplevelserum genomfördes ostrukturerade intervjuer med de fyra utvalda 

konsumenterna. Sist utfördes en email-intervju med den utvalda personen i hotelledningen för 

att förstå vad restaurangen hade för intentioner med upplevelserummet och det öppna köket. 

4.3.1 Genomförande av observation 

Genomförandet av observationen skedde den 13 april 2016 mellan 18:00 och 19:30. 

Observationen startade redan vid entrén och fortsatte vid bordet vi blev tilldelade. För att 

täcka så många perspektiv av upplevelserummet som möjligt bytte vi plats med varandra, men 

gick även runt i matsalen för att observera från olika synvinklar (se bilaga 4). Observationen 

genomfördes av oss båda, först i tystnad genom att skriva ner anteckningar i fältdagbok 

individuellt sedan efter en halvtimme diskuterade vi tillsammans de intryck som observerats. 

Den gemensamma diskussionen under observationen spelades in, och transkriberades vid ett 

senare tillfälle, för att säkerställa att inga skevheter skulle kunna förekomma i redogörelsen av 

observationen.  

Vi agerade som dolda observatörer inför måltidsgästerna på plats och deltog i den sociala 

miljön som undersöktes (Gold, 1958). Inför personalen togs rollen deltagare-som-observatör, 

eftersom agerandet och deltagandet i den sociala miljön skedde på samma premisser som för 
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vanliga måltidsgäster förutom att personalen kände till genomförandet av observationen 

(Gold, 1958). Deltagande observationer undviks ofta i samband med kvalitativa studier 

eftersom manipulation av data är  vanligt förekommande (Yin, 2009). Beslutet att genomföra 

deltagande observationer ansågs ändå mest lämplig eftersom kontexten var 

observationsobjektet och inga personliga ageranden skulle noteras. Transkriptionen av 

ljudupptagningen samt fältanteckningarna sammanställdes till en sammanhängande text för att 

göra materialet lätthanterligt. 

4.3.2 Genomförande av email-intervjun 

Email-intervjun genomfördes i april 2016 genom en fullständig intervjuguide med tillhörande 

beskrivning (se bilaga 1). Intervjuguiden utformades för att erhålla specifika och beskrivande 

svar om restaurangens intentioner med det öppna köket i förhållande till den tänkta 

måltidskontexten. För att få svar på om intentionerna intervjuades den  utvalda personen i 

hotelledningen via email. Följdfrågor kunde skickas tillbaka för att skapa en dialog fastän 

intervjun inte skedde i realtid. För att komplettera bristande information hämtades även 

kunskap ifrån intervju i dagstidning (Bergman, 2016) med samma respondent.  

Intervjun med personen i ledande position valdes att utformas som en email-intervju eftersom 

utformningen erbjuder fördelen att tillåta annat arbete ske parallellt (Salmons, 2010). 

Resonemanget fördes att känslor och uttryck inte var det relevanta att erhålla ur intervjun och 

därmed skapades utrymmet för oss att kunna genomföra en intervju via email. Dessutom 

besitter email-intervjun fördelen att skapa ett utrymme för den intervjuade att begrunda och 

omformulera sina svar som kan skapa mera mening och djup, vilket inte är möjligt vid en 

intervju i realtid (Salmons, 2010). Därför var det även viktigt för oss att frågorna var 

välformulerade och lätta att förstå eftersom den personliga interaktionen inte kan äga rum 

(Salmons, 2010, Bryman, 2011). Eftersom svaren från email-intervjun erhölls i skrift behövde 

vi inte transkribera materialet inför analys. 

4.3.3 Genomförande av ostrukturerade intervjuer 

De ostrukturerade intervjuerna med de fyra konsumenterna genomfördes alla i april 2016. 

Intervjuerna genomfördes vid separata tillfällen öga mot öga på en plats vald av konsumenten 

själv, vilket vi ansåg viktigt för att skapa en trygghet.  Innan intervjuerna påbörjades 

informerades alla både muntlig och skriftligt om sina rättigheter vid ett deltagande samt att de 

fick skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 2). Den intervjuade blev informerad om när 

inspelningen av intervjun startades och ombads sedan berätta om sin måltidsupplevelse på den 
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studerade restaurangen. Under intervjuns gång ställdes sonderingsfrågor om intressanta 

aspekter i konsumenternas berättelser (Bryman, 2011). Intervjuerna avslutades då 

konsumenterna ansåg att det inte fanns mer att berätta om sin måltidsupplevelse. Intervjuerna 

spelades in på en mobiltelefon och transkriberades i sin helhet vid ett senare tillfälle för att ge 

en översiktlig bild och möjliggöra granskning. Teman i innehållet noterades kontinuerligt och 

intervjuer genomfördes till intervjuerna inte längre gav ny information (Bryman, 2011).Totalt 

genomfördes fyra intervjuer.  

4.4 Analys 

Analysen av det insamlade materialet har skett flera steg eftersom metoderna som använts har 

varit av olika karaktär. Först har materialen från de olika metodgenomföranden analyserats 

separat och därefter har en sammanslagning gjorts för att analysera allt erhållet material i sin 

helhet.  

Det sammanställda observationsmaterialet meningskoncentrerades för att göra materialet mer 

lättillgängligt utan att förändra innebörden i texten (Kvale, 2014), eftersom en tät beskrivning 

(thick description) av upplevelserummet är nödvändig för att skapa en grundförståelse för 

inom vilken miljö fenomenet äger rum (Starrin & Svensson, 1996; Yin, 2009).  

Intervjumaterial ifrån de ostrukturerade konsumentintervjuerna bearbetades och analyserades 

med hjälp av meningskoncentrering som innebär att intervjusmaterialet kortas ner utan att 

förändra innehållet i det (Kvale, 2014). Efter koncentreringen meningstolkades materialet och 

för att undvika feltolkningar kontrollerades materialet av oss båda individuellt. 

Meningskoncentreringen tematiserades sen för att hitta gemensamma samt utstickande teman 

i materialet relevanta för syftet (Bryman, 2011).  

Eftersom de erhållna svaren ur email-intervjun var koncentrerade och relevanta för syftet 

redan i råmaterialet togs beslutet att meningskoncentrering var irrelevant. Tematisering har 

utförts och relevanta teman för syftet har plockats ut.  

De data som erhållits och analyserats enskilt har slagits samman och analyserats tillsammans i 

helhet för att skapa en förståelse för hur de hänger samman. Analysen har behandlat data på 

jämförande vis för att hitta relevanta samband samt olikheter data emellan med hjälp av 

tematisering (Bryman, 2011). Det teorietiska ramverket har tillämpats på de enskilt erhållna 

datat samt på data erhållet ur helhetsanalysen. 
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4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Vi valt att försöka uppnå trovärdighet i studien genom att arbeta med principerna tillförlitlig 

och äkthet, som ofta anses som mer lämpade för kvalitativa metoder (Guba & Lincoln, 1994; 

Bryman, 2011). För att kunna uppnå tillförlitlighet bör arbetet påvisa trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet till att styrka och konfirmera (Guba & Lincoln, 

1994; Bryman, 2011). 

Trovärdigheten  i studien har eftersträvats genom att använda flera metoder i angreppssättet 

som har gett ett rikt material. Med hjälp av det rika materialet har en tät beskrivning av 

upplevelserummet kunnat göras för att göra beskrivningen nyanserad och lätt att förstå. 

Genom att jämföra observations- och intervjuresultat försöker vi visa upp flera uppfattningar 

av samma fenomen, vilket genom likheter i resultaten kan hänvisa till en trovärdighet i 

studien (Tebelius & Patel, 1987; Guba & Lincoln, 1994). 

Överförbarheten i studien är omöjlig att uppnå eftersom studien har utförts på ett utvalt 

fenomen i en specifik kontext, därmed finns det ingen möjlighet att överföra den verklighet på 

en annan verklighet (Yin, 2009; Bryman, 2011). Dock har den täta beskrivningen av det som 

studerats, valda metoderna och teorierna använts för att försöka komplettera brister i 

överförbarheten (Svensson & Starrin, 1996; Yin, 2009). 

Pålitlighet har eftersträvats genom noggranna redogörelser av studiens alla processer med 

tillhörande dokumentation samt att metoder och teorier kontinuerligt granskats och diskuterats 

med handledare och medstudenter.  

Möjlighet till att styrka och konfirmera har eftersträvats genom att kritiskt granska och 

diskutera vårt eget förhållningssätt samt konstatera att objektivitet i en kvalitativ studie är 

omöjlig (Yin, 2009; Bryman, 2011). För att sträva efter största möjliga objektivitet valdes 

observationen som första metod för att undvika färgning av intervjuer samt att intervjuerna 

valdes att utföras ostrukturerade.  

För att försöka kontrollera äkthet eller autenticitet i studien har arbetet utvärderats utifrån 

Guba och Lincolns (1994) kriterier som kan styrka om en undersökning ger en rättvis bild av 

den studerade kontexten. Vi har strävat efter att ge en rättvis bild genom att använda oss av 

flera metoder i vårt angreppssätt (Tebelius & Patel, 1987; Guba & Lincoln, 1994). Med täta 

beskrivningar och flera metoder har vi försökt bidra med hjälp och förståelse för hur den 

sociala miljön ser ut i restaurangen samt redovisa för hur restaurangens gäster upplever den.  
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Genom att analysera resultatet och tillämpa det teoretiska ramverket på det eftervar vi att 

öppna upp för förändring  samt erbjuda bättre möjligheter till förändringen. 

4.6 Etiska aspekter 

Den etiska ståndpunkten har haft central roll i studieutförandet för att kunna säkerställa 

trovärdighet och värdighet i arbetet. Det har varit ytterst viktigt att utförandet och 

datainsamlingen har skett på ett korrekt sätt eftersom kvalitativa studiers tillförlitlighet ofta 

ifrågasätts på grund av begränsande generaliserbarhet (Bryman, 2011). För att få tillgång till 

all önskvärd data för att kunna skapa en djup spetsad kunskap har informationskravet i vissa 

avseenden tagits lättare på. Situationsbetingad etik (Bryman, 2011, 129) har stått som grund 

för att skapa en bred förståelse för den sociala miljön det studerade fenomenet verkar i, 

eftersom valet togs att inte informera de måltidsgäster som närvarade i lokalen under utförd 

observation. Valet grundades i det faktum att den enskilda människans beteende inte var av 

intresse utan kontexten i sin helhet var under observation. 

Vid intervjuerna har information av de fyra forskningsetiska principerna varit mycket viktig 

för att skapa en ärlig och trygg förutsättning för ett frivilligt deltagande. Deltagarna har 

informerats om sina rättigheter i studien både muntligt och skriftligt (se bilaga 2). De fyra 

forskningsetiska principerna innebär att deltagare får erhålla information om studiens syfte 

och sina rättigheter så som frivilligt deltagande och möjligt avbrytande (informationskravet), 

att de själva får bestämma över sitt deltagande (samtyckeskravet), att deras personuppgifter 

behandlas med konfidentialitet (konfidentialitetskravet) samt att insamlade uppgifter inte 

kommer användas för annat än studiens syfte (nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet, 2002; 

Bryman, 2011).  

4.7 Källkritik 

Källor som använts i arbetet har behandlats utifrån följande kriterier för att försöka säkerställa 

dem som användbara och trovärdiga.  

Vi har i arbetet strävat efter att inte använda en enda källa som en absolut sanning utan försökt 

styrka eller ifrågasätta med hjälp av andra källor. Dessutom har de källor som använts haft 

kravet att vara akademiskt publicerade skrifter för att försöka säkerställa äkthet i teorin och 

arbetet (Thurén, 2013). Dock har en doktorsavhandling (Poulsson, 2014) använts och fått en 

större roll i arbetet än vad som kan diskuteras som lämpligt, eftersom doktorsavhandlingar 

inte anses ha den legitimitet eller trovärdighet som oberoende granskad forskning har. 
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Poulssons arbete används i ett försök att presentera en nyans av upplevelseekonomin (Pine & 

Gilmore, 2011) och tjänstedominerande logiken (Vargo & Lusch, 2004) som vi upplever 

intressant. Både Pine och Gilmore (2011) samt Vargo och Lusch (2004) har tillsammans med 

Lena Mossberg (2015) fått stå för grundteorin i studien eftersom deras arbeten har objektivt 

granskats och bekräftats. Dock bör det uppmärksammas att deras trovärdighet i teorierna inte 

ska tas för givet eftersom kritik även riktas emot dem. Pine och Gilmores trovärdighet 

ifrågasätts av vissa som anser att teorin presenteras mer som en försäljningsstrategi för 

upplevelseföretag än som en objektivt synsätt på en ekonomisk synsätt (Boswijk, Thijssen & 

Peelen, 2007).  Även Vargo och Lusch har kritiserats för att vara ensidiga och försöka 

implementera en enda ekonomisk strategi på alla marknader (O'Shaughnessy & Jackson 

O'Shaughnessy, 2009). Dock har Vargo och Lusch blivit citerade 8440 gånger enligt Google 

Scholar. 

Efter fastställning av publikation har innehållet kritiskt granskats om det kan ses aktuell och 

uppdaterad information. Ifall tidsspannet har varit stort sedan publikationen har källan 

verifierats med nyare källor som styrker informationen som aktuell (Thurén, 2013). För att 

undvika skevhet i teoribildningen har endast originalkällor använts eftersom det annars finns 

risk för felaktiga tolkningar då information refereras i flera led (Thurén, 2013). Vi har inte 

hittat några tecken på att de använda källorna i arbetet inte skulle ge en rättvis bild av den 

verklighet de förklarar (Thurén, 2013), dock anser vi oss själva inte kunniga nog för att göra 

en korrekt bedömning av alla källor. I detta sammanhang bör dagstidningsartikeln av 

Bergman (2016) som använts som kompletterande information till intervjun med personen i 

hotelledningen nämnas och diskuteras. Informationen som hämtats ur dagstidningen kan ses 

som andrahandsinformation och pålitligheten skulle kunna diskuteras. Valet togs att använda 

artikeln iallafall eftersom den skriftligen kunde hänvisa till information som vi muntligen 

erhållit av personen i ledningen, men inte lyckats erhålla genom email-intervjun. 

5 Resultat 

I resultatavsnittet presenteras resultaten ifrån vår egen observationen under rubriken 

beskrivning av det observerade upplevelserummet, för att ge en tydlig beskrivande bild av 

upplevelserummet och den sociala arena som verkar i den. Under rubriken teman från 

intervjuerna presenteras resultaten erhållna från alla genomförda intervjuer samt den 

kompletterande informationen från dagstidningen (Bergman, 2016). Resultatet presenteras 

genom att ställa upp svar från email-intervjun som genomfördes med en person i 
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hotelledningen och jämförs mot svar erhållna i de fyra intervjuerna med konsumenter. De 

teman som resultaten grupperas i har uppkommit genom tematiseringen i analysen. 

5.1 Beskrivning av det observerade upplevelserummet 

Vid hotellets huvudentré möts man av intryck av röda mattan, guldhantag och en massiv 

stentrappa som leder vidare till receptionen och fyra stora valvingångar till restaurangen, 

vilket tydligt hänvisar vart man ska gå. Ifrån stenvalven visar sig en öppen planlösning i 

restaurangen där matsalen tar en kvadratiskform med ett antal tydliga sektioner och ett helt 

öppet kök kombinerat med en bar längs med hela höger sidan, vilket illustreras i figur 2. 

Närmast valven finns en sektion som påminner om ett torg i sin utformning med omgivande 

tegelväggar och dubbel takhöjd. Bakom torget i mitten av matsalen sjunker takhöjden till 

normalnivå och en paviljongliknande sektion med pastellfärgat kakelgolv och avgränsning 

genom mörka träavskiljare med fönster visar sig. På andra sidan paviljongen öppnar matsalen 

upp sig med ljusare färger och en hel glasvägg täckande två våningar som vätter mot gatan, 

vilket ger en luftig och ljus känsla. Längs med glasväggen går en stor betongtrappa ned till 

gatunivå och den andra entrén till restaurangen. I hörnet vid trappen finns toalett och 

klädavhängning. I hela matsalen, med undantag i paviljongen, är det glansiga trägolv. 

 

Det öppna köket och baren är synligt från flertalet håll i restaurangen eftersom det sträcker sig 

längs med en hel vägg i matsalen. Köket glänser av rostfritt stål och vitt kakel och bakom 

disken visar sig ugnar, kastruller och stekbord. Ovanför bar- och köksdisken finns gallerskåp i 

mörkare borstat stål som etsar samman bägge arbetsdelar samt som fungerar som förvaring. I 

skåpen hänger även köttkrokar för beställningar att fästas i. Köket står ut en bit i rummet och 

fronten utgörs av ljusare träslag och displaymontrar samt ett gammaldags kartotek. 

Figur 2 - Planritning 
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Lamporna i lokalen är av olika typer, så som lampskärmar i metall och sammet eller 

glaskupor i annorlunda former. Lamporna matchar färgerna i kakelgolvet och andra detaljer i 

matsalen. Längs med den vänstra väggen i paviljongen finns en klar orange soffa och ovanför 

på väggen hänger mörka hyllor med ståldekorationer, så som ljusbehållare, en jordglob och 

böcker. Materialvalet i lokalen är betong, stål av olika slag samt läder, vilket ger ett intryck av 

rustikt och industriellt. 

Vid ingång i lokalen via valvet är flödet otydligt eftersom det är svårt att se tydliga 

väntplatser, avhängning eller kassamaskiner. Vid ingång ifrån trappan är flödet tydligare 

eftersom klädavhängningen är det första som ses och sedan bardisken med en kassa. Direkt 

insyn i det öppna köket fås från detta håll till skillnad från ingången vid valventrén. 

Synintrycken är varierande beroende på sittplats och synvinkel i lokalen. Med ryggen emot 

det öppna köket är synintrycken färre än med ansiktet vänt emot det, eftersom största delen av 

restaurangens flöde sker på den sidan av lokalen. Personalflödet är lugnt och alla har unison 

klädsel. 

Det är väldigt högljutt i lokalen fastän inte restaurangen är fullbokad. Förutom ljud från andra 

gäster hörs slammer ifrån bestick och koppar. Inga ljud kan höras från köket och heller inga 

dofter fastän köket är vidöppet. Det upplevs konstigt och det kan uppmärksammas att inga 

doftintryck erhållits överhuvudtaget i lokalen. Lokalen har hårda väggar och hög akustik 

vilket gör att ljudnivån upplevs överrösta alla andra ljud i lokalen. Vi upplevde miljön vid 

bordet som lyhörd och mindre intim, vilket gjorde att vi ville sänka tonen för att behålla vår 

privata sfär. 

5.2 Teman från intervjuerna 

I detta stycke presenteras tema från intervjuerna där producentens intentioner och 

konsumenternas upplevelser jämförs för att visa hur dessa aspekter hänger samman eller 

skiljer sig åt. För att göra det extra tydlig presenteras resultatet i både flytande text och citat, 

dessutom presenteras inte observationen tillsammans med dessa teman, utan knyts samman i 

diskussionen. Nedan presenteras restaurangens intentioner med upplevelserummet genom två 

citat för att tydligt visa restaurangens vision. 

Det ska kännas inbjudande, avslappnat och intressant att vara hos oss – det ska kännas som att 

man som gäst är inkluderad i vad som händer i matsalen i så stor utsträckning man önskar. [...] 

Vi vill att gästen ska se vad som tillagas, men också att gästen ska uppmärksamma att vi gör det 

vi gör av glädje och med en inspiration av varandra. 

Person i hotelledningen, email-intervju 
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”Tanken är att restaurangen ska bli en »social miljö«, med öppet kök så att gästerna kommer 

nära kockarna.” I övrigt är [hon] hemlighetsfull kring detaljerna. –Jag tror vi komma sticka ut i 

[stan] med en tolkning av känslan av att gammalt är nytt och att råvaror är viktigt, berättar hon 

svävande. 

Person i hotelledningen, citerad i Bergman (2016, 26) 

 

Eftersom restaurangen är en del av en hotellkedja är värdeorden de samma, tradition, kvalité  

och flärd (person i hotelledningen, email-intervju, 13 april). På följande sätt förklarar gästerna 

sina egna upplevda värdeord då de bads beskriva sin upplevelse och restaurangen med några 

få adjektiv. Följande citat beskriver även de teman som tagits ut genom tematiseringen och 

som står för det studiens resultatet. 

  

Det vart ju som ett morden restaurang som försöker hålla sig med bra kvalité och högt standard 

men känner att dom nu inte har hittat sin balans helt. 

Kvinna, 38 år 

Slamrigt, det är nog det som sitter kvar mest vilket jag tycker är synd för att egentligen var det 

en väldigt trevlig måltid annars [...] ett annat adjektiv skulle kunna vara nytänk eller försök till 

nytänk " 

Man, 68 år 

Ja men mysig tror jag nog eller förväntansfull [...] sen modernt också samt att de behöll sin egna 

touch på inredning. 

Kvinna, 26 år 

5.2.1 Ljud 

Det finns egentligen inga nackdelar utan bara små hinder som vi behöver parera – det är vissa 

delar i perspektiv ljud (när det slamrar – hur påverkas gästen?) som vi kan behöva ta hänsyn till. 

Person i hotelledningen, email-intervju 

Ljudnivån i lokalen uppfattades av tre av de intervjuade som alldeles för hög och slamrig, 

vilket de ansåg påverka deras upplevelse negativt eftersom ljudet hindrade social interaktion 

och inkräktade på sällskapets intima sfär. Ljuden som uppfattas negativt erhålls ifrån andra 

konsumenter i lokalen och slammer ifrån porslin och bestick medan inget ljud ifrån det öppna 

köket nämns. En av konsumenterna pekar på att deras sittarrangemang även gjorde 

kommunikationen svårare, eftersom bordet var avlångt och fyrkantigt. Alla övriga 

konsumenter satt vid liknande bord i lokalen. 

En av de intervjuade påpekade att höga ljudnivåer inte är angenämnt men hon upplevde även 

atmosfären helt annorlunda ifrån de andra. 
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Vi var ju ändå där hyfsat tidigt så det kan ju vara ganska skönt att det är lugnt med. Man vill ju 

inte alltid ha det där sorlet, så det var trevligt. 

Kvinna, 26 år 

5.2.2 Öppna köket 

Vi har inte valt detta utan det är en designfråga från början men vi är alla tre [hotellchef, 

restaurangchef och kökschef] väldigt positivt inställda till det öppna köket. [...] Grundidén var 

nog från arkitekten som har konsulterat med [hotellet]  i frågan naturligtvis.  [...] Vi önskar att 

det öppna köket ska vara ett positivt skyltfönster för vad vi står för. 

Person i hotelledningen, email-intervju 

Det öppna köket nämns i förbifarten av två av konsumenterna, men det läggs ingen större vikt 

vid den aspekten av lokalen. Det öppna köket ses snarare som en designdetalj de lagt märke 

till som erbjuder en annorlunda utformning.  

5.2.3 Designen 

Tanken med restaurangen är att vi vill skapa en miljö, som vi bygger genom upplevelser för alla 

sinnen, där människor vill samlas för social samvaro. Det ska kännas inbjudande, avslappnat 

och intressant att vara hos oss. 

Person i hotelledningen, email-intervju 

Konsumenterna upplever lokalen som estetiskt tilltalande med många detaljer där nya och 

gamla aspekter blandas, vilket ger restaurangen en modern och urban känsla. Blandningen av 

det gamla och det nya förstärks av byggnadens historia och sättet restaurangen framhäver 

byggnaden på, vilket uppskattas av konsumenterna. 

De öppna ytorna i lokalen nämns också av alla konsumenter på ett eller annat sätt, men endast 

en av konsumenterna upplever öppenheten negativ. 

De hade lite annorlunda stuk än vad jag är van med. De var mera öppna ytor eller vad man ska 

säga. [...] Där vi satt.. Om man vill ha mera intim, avskild plats så kan det vara svårt att ordna 

det i den där stora lokalen. 

Man, 72 år 
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5.2.4 Produkten  

Tanken med menyn är att vi som människor alla är olika och vi vill skapa valmöjligheter för 

alla våra gäster. Vi har valt plocka bort det traditionella i menyer med förrätter och varmrätter. 

[...] Vi vill ge en möjlighet att välja dryck på samma sätt – just för att möjliggöra en upplevelse 

för alla sinnen.[...] ..kokkonst i all sin enkelhet och [han, köksmästaren] överraskar gärna med 

små nytänkande idéer hos gamla klassiker. 

Person i hotelledningen, email-intervju 

Konsumenterna hänvisar till ett innovativt och annorlunda koncept som relaterar till 

menyuppbyggnaden och storleken av rätterna. En av konsumenterna ifrågasätter ifall 

förändringen gör någon skillnad i praktiken och hänvisar till att om en halvrätt, en helrätt och 

en dessert beställs blir det ett klassisk koncept med förrätt, varmrätt och dessert. Två av fyra 

konsumenter upplevde menybeskrivningen bristande och kände att de inte erhöll den 

information som de behövde, vilket resulterade i att menyn inte motsvarade deras 

förväntningar.  

6 Diskussion 

Ur resultatet går det att konstatera att det öppna köket i detta fall inte har kunnat användas 

som ett kommunikationsverktyg för att förmedla den tänkta måltidskontexten. Resultatet tyder 

istället på att det öppna köket upplevts som en designdetalj i upplevelserummet som har 

bidragit med en ökad känsla av öppenhet i lokalen. Fastän resultaten pekar mot att det öppna 

köket inte skulle kunna användas som ett aktivt verktyg att förmedla en tänkt måltidskontext 

bör inte detta ses som en definitiv sanning, utan snarare en sanning i den studerade kontexten. 

Teorin hänvisar till att upplevelser formas av konsumentens personliga tycken samt stimulans 

som erhålls i samband med upplevelsen (Holbrook & Hirschman, 1982; Poulsson, 2014; 

Spence &  Piqueras-Fiszman, 2014; Mossberg, 2015). Upplevelserummets stimulans påverkar 

konsumenten och framkallar reaktioner (Bitner, 1992) och alla designkomponenter i rummet 

kan ses som stimulansgivande enheter. Därför är konsumenternas upplevelser och berättelser 

mycket intressanta att diskutera utifrån restaurangens måltidskontext för att förstå hur 

upplevelserummet har påverkat deras måltider. Det blir därför även intressant att ställa frågan 

om varför det öppna köket inte har kunnat kommunicera det restaurangen önskat förmedla. 

För att skapa förståelse för resultatet och diskutera det utifrån syftet för studien kommer 

diskussionen att delas upp under rubriker baserat på teman om vad restaurangen har önskat att 

kunna förmedla i upplevelserummet och med hjälp av det öppna köket.  
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6.1 Social miljö 

Som tidigare nämnt önskar restaurangen att, med hjälp av det öppna köket, skapa en social 

miljö och uppmana till delaktighet och samskapande. Dock visar resultaten att 

upplevelserummet varken främjar den sociala interaktionen eller samskapandet. I 

restaurangens utformning med många öppna ytor har de goda förutsättningar för att påverka 

konsumenten med stimulans och låta dem vara delaktiga och bli sedda i upplevelserummet 

(Baraban, 2010; Mossberg, 2015). Dock uppfattas inte de öppna ytorna som positiva 

pådrivningsfaktorer då konsumenternas personliga sfärerna upplevdes inkräktas av 

öppenheten. Resultatet hänvisar till att konsumenterna upplevde ljudnivån i öppna lokalen 

som inkräktande på samvaron i deras sällskap och det bör diskuteras om det kan finnas ett 

samband till utformningen av restauranglokalen och dess öppenhet. Det kan diskuteras ifall 

det egentligen är den höga ljud nivån som får den öppna lokalen att upplevas påträngande på 

det personliga utrymmet. Ljudets påverkan på upplevelsen kommer diskuteras längre fram. 

Den sociala miljön och dess arenor är en av de viktigaste aspekterna i en upplevelse eftersom 

det är viktigt för konsumenten att få dela sin upplevelse med likasinnade (Poulsson, 2014; 

Mossberg, 2015). I  och med att konsumenterna upplevde miljön för öppen så har den viktiga 

sociala interaktionen påverkats och försvårats (Baraban, 2010), vilket resulterar i en ansträngd 

situation där kommunikationen och samvaron inte kan flöda fritt.  

En öppen planlösning gör det enkelt för konsumenter att kunna läsa av lokalen och snabbare 

tolka vad som kan förväntas av måltiden (Robson, 1999), dock som ovan nämnt kan det 

öppna bli för öppet och bör undvikas med hjälp av andra faktorer i restaurangdesignen 

(Baraban, 2010). 

6.2 Innovation 

Genom email-intervjun framgår restaurangens önskan om att blanda gammalt och nytt för att 

försöka förmedla värdegrunden kopplad till tradition. Samtidigt önskar restaurangen att  

blandningen ska kunna erbjuda en känsla av nyhet och spänning. Med den blandningen som 

verktyg önskar de kunna skapa en avslappnad och intressant miljö för sina gäster. 

Restaurangen lyckas med att sticka ut som unik och intressant med hjälp av sin 

restaurangdesign, vilket även är det vanligaste sättet att sträva efter unicitet (Mossberg, 2015). 

Det bör dock diskuteras om designen tagit mer fokus på det estetiskt vackra istället för på 

stimulansen den sänder ut till gäster (Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). Upplevelserummets 

tema och dess kommunikation utformas och levereras genom layout och design (Baraban, 
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2010; Mossberg, 2015). Restaurangens konsumenter uttrycker uppskattning för 

detaljrikedomen och kopplingen mellan det gamla och det nya i restaurangens koncept 

eftersom byggnaden har ett historiskt värde. Genom att använda sig av byggnadens historia i 

restaurangens utformning använder sig producenten av tillhörande berättelse (Poulsson, 2014) 

för att tydligt förmedla sitt koncept.  

En annan av nyhetsaspekterna som står ut i konceptet och som konsumenterna upplever som 

unikt och intressant är valmöjligheten till att som konsument få välja portionsstorlek själv och 

på så sätt vara delaktig i utformningen av måltiden (Baraban, 2010; Poulsson, 2014; 

Mossberg, 2015). Att den nya valmöjligheten upplevs spännande och ny erbjuder 

konsumenterna en känsla av nyhet i upplevelsen, vilket är en stor bidragande faktor till att 

människor söker sig till upplevelseerbjudanden (Poulsson, 2014). För att nyhetsinslag och 

överraskande moment ska kunna accepteras och tas emot med positiva känslor bör 

förändringen inte ske för abrupt, utan balansen mellan det kända och det okända bör avvägas 

väl (Poulsson, 2014). Att majoriteten av konsumenterna uppfattade utformningen intressant 

och ny, med undantag för en av dem som ansåg konceptet i praktiken bli som en traditionell 

utformning, hänvisar till att balansen i förändringen är god. I detta fall har alla konsumenter 

uppgett besöket som deras första, vilket i sig medför en känsla av nyhet, därför skulle 

andragångsbesökare kunna erhålla och redgöra för andra upplevelser och förståelser. 

En känsla av nyhet följer in i restaurangens menyutformningen där välkända råvaror och rätter 

skapas och presenteras på nya sätt för att erbjuda intressant och överraskande utformning 

(Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). Dock brister kommunikationen i menyutformningen då 

det moderna och innovativa i maten inte når ända fram i menybeskrivningen eftersom flera av 

de intervjuade konsumenterna upplevde bristande förståelse för innehållet i menyn. 

6.3 Upplevelse för alla sinnen 

Med den öppna planlösningen och det öppna köket försöker producenten skapa en 

förutsättning för en upplevelse som berör alla sinnen. Den optimala upplevelsen anses beröra 

konsumenten med så många sensoriska aspekter som möjligt (Ryu et al., 2012; Spence & 

Piqueras-Fiszman, 2014; Poulsson, 2014) där all stimulans i upplevelserummet hänvisar till 

samma sak (Baraban, 2010). Det öppna köket kan bli en enhet som erbjuder en variation av 

sensoriska intryck och med rätt stimulans kan konceptets kommunikation bli extra tydlig 

(Gustafsson et al., 2006; Baraban, 2010).  Med upplevelserummets  sensoriska förhållanden i 

fokus bör restaurangens förutsättningar för en optimal upplevelse diskuteras. 
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Resultatet hänvisar till synintryck i form av design som de intryck som påverkat 

konsumenterna mest på ett positivt sätt, vilket redan har diskuterats. Upplevelserummets 

sensoriska förhållanden i form av ljus och doft noteras dock inte i måltidsupplevelsen, men 

ljudintryck däremot är speciellt påtagliga vilket även observationen styrker. 

Både genom observationen och konsumentintervjuerna noteras kala och hårda ytor i 

restauranglokalen som upplevs bidra till hög akustik. Lokalen upplevs mycket högljudd och 

resulterar i att konsumenterna upplever ljudet påträngande och inkräktande på deras måltid. 

Den höga ljudvolymen suddar ut gränserna mellan den privata ljudzonen och bakgrundsljudet 

(Baraban, 2010) vilket försvårar möjligheten till socialt samspel med omgivningen. Dessutom 

försämras helhetsupplevelsens sensoriska intryck eftersom det höga ljudet i lokalen skapar en 

barriär mellan köket och matsalen samt mellan de sociala grupperna i rummet (Baraban, 

2010). Ljudbarriären resulterar i att önskvärda sensoriska aspekter inte kan göra avtryck på 

konsumenten och dennes upplevelse, vilket också diskuteras av Baraban (2010) och Spence 

och Piqueras-Fiszman (2014).  

Både Baraban (2010) och Mossberg (2015) menar att öppna ytor bidrar med stimuli och kan 

skapa delaktighet i upplevelsen. Det kan antas att de öppna ytorna tillsammans med den höga 

ljudnivån i lokalen utgör för hög stimulering som för konsumenterna blir svår att hantera och 

därmed fråntar deras kontroll över situationen (Robson, 1999). I och med mindre kontroll 

över vad som sker i lokalen kan det tänkas att konsumenten försöker ägna all sin 

uppmärksamhet åt att behålla sin personliga sfär. 

I och med att det önskade bakgrundsljudet inte når fram till konsumenten så försvinner även 

en stor del av den information som behövs för en komplett upplevelse (Baraban, 2010; 

Poulsson, 2014), exempelvis att gå på bio där filmen visas utan ljud. Restaurangens öppna 

kök är i sin utformning  idealisk för att kunna bidra med både ljud och doft, dock verkar de 

aspekterna inte nå fram till konsumenterna. I observationen konstateras det att inga dofter 

ifrån köket når matsalen, vilket uppmärksammas som konstigt eftersom köket är vidöppet. Att  

inte konsumenterna nämner dofter tolkar vi som att de inte heller utsatts för några och 

eftersom doftsinnet är det sinne som förmedlar den intensivaste kommunikation och de mest 

oförglömliga minnena (Baraban, 2010).  Dessutom diskuteras inte heller det öppna köket 

något märkvärt i intervjuerna, så som tidigare nämnts, vilket vi anser kan ha en koppling till 

avsaknaden av ljud- och doftintryck ifrån köket. Avsaknaden av kökets stimuli resulterar i att 

det öppna kökets kommunikation inte når gästen och därmed går de miste om transparensen 
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producenten vill erbjuda dem. Genom att inte kunna ta del av transparensen går konsumenten 

i sin tur miste om kunskap och förståelse för produkten (Alonso & O’Neill, 2010; Baraban, 

2010), samt en möjlighet till att delta i skapandeprocessen (Baraban, 2010) och erhålla ett 

större upplevt värde för sig själv (Buell, Kim & Tzay, 2015). 

6.4 Metoddiskussion 

Genom en kvalitativ process med olika typer av intervjuer tillsammans med en observation 

valde vi att besvara syftet och skapa djup förståelse för det studerade fenomenet (Yin, 2009; 

Bryman, 2011). Det bör dock diskuteras vilka svagheter de valda metoderna har och hur det 

kan ha påverkat resultatet. Det är även relevant att reflektera över hur en annan 

metoduppsättning kan ha lämpat sig för det studerade syftet och minskat bortfall av intressant 

data. 

Svårigheterna och bristerna i metoden upplevdes och visade sig tydligast i 

metodgenomförandet. Att vi inte tidigare har genomfört intervjustudier har gjort oss osäkra i 

vår roll som intervjuare, vilket kan ha resulterat i bortfall av information om inte 

sonderingsfrågor ställts vid rätt tillfällen (Kvale, 2014). Även genomförandet av 

observationerna kan diskuteras eftersom de oundvikligen har färgats av vår tidigare kunskap 

om ämnet. Dock hade inte observationen kunnat ske med mindre förförståelse, men det kunde 

med fördel ha utförts fler observationer för att öka tillförlitligheten i uppfattningen av 

kontexten (Starrin & Svensson, 1996). Dock menar Starrin och Svensson (1996) att 

svårigheten med observationer inom kvalitativa studier är att skapa samma förutsättningar 

flera gånger. Och den svårigheten upplevde vi i utförandet och var även grunden i 

resonemanget varför enbart en observation utfördes. Nu i efterhand resonerar vi annorlunda 

och anser att fler observationer hade hjälpt oss i förståelsen av kontexten i restaurangen.  

Urvalet av konsumenter är även självklart att ifrågasätta och diskutera hur det hade kunna 

gjorts annorlunda samt om det hade kunna ge andra resultat. Eftersom urvalets 

tillvägagångssätt styrdes av restaurangen ifrågasattes inte urvalsmetoden vidare eftersom det 

var viktigt för oss att bemöta restaurangens önskemål med respekt. Hur själva urvalet har 

påverkats av våra roller som forskare vid urvalets stund kan diskuteras. Vid interaktionen med 

restaurangens konsumenter var vi i vårt bemötande pådrivande för att försöka sälja in vår 

studie och på det sättet få konsumenterna intresserade till att ställa upp på en intervju. Det 

pådrivande beteendet kan diskuteras som både positivt och negativt, eftersom det antingen 

kan ha upplevts som intresseväckande eller som påtvingande. Dock kan vi inte annat än 
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spekulera i konsekvenserna av vår forskarroll eftersom vi varken har upplevt tecken på det 

ena eller det andra. 

Ifall urvalet hade gjorts annorlunda hade ett målstyrt urval kunnat lämpa sig för att säkerställa 

en bredare spridning av respondenter från olika målgrupper (Bryman, 2011). I urvalet fanns 

kriteriet om att måltiden skulle ha ätits sittande i matsalen och inte sittande vid bardisken 

eftersom  vi då ansåg att de platserna utgjorde en för liten del av alla sittplatser i 

upplevelserummet och erbjöd andra förutsättningar i samskapandet. Dock kan det diskuteras 

om urvalskriteriet har sållat bort relevant information som skulle ha kunnat bidra med flera 

nyanser och förståelser av den studerade verkligheten.  

Eftersom verksamheten var nyöppnad vid genomförandet av metoder kan resultatet vara 

missvisande som restaurangens verklighet över längre tid. Ifall möjligheten hade funnits hade 

metodgenomförandet spridits ut över längre tid för att säkerställa ett jämnare resultat för 

förståelsen av verksamheten. Det beskrivs i urvalet att en nyöppnad verksamhet var ett 

kriterie och kan ifrågasättas varför eftersom kriteriet i sig kan ha bidragit till missvisande 

resultat. Resonemanget var att en nyöppnad verksamhet erbjöd många positiva aspekter 

genom att låta oss påverka situationen och få studera en verksamhets uppstart. Aspekten att 

resultatet kan vara missvisande över tid upplever vi inte som en stor nackdel i nu läget, 

eftersom vi har studerat ett fenomen inom en begränsad tid. Därför anser vi det intressant men 

viktigt att förstå att det är en sanning idag och inte en absolut sanning över tid. 

En annan utformning av metoden hade varit att utföra konsumentintervjuerna som semi-

strukturerade istället för ostrukturerade. Den semi-strukturerade intervjumetoden var länge ett 

alternativ i studien för att erhålla målstyrda svar och säkerställa att det öppna köket 

diskuterades av konsumenterna. Dock konstaterades det att en semi-strukturerad 

intervjumetod hade kunnat påverka och färga konsumenterna i deras uppfattning om 

upplevelsen. Eftersom vi eftersökte en förståelse av konsumenternas verkliga upplevelse 

ansågs det olämplig att styra berättelsen i riktning med studiens syfte (Bryman, 2011; Kvale, 

2014).  

Även email-intervjun är relevant att nämna och diskutera vilken påverkan metoden har kunnat 

ha på resultatet. Vi redogör i metoden för fördelar med email-intervjun, att personen i 

hotelledningen har fått tid att begrunda svaren och uttrycka sig på ett välformulerat och 

nyanserat sätt. Dock bör det diskuteras ifall den långa betänketiden har medfört bortfall av 

viktig information eftersom spontaniteten i svaren fallit bort. Risken för att svaren utformats 
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för att visa upp en önskad uppfattning istället för en verklig uppfattning tillkommer. Dock 

utformades email-intervjun för att tillåta respondenten tänka över sina svar eftersom vi 

eftersökte väl genomtänkta beskrivningar av verksamheten och dess intentioner med det 

öppna köket.  

Analysmetoden av konsumentintervjuerna kan däremot diskuteras för att förstå hur valet kan 

ha påverkat resultatet. Vi valde att analysera konsumentintervjuerna genom analyser med 

fokus på meningen, eftersom de lämpar sig för att skapa förståelse för den egentliga meningen 

i en berättelse (Kvale, 2014). Däremot hade angreppssättet i analysen kunnat ske med fokus 

på språket istället, genom samtalsanalys som erbjuder en förståelse för vad det uttalade 

språket betyder i sammanhanget (Kvale, 2014). En samtalanalys hade kunna erbjuda oss en 

annan förståelse för konsumentupplevelserna eftersom analysen hade kunnat fokusera på den 

medvetna upplevelsen. Istället för att tolka underliggande mening i berättelserna hade 

samtalsanalysen kunna ta fasta på de yttrade orden och kunnat erbjuda en förståelse för den 

yttrade verkligheten. Dock upplever vi att vår egen kunskap hade stått i vägen för att kunna 

använda en samtalsanalys i detta sammanhang, eftersom vår kunskap av samtalsstrukturers 

mening och ordvals betydelser är mycket begränsade. 

7 Slutsats 

Utifrån studiens förutsättningar och den befintliga teorin är slutsatsen att upplevelserummets 

design och sensoriska stimuli har påverkat måltidsupplevelsen på både positiva och negativa 

sätt. Restaurangens koncept har kommunicerats på ett tydligt sätt i den visuella designen men 

måltidsupplevelsen har påverkats negativt på grund av ljudnivån. Dock har det visat sig att det 

öppna köket i den studerade kontexen inte använts som ett aktivt verktyg för att förmedla 

kommunikation i enlighet med vad restaurangen önskar.  

8 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att i framtida studier undersöka hur det öppna köket exponerar och 

påverkar kockar. I och med att restaurangköket har öppnats upp och nu tar en del i 

upplevelserummet ges kocken en ny roll i sitt yrkesutförande. Hur upplevs den nya synliga 

rollen och hur påverkar exponeringen det dagliga arbetet? Ytterligare skulle det vara 

intressant att undersöka vilken roll kocken kan ta i servicen och hur dennes agerande påverkar  

måltidsupplevelsen. 
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BILAGA 1 – Intervjusfrågor till producent 

EMAIL INTERVJU – producent 

Syftet med studien är att undersöka om en restaurang kan använda det öppna köket som 

verktyg för att förmedla en måltidsupplevelse som motsvarar restaurangens måltidsvision. 

 
 

Med måltidsvision syftar vi till det ni som producenter har som mål med ert 

måltidskoncept,det ni kommer arbeta emot och sträva efter. Vi vill försöka skapa en 

förståelse för vad ni vill att gästen ska uppleva genom konceptet, hur måltidsupplevelsen ska 

vara och hur det speglas av den grundläggande visionen. Vi vill även försöka förstå grunden 

till hur restaurangverksamheten tagit form, från planering till genomförande, med fokus på 

det öppna köket. Vi vill veta “allt”, vem som tagit initiativet, varför och hur det fortskridit och 

av vilka anledningar. 

 

 

Bakgrund  
 
1. Vilken är tanken bakom restaurangkonceptet? Förklara gärna djupgående. 

 
2. Varför har ni valt att ha öppet kök? Vilka är för-/nackdelarna med restaurangens öppna 

kök? 
 
 
 

Värdegrund och målidsupplevelsen 

 
3. Vad är restaurangens värdegrund samt vilka är de centrala värdeorden? 

 
4. Vilken/Vilka är restaurangens visioner för måltidskonceptet? Vad ska konceptet 

förmedla? (vad ska gästen uppleva, känna, förstå vid sitt besök m.m.) 
 

5. Hur/med vilka medel vill ni förmedla den tänkta måltid till era gäster ?  
 

6. Vilken roll önskar ni att det öppna köket ska ha i måltidsupplevelsen och hur kan det 
användas för att förmedla måltidsvisionen till gästen?  

 

  



 

 

BILAGA 2 – Informations- och samtyckesformulär 

Frida Passoja & Michaela Saax  

Hur måltidsupplevelser kan 
förmedlas. 
I detta informationsformulär redovisas studiens syfte och vad 
ett deltagande innebär. 

Vi som genomför undersökningen studerar på gastronomiprogrammet  på restauranghögskolan vid Umeå 

Universitet. Som examensarbete genomför vi en undersökning i sammarbete med Elite Hotel Mimer och 

Restaurang Mimer som kommer koncentrera sig på hur måltidsupplevelser kan förmedlas till restaurangens 

gäster. 

Syfte och Bakgrund 

Syftet med studien är att undersöka och lyfta fram på vilket sä tt en restaurang kan kommunicera och 

förmedla en önskad måltidsupplevelse till sina måltidsgäster. Vi anser det intressant och viktigt att skapa 

större förståelse för hur och på vilka sätt man kan kommunicera och förmedla måltidsupplevelser i 

restaurangbranschen, vilket ligger till grund för studiesyftet.  

Att delta i studien 

Deltagarna i studien kommer att anonymiseras och inga andra än studieutförarna kommer ta del av 

angivna uppgifter. Den insamlade informationen kommer inte användas i annat syfte än för att utföra 

examensarbetet. 

Deltagandet är frivilligt! Ett samtycke måste fås från den deltagande och forskningen kommer inte 

påbörjas innan kravet är uppfyllt. Du som deltagare har rätt att avbryta studien när som helst om 

medverkandet inte skulle kännas rätt. Om ett avbrytande skulle göras kommer inte några negativa följder 

att medföras. 

De fyra forskningsetiska principerna 

De fyra forskningsetiska principerna utgörs av:  

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet 

Studien kommer att följa de forskningsetiska principerna, vilket inbakade har förklarats i ovanstående 

text.  

fridapassoja@gmail.com       +467xxxxxxxx michaelasaax@gmail.com        +467xxxxxxxx 



 

 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen angående studien om måltidsupplevelser och studieutförarana har 

muntligt och skriftligt informerat mig om de forskningsetiska principerna. Jag har förstått vilka mina 

rättigheter är och vad ett deltagande innebär.  

 

Jag samtycker till ett deltagande, 

 

_______        _____________________________ ________________________________ 

Datum Underskrift    Namnförtydligande 

  



 

 

BILAGA 3 –  The star experience model 

 

 

 

Figur 3 The Star Experience Model 
Källa: Poulsson, 2014, 118 

Ett skriftligt godkännande har erhållits av Susanne H. G. Poulsson för att få använda modellen i uppsatsen. 

 

  



 

 

BILAGA 4 – Planlösning för observation  

 

 

 


