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Abstract 
Nowadays it is evident that companies try to keep a high product- and service level. For 

companies to be successful, differentiation is more about feelings, design and stories. As 

a result of changes in consumption habits there is an increased need for meaningful 

experiences. More companies turn to storytelling as a way of offering the customer 

emotional experiences. From a business economic perspective storytelling is a tool for 

packaging of products and services and also a tool for communication of the same 

products and services. When a lot of time and resources have been used for creating a 

storytelling concept, it is important to ensure results of an implementation. Our wish is 

therefore to study storytelling with an interest starting from what actually is created in 

relation to the intended storytelling experience. The research questions examined through 

this paper are: 

 

”What characterizes storytelling and how can storytelling be used as a concept?” and 

”To what extent is the intended experience created through the whole process, from 

creation of the storytelling concept to consumption of it?” 

 

Through a case study we examine the storytelling concept for Danilo restaurant, a new 

established restaurant located inside the movie center Bergakungen. Empirical data is 

collected through interviews with Stylt Trampoli, the company that developed the 

concept, CEO and personnel at restaurant Danilo and customers. Primarily, theories about 

narratology, storytelling, service architecture and creation of experiences in service 

companies are being used in this paper.  

 

The analyze shows that the intended experience of the storytelling concept for restaurant 

Danilo is communicated well in the beginning of the process but decreases on the way to 

the customer. Shortages were found primarily when establishing the concept through the 

personnel. A lot of customers were positive towards restaurant Danilo and its interior, 

nevertheless the intended storytelling concept does not reach the customer. 

 

KEYWORDS: storytelling, experience, marketing, concept, story 
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Sammanfattning 
Det är numera självklart att företag försöker hålla en hög produkt- och servicenivå. För 

att nå framgång och för att sticka ut i mängden handlar differentiering alltmer om 

känslor, design och historier. Till följd av ändrade konsumtionsmönster finns det ett ökat 

behov av meningsfulla upplevelser och detta har resulterat i att fler och fler företag 

anammar så kallad storytelling för att kunna erbjuda kunden emotionella upplevelser. Ur 

ett företagsekonomiskt perspektiv är storytelling ett sätt att, med hjälp av historier, 

paketera produkter och tjänster samt kommunicera deras budskap. När mycket tid och 

resurser har lagts ned på att ta fram ett storytellingkoncept är det viktigt att säkerställa 

resultatet av en implementering. Därav vårt intresse för att undersöka storytelling med 

utgångspunkt i vad som faktiskt levereras av ett tänkt storytellingkoncept.  De 

forskningsfrågor som styr uppsatsen är: 

 

”Vad kännetecknar storytelling och hur kan storytelling användas i ett koncept?” och     

”I vilken utsträckning skapas den avsedda upplevelsen genom hela kedjan, från 

framtagning av storytellingkoncept till konsumtion av det?” 

 

Med hjälp av fallstudiemetoden undersöker vi storytellingkonceptet för restaurang 

Danilo, en nyetablerad restaurang, som ligger i anslutning till SF:s biokomplex 

Bergakungen i Göteborg. Primärdata samlas in genom intervjuer med Stylt Trampoli, det 

tjänsteföretag som skapade konceptet, vd och personal på restaurang Danilo samt kunder. 

Den teoretiska referensramen bygger huvudsakligen på narratologi, storytelling, 

tjänstearkitektur och teori kring att skapa upplevelser i tjänsteföretag. 

 

Analysen visar att den avsedda upplevelsen för restaurang Danilos storytellingkoncept 

kommuniceras starkt i början av kedjan, men mattas av ju närmare kunden den kommer. 

Brister ses främst vid förankringen av konceptet hos restaurang Danilos personal. Många 

kunder var positiva till restaurangen och dess utformning, likväl når inte den avsedda 

upplevelsen hela vägen fram till kunden. 

 

KEYWORDS: storytelling, upplevelse, marknadsföring, koncept, berättelse, historia 
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1 Inledningskapitel 
I bakgrunden introduceras uppsatsens område, efter det i problemdiskussionen 

problematiseras området vilken mynnar ut i ett antal frågor. Dessa frågor fungerar 

sedan vägledande till nästa kapitel, som kommer att behandla den teoretiska 

referensramen.  

 

1.1 Bakgrund 

Ett vanligt påstående är att en bra produkt eller tjänst säljer sig själv, Gummesson 

(2005:79) menar att detta påstående inte längre gäller, då vi lever i en komplex värld och 

en produkts framgång beror på mer än funktionalitet. Att företag försöker hålla en hög 

produkt- och servicenivå är numera självklart vilket har lett till att de måste finna 

ytterligare alternativ för att kunden ska uppleva mervärde. Det finns således ett behov av 

att identifiera resurser som kan stärka och bibehålla relationen med kunden, utöver 

personal, teknik och strategiska resurser. Likväl blir skillnaden mellan olika produkter 

och tjänster allt mindre och det har blivit lättare att kopiera och följa efter de ledande 

företagen. De traditionella differentieringsalternativen som pris, distribution och kvalitet 

är ibland inte längre tillräckliga. För att företag ska nå framgång och sticka ut i mängden 

handlar differentiering alltmer om känslor, design och historier. (Mossberg & Nissen 

Johansen, 2006:12, 39, 79) American Institute of Graphic Arts menar också att det inte är 

tillräckligt att endast skapa en produkt eller tjänst utan påpekar vikten av att, för alla 

företag oavsett bransch, skapa förutsättningar som stärker upplevelser. 

(elearningpost.com, 2006-11-07) Krishnan et al (2004) betraktar upplevelser som ett 

differentieringsalternativ och framhäver att det är upplevelsen som är åtråvärd snarare än 

själva produkten eller tjänsten. Mossberg (2003:11) lyfter fram att upplevelser handlar 

om att njuta och ha roligt men framförallt om att engagera kunden. Nielsén (2004:8) 

anser att en upplevelse är något individuellt och handlar om hur en person tolkar och 

påverkas av en speciell händelse. Vidare finns det både positiva och negativa upplevelser, 

men upplevelseindustrin handlar primärt om positiva minnesvärda upplevelser. (Nielsén, 

2004:8) Upplevelseindustrin innefattar människor och företag som genom ett kreativt 
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förhållningssätt skapar och/eller levererar upplevelser inom bland annat design, konst, 

marknadskommunikation och besöksnäring. (upplevelseindustrin.se, 2006-11-09) 

 

Till följd av ändrade konsumtionsmönster och personliga värderingar finns det i 

samhället ett ökat behov av meningsfulla upplevelser. Kunden vill ha fler alternativ att 

välja på, mer information om tjänster och åtnjuta fler upplevelser. Således är inte kunden 

längre en i massan utan erbjuds skräddarsydda lösningar och betraktas som unik. 

(McGowan 2005; Mossberg, 2003:11-14)  

 

1.2 Problemdiskussion 

”Storytelling är en del av dagens marknadsföring, ibland till och med den viktigaste.” 
(Gummesson, 2005:100) 

 

Den ökade efterfrågan vad gäller upplevelser har resulterat i att fler och fler företag 

anammar så kallad storytelling för att kunna erbjuda kunden emotionella upplevelser. 

(McGowan, 2005) Storytelling betyder ”att berätta” och ”berättande”. Storytelling kan 

generellt sägas innefatta berättelser och fabler som kan vara muntliga, skriftliga, bildliga 

eller en kombination av dessa. Ciccie Jisborg (2006), som är verksamhetsansvarig och 

undervisar i storytelling och dramaturgi på en KY-utbildning i Växjö, berättar att en story 

kan användas för att kommunicera ett budskap och menar att storytelling är detsamma 

som berättarkonst.  

 

Berättande har i alla kulturer över hela världen sedan urminnes tider varit ett självklart 

medie för att förmedla kunskap och erfarenheter. Med hjälp av historier och berättelser 

bearbetar människan sina upplevelser samt skapar mening och sammanhang till dem. 

(storytelling.se, 2006-11-07) Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är storytelling ett sätt 

att paketera produkter och tjänster. Storytelling utgör en visuell och verbal metafor som 

skildrar företagets erbjudande. Detta innebär följaktligen att storytelling kan användas 

som ett differentieringsmedel och för att marknadsföra företaget och dess erbjudande ut 

till kunden. (Mossberg & Nissen Johansen, 2006:5-8,36) McLellan (2006) menar att 
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storytelling är ett mycket övertygande kommunikationsmedel eftersom historier tilltalar 

människans emotionella sida. Vidare framhåller McLellan (2006) att historier syftar till 

att väcka upplevelser kring ett företags kultur vilka sedan appliceras på produkterna och 

marknadsföringen. Lury (2004) argumenterar också för att storytelling är ett effektivt 

verktyg att arbeta med och som dessutom kan leda till att ett företags varumärke lever 

kvar länge. Dock understryker Lury (2004) att historier och berättelser inte bara är till för 

att underhålla utan också för att ge mening. Storytelling handlar således även om att 

skapa ett ramverk för informationen så att den blir förståelig, meningsfull och 

minnesvärd. (Storytellers.se 2006-11-09) Mossberg och Nissen Johansen (2006:10-11) 

påpekar att många felaktigt likställer begreppet storytelling med begreppet tema, en 

betydande skillnad är att ett tema inte alltid bygger på en historia, utan framförallt 

handlar om en idé eller en röd tråd som genomsyrar exempelvis en restaurang. 

Storytelling handlar enligt samma författare om hur organisationer och produkter 

konceptualiseras som berättelser. (Mossberg & Nissen Johansen, 2006:11) 

 

Enligt Jisborg (2006) är storytelling ingenting nytt, det som däremot är nytt är det 

sammanhang som vi idag placerar storytelling i. ”Nu har fler börjat inse att man kan 

använda historier på andra sätt, det är en pedagogisk finess” Jisborg ser en enorm 

potential för storytelling inom marknadsföring och varumärkesbyggande. Berättelser 

sätter saker i ett sammanhang och engagerar lyssnaren genom att spela på dennes känslor 

och empati. Även om innehållet i en berättelse skulle vara komplext så klarar hjärnan av 

att processa det och vi fyller själva i eventuella luckor med hjälp av egna erfarenheter. 

Vidare är det också lättare att minnas den information som förmedlas genom en 

berättelse. (Jisborg, 2006) 

 

Storytelling skiljer sig åt beroende på vilket syfte ett företag har med berättelsen. En 

historia eller berättelse har vanligtvis ett internt eller externt perspektiv. Internt inspirerar 

historier medarbetarna och får dem att känna lojalitet till företaget. Historier kan också 

användas som en guide för hur arbetet ska utföras, både för den befintliga personalen och 

till den framtida. Externt skapar historier emotionella band mellan företaget och kunden 

vilket uppnås om företaget levererar det som kunden förväntar sig. (Lury, 2004) När ett 
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koncept skapas med hjälp av en historia är det viktigt att först fundera på syftet med 

historien. Oavsett om syftet är internt eller externt handlar det om att göra ett företag eller 

en företeelse mer lättkommunicerad och lättkonsumerad. (Mossberg & Nissen Johansen 

2006: 68)  

 

När vi fortsättningsvis använder begreppet storytelling så menar vi den medvetna 

designen av tjänster vars huvudsakliga eller väsentliga innehåll är en upplevelse. 

Mossberg och Nissen Johansen (2006:7) betonar att det i företagsekonomisk litteratur är 

brukligt att begreppen story, historia och berättelser används synonymt, något som också 

vi i denna kommer att göra. 

 

Intresset för uppsatsområdet uppstod då vi genomförde en förstudie om 

upplevelseindustrin. Vår förstudie skildrar upplevelseindustrin ur ett brett perspektiv och 

uppmärksammar kopplingar till relations- och tjänstemarknadsföring. Vi fann bland annat 

att upplevelsedimensionen fördjupar relations- och tjänstemarknadsföring, då syftet med 

att erbjuda upplevelsemöjligheter är att engagera kunden och låta kunden vara delaktig i 

konceptet. I förstudien tog vi hjälp av tjänsteföretaget Stylt Trampoli AB i Göteborg, som 

bistår upplevelseindustrin, främst hotell- och restaurangbranschen, med idéer, inredning 

och marknadsföring. Stylt Trampoli vill att restauranger och hotell ska kunna erbjuda 

något mer än bara en säng för natten eller ett mål mat; kunden ska få ett minne och en 

upplevelse, genom att restaurangen eller hotellet förmedlar någon form av story. När vi 

frågade Stylt Trampoli hur de jobbar för att åstadkomma detta visade det sig att 

storytelling var både det arbetsredskap och det marknadsföringsverktyg som dominerade 

deras verksamhet. Upplevelsedesignen hos Stylt Trampoli utgår från den tilltänkta 

målgruppen och skräddarsys med tanke på uppdragstagarens önskemål. Konceptet tas 

fram med hjälp av ett manus för den upplevelse som det är tänkt att kunden ska få. Det 

praktiska arbetet inleds med att förstå och sätta sig in i uppdragstagarens problem. Nästa 

steg är en marknadsanalys, vilka faktorer kan påverka upplevelsen? Sedan behövs en 

lockande historia som ska innefatta konceptet. Det sista implementering av historien i 

hela företaget, genom bland annat menyer, inredningar och annonser. (Lahte & Öst, 

2006) 
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Förstudien gav oss insikt om arbetet kring att skapa upplevelser genom storytelling, ett 

område som vi i denna uppsats får tillfälle att fördjupa oss i. Genom Stylt Trampoli 

väcktes en nyfikenhet kring storytelling som används ända ut till kunden och ett speciellt 

intresse för restaurangbesökares uppfattning av storytelling. Ett exempel på en restaurang 

som Stylt Trampoli har utvecklat är Joe Farelli’s i Göteborg, vilken Mossberg och Nissen 

Johansen (2006:28) beskriver som ”den kanske mest kända storytellingrestaurangen i 

Sverige”, och som nu funnits i sju år. 

 
Stylt Trampoli fick i uppdrag att utveckla ett koncept som skulle attrahera många gäster samt 

baseras på billigare råvaror än de som restaurangen vid den tidpunkten redan använde sig av. 

Det skulle också vara lätt för personalen att arbeta med konceptet. Stylt Trampoli 

tillsammans med ägaren Lars Erik Morberg bestämde sig därför för att skapa ett 

standardiserat koncept som omfattade pasta, pizza och kött. Restaurangen behövde en unik 

konkurrensfördel vilket fanns i restaurangens kombination av italiensk och amerikansk 

kultur. Associationerna gick till Little Italy i New York, ett ställe som många kan relatera till 

genom bland annat filmerna Gudfadern och Maffiabröder. Little Italy blev basen för storyn 

och som hjälp för det fortsatta arbetet med utvecklingen skapades en fiktiv restauratör, 

nämligen Joe Farelli. Storyn om Joe Farelli och hans påhittade levnadsöde skrevs ned och 

fungerade sedan som utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Joe Farelli ska personifiera Little 

Italy och blev Stylt Trampolis alibi för att öppna en italiensk-amerikansk restaurang i 

Göteborg. Storyn om Joe Farelli var följaktligen vägledande för alla beslut under projektets 

gång, allt från val av porslin till val av personal. Vid invigningen av restaurangen hyrdes 

skådespelare in som fick agera Joe Farelli och hans följeslagare, en nyfikenhet skapades hos 

målgruppen och många undrade om Joe Farelli fanns på riktigt eller inte. Några tidningar 

publicerade till och med en intervju med Joe Jr vilket är ett tecken på att inte heller press och 

media visste att Joe Farelli var en fiktiv person. Restaurang Joe Farelli har sedan 

implementeringen av storytellingkonceptet med samma kapacitet lyckats tredubbla sin 

omsättning.  (Mossberg & Nissen Johansen, 2006: 86-91) 

 

Vad är det då egentligen som skiljer ett vanligt restaurangbesök från ett restaurangbesök 

som baserar sin strategi på storytelling? Hur formas en upplevelse med hjälp av 

storytelling inom restaurangbranschen? Hur byggs en historia upp? Vad är det som gör 

att en upplevelse blir minnesvärd och exceptionell, något utöver det vanliga? En 
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upplevelse är något mycket individuellt, kan en restaurang säkerställa att kundens 

restaurangbesök verkligen blir den avsedda upplevelsen? Detta är frågor vi ställer oss 

inledningsvis, och som ligger till grund för den teoretiska referensramen i kapitel 2. 

Genom att härnäst ta del av det teoretiska fältet kan vi också bilda oss en uppfattning om 

den aktuella forskningsfronten. Efter det kommer vi att föra en diskussion kring den 

teoretiska referensramen och komma fram till uppsatsens forskningsfråga. 
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2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen har samlats in med problemdiskussionens frågor som 

riktlinje. Teorierna ska ge perspektiv på uppsatsens område och utgöra grunden för den 

kommande forskningsfrågan. 

2.1 Narratologi 

Narratologi är det vetenskapliga studiet om berättandet och dess natur, struktur och 

funktion. Det narrativa perspektivet vilar på antagandet om att verkligheten är flerfaldig 

och delvis konstruerad. Den sociala kontexten skapas beroende på vilka människor som 

interagerar i den och är därför inte konstant. Föremål, handlingar och beteenden blir 

endast verkliga för individen då denne gör en tolkning av dessa och på så sätt skapar 

mening. (Shankar et al, 2001) Narratologi har i stort sett blivit synonymt med 

berättarteknik, berättarstil och berättandets retorik. En berättelses uppbyggnad kan 

förenklat sägas bestå av en serie händelser i en viss ordning, med en början, en mitt och 

ett slut. Varje historia har en unik kombination av vanliga händelser, intressen, 

intentioner, underhistorier och existerande rutiner. En historias skapandeprocess börjar 

med en enkel idé, en komplex hjälte och en tilltalande situation. (Bennett & Royle 2004: 

53, Czarniawska, 1997:92, Skalin ur Bergsten 2002, Wright, 2004:4) Nedan presenteras 

fyra beståndsdelar som för det mesta återfinns i alla sorters berättelser: 

 

Budskapet är ett ideologiskt eller moraliskt påstående. Med hjälp av historien ska 

åhöraren ta till sig och förstå budskapet. Ibland benämns budskapet som historiens 

sensmoral. (Mossberg & Nissen Johansen, 2006:48) 

 

Konflikten är historiens kärna och det som också för den framåt. Konflikten är ett sätt att 

ge substans till historien. Detta utnyttjas således i historier och en historia utan en 

konflikt blir ingen bra historia. En vanlig konflikt är kampen mellan de goda och de onda. 

(Mossberg & Nissen Johansen, 2006:49) 
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Rollfördelningen För att kunna berätta en historia och förmedla en konflikt krävs olika 

karaktärer. Det är viktigt att läsaren kan identifiera sig med dessa och känna empati med 

dem, historien ska vara känslomässigt autentisk. (Bennett & Royle 2004: 67) Det finns 

sju typroller som bildar den begreppsapparat som i stort sett all senare narratologi 

använder sig av. Dessa typroller, definierade av Vladimir Propp i Sagans morfologi 

(1928) är skurken, givaren, hjälparen, den eftersökta personen, sändaren, hjälten och 

antihjälten. (Mossberg & Nissen Johansen, 2006:49) 

 

Handlingen börjar ta form när budskapet, konflikten och rollfördelningen är på plats. 

Handlingen börjar ofta med en scen som fångar uppmärksamhet och skapar 

förväntningar. Ett sätt att berätta handlingen är att ta en sak i taget styrt av en stram 

struktur som leder framåt. Ett annat sätt är att dela upp historien i början, klimax och slut, 

det vill säga konflikten uppstår, utvärderas och får en lösning. (Mossberg & Nissen 

Johansen, 2006:49) Det finns fyra olika sorters handlingar, dessa är komedi, romantik, 

tragedi och satir. (Shankar et al, 2001) 

 

Forskare inom marknadsföring och management har sedan slutet av 1990-talet visat ett 

ökat intresse för det narrativa perspektivet. Det narrativa perspektivet kan ge förståelse 

för hur kunden upplever en viss tjänst och kan vara en hjälp vid att förbättra servicen. 

Narratologi kan användas till exempel vid framtagning av marknadsstrategier då 

produkter och varumärken blir centrala karaktärer i historier. Även marknadsplanen kan 

ses som en historia som drivs på utav marknadsmål, marknadsmix och andra händelser. 

Varumärken kan då bestämma handlingens stämning i form av komedi, romantik, tragedi 

eller satir. (Shankar et al, 2001) 

 

2.1.1 Storytelling 

Historier finns överallt exempelvis i filmer, noveller och artiklar, i reklam och dikter. 

Historier är inte endast något som vi berättar, dagligen befinner vi oss också i dem. 

(Bennett & Royle, 2004:52) Storytelling betyder att berätta eller berättande och kan 

generellt sägas innefatta berättelser och fabler som kan vara muntliga, skriftliga, bildliga 

eller en kombination av dessa. (Mossberg & Nissen Johansen 2006: 7) 
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Historier är en del av människans intelligens och fantasi, vilket också utnyttjas i företag 

och organisationer.  Storytelling som sådant är inget nytt, men det sätt som historier 

börjat användas på av företag är en alltmer förekommande inriktning. (Snowden, 2001) 

Jensen (1999:221) menar att marknaden inte bara handlar om produkten som sådan utan 

också om dess historia, image och varumärke. Kunden köper känslor, upplevelser och 

historier, till och med kräver en historia som komplement till produkten. Därför måste 

produkten inte bara vara av god kvalitet utan också har en inbyggd historia som 

förmedlar status, tillhörighet och livsstil. (Jensen, 1999:29) Även Gummesson (2005:100) 

lyfter fram att storytelling har blivit en mycket viktig del av dagens marknadsföring och 

att kunden köper olika sorters storytelling för att nå en viss känsla.

 

Storytelling kan vara ett medel att använda sig av då företag vill att deras koncept ska 

bygga på ett specifikt tema som de vill kommunicera till kunderna. (Pine & Gilmore, 

1999:48) Storytelling kan hjälpa företag att få ut ett komplext budskap på ett enkelt sätt 

och gör även budskapet lättare att minnas. Det kan ses som en vägvisare, och användas 

för att bekräfta och delge ett företags vision och syfte. Det handlar om att skapa ett 

ramverk för informationen, så att den blir lättförståelig, meningsfull och minnesvärd. 

Många företag använder storytelling för att kunna utnyttja sina resurser mer effektivt, 

exempelvis för att testa idéer. Historier ger många fördelar bland annat genom att de 

påvisar mönster och underlättar att se kopplingar. De fungerar på så vis som en hjälp att 

lokalisera problem och finna lösningar. Historier kan användas som ett verktyg för bland 

annat kommunikation, problemlösning och innovation. (McLellan, 2006)  

 

Det är inte nödvändigt att historierna är sanningsenliga, vilket kan jämföras med många 

historier om Hollywoodstjärnor, som inte heller är sanna, men som trots allt fyller en 

viktig funktion. Så länge historien håller ett varumärke vid liv är det oftast inte heller 

någon som bryr sig om huruvida historien är sann eller inte. (Gummesson, 2005:100) 

Mossberg och Nissen Johansen (2006:159) anser inte heller att en historia behöver vara 

sann, och menar att kunden kan dras med eller trollbindas av historiens innehåll i alla fall. 

Däremot är det en förutsättning att historien anses trovärdig, annars är det svårt att bli 

emotionellt engagerad. En annan viktig del är att företag trots allt bör redogöra för vad 
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som är sant och påhittat, så att kunderna inte känner sig lurade. (Mossberg & Nissen 

Johansen 2006:159) 

 

2.2 Tjänstearkitektur genom blueprint 

Vid planeringen av tjänsteerbjudandet kan företag göra en skriftlig plan, ett så kallat 

blueprint. Användandet av blueprint uppmuntrar till kreativitet, förebygger problem och 

förbättrar ledningens förmåga att tänka effektivt kring tjänsteerbjudandet. Det skapar 

även en översikt och ett helhetsperspektiv vilket i sin tur gör det lättare för företaget att 

anpassa sig till marknadens behov. (Shostack, 1984) Ett välplanerad blueprint ska ge en 

fullständig beskrivning av tjänsteerbjudandet och dra uppmärksamhet till de delar i 

erbjudandet där det finns en risk för misslyckande. Detta för att lättare kunna förebygga 

och åtgärda fel och brister i tid. Karakteristiskt är att skilja mellan vad kunden upplever 

frontstage och vad som utförs av personalen backstage i form av aktiviteter och support. 

Backstage är således inte synligt för kunden. (Lovelock & Wirtz, 2004:231-233) 

 

Shostack (1984) förklarar uppbyggnaden av ett blueprint och menar att denna metod kan 

användas oberoende av vilken bransch tjänsteföretaget verkar inom. Det första steget i att 

skapa ett blueprint är att kartlägga samt specificera de processer som bildar tjänsten. Det 

är viktigt att också ta med de delar som inte är synliga för kunden eftersom förändringar 

inom de områdena kan påverka kundens uppfattning om tjänsten. När processerna är 

kartlagda är det möjligt att se var i systemet det kan uppstå fel och förebygga dem 

exempelvis genom ytterligare instruktioner. Även själva utförandet av tjänsten ska också 

tas i beaktning, men ska tillåta avvikelser beroende på kundens önskemål.  Det bör också 

fastställas hur lång tid tjänsten ska ta att genomföra i snitt. Slutligen är det även angeläget 

att analysera lönsamheten; förseningar och dröjsmål kan påverka lönsamheten negativt, 

vilket återigen visar vikten av att identifiera möjliga brister i tjänsteerbjudandet. För att 

upprätthålla produktiviteten och utesluta olönsamma affärer är det viktigt att etablera en 

standard för tjänsteutförandet. Efter en tid kan dock förutsättningarna ha ändrats, vilket 

leder till att tjänsteprocessen måste designas om och anpassas till nya förutsättningar. 

(Shostack, 1984) 
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Vid implementeringen av ett blueprint, är det viktigt att budskapet till personalen 

stämmer med blueprintet. De förändringar som görs får inte bara presenteras och 

glömmas bort. För att kunna genomföra ett blueprint i praktiken krävs det 

kommunikation mellan olika enheter i företaget, investeringar och incitament för 

personalen, så att förändringarna fungerar motiverande. (Baum, 1990) 

 

Lovelock & Wirtz (2004: 232-233) utvecklar Shostacks tidigare resonemang med hjälp 

av Kingman-Brundage (1989) som specificerar blueprintet ytterligare och lägger till fler 

delar. Lovelock & Wirtz (2004: 234-237) utgår från detta, när de med hjälp av 

restaurangen Chez Jean i USA, ger ett praktiskt exempel på hur ett blueprint kan se ut. 

Nedan visas restaurangens blueprint i en något reviderad version. För att understryka 

vikten av den mänskliga faktorn liknar även Lovelock och Wirtz restaurangbesöket vid 

ett drama i tre akter.  
Modell 1, Blueprint för restaurangen Chez Jean, Lovelock & Wirtz, 2004:234-237 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6 Synlighetslinje 

2. Fysiska kännetecken 

4 Interaktionslinje 

1. Cirkatider, standarder och 
manus för: 

3. Kundageranden 

5. Personalageranden 

7. Personalageranden 

8. Stödfunktioner 

9. Stödfunktioner för IT 

TIDSLINJE Akt 1 Akt 2 Akt 3 

Internlinje 

F 
R 
O 
N 
T 
S 
T 
A 
G 
E 

B 
A 
C 
K 
S 
T 
A 
G 
E 
 

Bordsreservation & gästens 
anländande                            V

Beställning av mat & dryck 
samt serverin

Leverans av nota, gästrum samt 

Telefonröst, interiör & exteriör 

Bordsreservation & anländande 
 

Ta emot bordsreservation & 
visa gästerna till bordet        M

Hänga in gästernas ytterkläder i 
garderoben vid anländandet

Uppdatering av menyer 

Bokningssystem 

g                    V garderob                      V

Matens kvalitet Notan, interiör & exteriör 

Betalar, använder gästrum samt 
lämnar restauran

Beställer mat & dryck samt äter 
gen

Ta upp beställning av mat & 
dr

Levererar & tar notan samt 
lämnar yck samt servering           M kläderna           Mytter

Kontrollera betalningen samt 
hämta 

Hämta maten från köket 
gästernas ytterkläder

Matlagning, råvarulager samt 
undehåll av köksutrustnin

Kontrollera garderob & 
g  M gästrum 

System för beställning & 
leverans av varor 

Betalningssystem samt 
kundregister
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Nyckelkomponenterna i modellens blueprint är: 

1. Definition av standarder för varje tjänsteaktivitet frontstage samt manus för dem, exempelvis 

bordsreservation, mottagande av kunden och servering. 

2. Fysiska kännetecken för tjänsteaktiviteterna frontstage, exempelvis restaurangens interiör och 

exteriör, personal och andra gäster. 

3. Huvudsakliga kundageranden, exempelvis bordsreservation, beställning och äta maten. 

4. Interaktionslinje, här sker interaktion mellan kund och personal. 

5. Frontstage-ageranden av den personal som sköter kontakten med kunden, exempelvis ta emot 

bordsreservation, visa gästerna till bordet och ta upp beställningar. 

6. Synlighetslinje, gränsen mellan frontstage och backstage. 

7. Backstage-ageranden av den personal som sköter kontakten med kunden, exempelvis kontakt med 

köket, registrera beställningen och förbereda betalningen. 

8. Stödfunktioner som involverar övrig servicepersonal, exempelvis råvaruleverans, lager och 

uppdatering av menyer. 

9. Stödfunktioner som involverar informationsteknologi, exempelvis bokningssystem, kundregister 

och faktureringssystem.  

Nyckelkomponenterna byggs sedan ut från vänster till höger med hjälp av olika sekvenser ur tjänstens 

utförande. (Lovelock & Wirtz 2004: 233) 

Akt 1, Prolog och introducerande scener. Dramat börjar med att kunden gör en 

reservation, en interaktion per telefon mellan kund och personal. Kunden får ett intryck 

av restaurangen och påverkas av personalens bemötande genom bland annat tal och 

röstläge. När gästerna kommer till restaurangen parkeras bilen och jackorna hängs in i 

garderoben. Akten avslutas med att gästerna visas till sitt bord. Redan nu har kunden varit 

med om flera kringtjänster och interagerat med personalen och andra gäster. Dessa 

händelser frontstage bör tas i åtanke och utföras så att kundens förväntningar uppfylls. 

Även backstage bortom det kunden ser, hjälper blueprintet till att identifiera 

nyckelelement som stärker frontstagehändelserna. (Lovelock & Wirtz 2004: 237-238) 

Akt 2, Kärnprodukten levereras. Här kommer kunden att få uppleva tjänsten som de kom 

dit för. Förutsatt att allt går bra så kommer gästerna ha ätit en god måltid serverad i en 

trevlig atmosfär. Men om restaurangen här i akt 2 misslyckas med att uppfylla kundens 

önskningar uppstår en mycket svår situation. Det finns mycket som kan gå fel här, det 
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kan exempelvis vara en ofullständig meny, råvaror som tagit slut eller personal som inte 

visar tillräckligt god service. (Lovelock & Wirtz 2004: 238) 

Akt 3, Dramat konkluderas. Måltiden är över men det är fortfarande mycket som händer 

både frontstage och backstage. På kundens begäran levereras en begriplig nota och 

betalning sker under artiga former då personalen tackar gästerna och hälsar dem 

välkomna åter. Om gästerna önskar använda dam/herr-rummen så är det viktigt att de 

möts av en fräsch miljö. På vägen ut från restaurangen ges snabbt rätt jackor tillbaka och 

bilen körs fram av personalen som återigen tackar och önskar gästerna en trevlig kväll. 

(Lovelock & Wirtz 2004: 238-239) 

 

2.3 Att skapa upplevelser i tjänsteföretag 

En tjänsts uppbyggnad är en process som innehåller olika delar och sekvenser som 

tillsammans syftar till att skapa en tjänsteupplevelse som kunden värdesätter. Att designa 

en tjänst är ett komplicerat arbete eftersom kunden måste bli nöjd samtidigt som tjänsten 

ska vara lönsam för företaget. (Lovelock & Wirtz, 2004:231-233) Eftersom kunden bildar 

sin uppfattning om en tjänsten mycket utifrån vad denne ser bör tjänstedesignen innefatta 

även de tangibla aspekterna. Omgivningen, såsom exempelvis interiör, exteriör, reklam 

och grafiskt material är också en del av tjänsteerbjudandet. Personalen är givetvis en 

annan central del av tjänsteerbjudandet vilken också måste beaktas vid rekrytering och 

personalutbildning. Det är viktigt att kontinuerligt följa upp och mäta kvaliteten på 

tjänsten. Detta för att kunna göra nödvändiga förändringar som ytterligare förbättrar 

tjänsteerbjudandet. (Shostack, 1984) 

 

En utmärkande skillnad mellan upplevelseinriktade tjänster och andra tjänster, är att fler 

delar av tjänsten är synlig för kunden vid upplevelseinriktade tjänster. Inom 

upplevelseinriktade tjänster måste kunden också vara mer engagerad och aktivera sig för 

att tjänsten ska kunna utföras. (Mossberg, 2003:15-17).  

 

Upplevelseorienterade tjänsteföretag utgår från att det är kunden som ska uppleva något 

och företaget som ska producera tjänsten. En nackdel är att företag endast kan erbjuda 
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kunden en upplevelsemöjlighet. Detta eftersom känslor är subjektiva och det är svårt att 

garantera att kunden vid restaurangbesöket kommer att få en extraordinär upplevelse. 

(Mossberg, 2003:19, Mossberg & Nissen Johansen 2006: 79) En extraordinär upplevelse 

enligt Mossberg (2003:27) innebär att det är en aktiv, dynamisk process som ofta har en 

stark social dimension. Upplevelsen ska ge mening och känsla av nöje. Upplevelsen ska 

även kunna ge personlig kontroll då kunderna kan känna sig mer engagerade. Om en 

upplevelse kommer att uppfattas som positiv beror ofta på vad kunden har sett, hört, 

smakat eller känt. ”Det handlar inte bara om att överträffa kundens förväntningar utan 

också om att ge kunden något som han/hon inte ens tänkt på.” (Mossberg, 2003:43)  

 

Inom restaurangbranschen behöver det inte vara alltför svårt att överträffa kundens 

förväntningar. Om en kund exempelvis vid ett tillfälle anser att maten var extra god har 

förväntningarna överträffats. Dock är inte detta tillräckligt eftersom kunden ska känna sig 

överraskad, företaget måste kunna tillföra något extra utöver maten för att det ska bli en 

minnesvärd upplevelse. Restaurangen ska kunna leverera något som kunden inte 

förväntade sig eller var medveten om innan. (Mossberg, 2003:43) Lyckade upplevelser är 

de som kunden uppfattar som unika, minnesvärda och de som varar över en längre tid, de 

som vill upplevas igen och de som sprids via word-of-mouth. (Pine & Gilmore, 1999:3-4) 

Word-of-mouth är av icke-kommersiell natur och just därför befriade från den skepticism 

som kampanjer initierade av företaget kan mottas med. Om en bekant berättar 

inlevelsefullt om sitt senaste restaurangbesök väger dennes ord mycket tyngre än någon 

annan form av kommunikation. (Lovelock & Wirtz, 2004: 141) En betydande anledning 

att skapa upplevelser genom storytelling är att få målgruppen att sprida företagets 

budskap. (Mossberg & Nissen Johansen, 2006:6) 

 

Att beskriva en upplevelses funktionella nytta är komplicerat och det är därför mer 

relevant att se på upplevelsens emotionella nytta. När kunden vill få en upplevelse utöver 

kärnerbjudandet betalar denne för att spendera tid och för att njuta av minnesvärda 

händelser som ett företag har iscensatt. (Mossberg, 2003:13) 
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Upplevelser syftar främst till att engagera kunden och enligt Pine och Gilmore (1999:30) 

påverkar och medproducerar kunden upplevelsen med hjälp av sin egen prestation. Vid 

skapandet av en upplevelse bör ett antal olika faktorer tas i beaktning: 

1. Vad får kunderna att komma in, sitta ner och stanna kvar?  

2. Fokusera på vad kunderna ska uppmuntras till att göra, om de ska vara aktiva 

deltagare i upplevelsen. 

3. Den undervisande aspekten av upplevelsen, vad ska kunderna lära sig av 

upplevelsen?  

4. Underhållning, på vilket sätt kan kunderna underhållas så att de stannar kvar och 

upplevelsen blir mer minnesvärd? 

(Pine & Gilmore 1999:30, 39-40) 

 

2.4 Upplevelserummet 

Upplevelserummet 

Kunden 

Personalen 

Andra 
kunder 

Modell 2, Upplevelserummet, Mossberg, 2003:110 

Den fysiska miljö som tjänsten utförs i 

påverkar kundens upplevelse i stor 

utsträckning och kräver noggrann planering. 

(Lovelock & Wirtz, 2004:285) 

Omgivningen är då viktig för att kunden ska 

kunna få nöje, njutning eller minnesvärda 

händelser. ”Med upplevelserummet menas 

den fysiska omgivningen, vilken tjänsten produceras, levereras och konsumeras inom.” 

(Mossberg, 2003:113)  

 

Olika kunder ser fram emot olika slags upplevelser eftersom de har olika individuella 

behov, beroende på hur engagerade de är, dess sociala acceptans, spänningsmoment och 

den fysiska omgivningen. Vid exempelvis ett restaurangbesök sker kontakten mellan 

kund och företag på olika sätt och det finns en då del aspekter som påverkar kundens 

upplevelse. Faktorer som påverkar om upplevelsen ska uppfattas som positiv är själva 

servicemötet, upplevelserummet, andra besökande kunder, företagets image och tema 

men även hur pass engagerad kunden väljer att vara i upplevelsen påverkar. När besöket 
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på restaurangen är över sker utvärderingen av upplevelsen. Upplevelsen av besöket 

påverkar hur kunden uppfattar företaget och även återberättandet till bekanta. (Mossberg, 

2003:72-78) 

 

De kunder som önskar att få upplevelser stannar ofta relativt länge i upplevelserummet. 

Upplevelserummet påverkar både kunder och anställdas känslor och beteende. Beroende 

på tjänstens egenskaper så kan upplevelserummet även fylla en viktig 

marknadsföringsfunktion. I en restaurang till exempel kan interiören förmedla vilken 

målgrupp som är aktuell och på så sätt kommunicera erbjudandet. Upplevelserummet kan 

således också användas till att differentiera företaget från konkurrenterna. Själva 

upplevelserummet kan också tack vare sin arkitektur vara en upplevelse i sig. Det bör 

påpekas att kundens deltagande och konsumtion är centralt i modellen. Kunden betraktas 

som en medproducent och varken är passiv eller anonym. (Mossberg, 2003:109, 114, 

120-121) Kvalitén i en upplevelse beror till stor del på deltagarnas sociala uppträdande i 

upplevelserummet. En kunds upplevelse delas ofta med andra människor och denna 

sociala gemenskap är mycket betydelsefull. Andra kunder och personalen kan nämligen 

förstärka eller minska kundens kvalitetsuppfattningar och tillfredsställelse. Faktorer som 

påverkar är exempelvis väntetid, entusiasm bland de andra kunderna och kundernas olika 

behov. (Mossberg, 2003:144, 165)  

 

Upplevelserummets betydelse kan variera beroende på situation och andra aspekter kan 

ha större betydelse. Varför kunden exempelvis väljer en viss restaurang framför en annan 

beror på en rad olika faktorer, såsom tidpunkt på dagen, sällskap, meny, restaurangens 

läge och stämningen. Det är alltså mycket som påverkar om kunderna får en positiv eller 

negativ upplevelse det är inte alltid är maten som är den viktigaste faktorn. (Mossberg, 

2003:125-126) En undersökning av Sweeney et al (1992) utredde vad som påverkar 

kunders kvalitetsuppfattningar i restauranger. De faktorer som var viktigast för att 

kvalitén ska uppfattas som positiv var personalens uppträdande och restaurangens rykte 

och vad kunderna hade hört från andra besökare, så kallad word-of-mouth. (Sweeney et 

al, 1992)  
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2.5 Tjänster som en teaterföreställning 

Vid skapandet av en upplevelse kan tjänsteföretagets koncept liknas vid en teater, detta 

för att en teater är något som kan engagera och beröra emotionellt. Den grund som en 

teater bygger på kallas dramaturgi och kan tillämpas som en modell på tjänsteföretag. 

Ordet drama härstammar från det grekiska ordet drao och betyder ”att göra”. Dramaturgi 

handlar om att vara med och skapa ett drama som i detta sammanhang sedan kan ligga till 

bas för ett företags strategi. (Pine & Gilmore, 1999:104, 106, Mossberg, 2003:14) Det 

handlar om att använda sig av de koncept och termer som en teateruppsättning har. När 

företaget utgår från teatern kan även de vardagliga uppgifterna engagera kunden på ett 

minnesvärt sätt. Goffman (1959, återgett av Lovelock & Wirtz, 2004) anser att 

tjänsteföretag kan skapa framgångsrika koncept för att kunna leverera upplevelser till 

kunden genom att utgå från teatern. Det som företag bör börja med är att hitta en idé för 

ett tema och en handling, ett manus för scenen, forma olika roller för aktörer, bygga 

själva scenen och hitta rekvisitan. Genom att tänka på det här kan gästerna bli 

medverkande i pjäsen. Källan till temat för pjäsen och manuset härstammar ofta i lokala 

historier, anekdoter och sociala eller kulturella historier från platsen där upplevelsen skall 

äga rum. (Haahti, 2003) Dramaturgen har som uppgift att hjälpa företag att 

uppmärksamma de element som kan vara viktiga att ta hänsyn till i dramat. Dramaturgen 

ska även kunna bistå med information om hur skådespelet ska konstrueras. För att 

dramaturgen ska kunna hjälpa till med planeringen av dramat måste det finnas ett manus 

att utgår från. Företag kan ta hjälp av en manusförfattare för att ta fram en historia som 

ska locka kunder. (Pine & Gilmore, 1999: 147-149) För att personalen ska känna sig 

motiverade att nå företagets mål måste de vara känslomässigt engagerade i arbetet. 

Manusförfattaren kan då vara en hjälp för att motivera personalen.  (McKee, 2003) 

 

Precis som på en teater har tjänsteföretag personal som agerar och publik som studerar 

det som finns och händer runtomkring dem. Det är många aspekter som är viktiga att ta 

hänsyn till när en upplevelse i tjänsteföretag ska skapas. Alla saker som påverkar miljön 

runt kunderna, som exempelvis möbler, dekorer och utmärkande drag, måste noggrant 

planeras. Det är även viktigt att, precis som på en teater, tänka på hur upplevelsen ska 

utföras. För att kommunicera och skapa en bra och trovärdig föreställning i ett 

 23



 

tjänsteföretag kan personalen använda olika expressiva knep. Det kan till exempel handla 

om att företaget måste tänka på omgivningen och personalens utseende och uppträdande. 

Personalen i tjänsteföretaget måste också tänka på att de inte jobbar ensamma, utan i 

grupp. Personalen måste uppträda som konceptet tillåter då dem, som en del av 

omgivningen, är en viktig informationskälla för kunden. Ett kritiskt moment är att få 

kunden så övertygad att denne lever sig in i dramat för en stund. (Lovelock & Wirtz, 

2004:78-80, Mossberg & Nissen Johansen 2006: 38) 

 

Miljön är uppdelad i det som kunden ser, frontstage, och det som händer backstage i 

kulisserna, där endast personalen är tillåten. När personalen är frontstage och agerar 

framför kunden är det viktigt att rollerna spelas fullt ut, eftersom det är här som kundens 

upplevelse skapas. Backstage kan personalen gå ur sina roller, men det är även här som 

alla förberedelser för det som händer frontstage sker. Det är personalen som är 

nyckelelementen i teaterupplevelsens kvalité. För att konceptet ska stämma överens 

måste även ljus, musik, rumstemperatur och lukt motsvara den övriga omgivningen. 

(Lovelock & Wirtz, 2004:80-81) Scenen består av restaurangens interiör och exteriör. 

Frontstage-aktiviteter sker i en mycket visuell miljö som består av fysiska rekvisita såsom 

möbler, dekor, belysning och personalens klädsel. För att förstärka ett visst tema kan 

även bakgrundsmusik användas. (Lovelock & Wirtz 2004: 233) 

 

Pine och Gilmore (1999:140-142) 

utgår också från att betrakta en 

arbetsplats som en teater. Personalen 

måste känna ansvar för sina roller och 

leva sig in i de karaktärer och 

företagets koncept. Personalen måste 

vara representativ när de är frontstage. 

Ensemblen och hela företaget ska 

försöka göra det bästa för att engagera 

kunderna på ett minnesvärt sätt.  

Scenen 
 Ensemblen 

  Karaktärerna 

Rollerna 

Medverkarna 
 
Personalen 

Ansvarstagandet 

Representativitet 

      Företaget 
Arbetsplatsen 
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2.6 Teoretisk diskussion 

I detta delkapitel för vi en diskussion kring den teoretiska referensramen, detta för att 

finna vårt bidrag till forskningen och formulera uppsatsens forskningsfrågor.  

 

Den teoretiska referensramen visar att storytelling, så som det används av företag i 

marknadsföringssyfte, bottnar i narratologin. Historier är en del av människans intelligens 

och fantasi, vilket utnyttjas i företag och organisationer på olika sätt exempelvis genom 

att se historien som en grundsten för ett koncept eller tema. Forskare inom management 

och marknadsföring har sedan slutet av 1990-talet fått ett ökat intresse för narratologi, då 

perspektivet kan ge förståelse för hur kunden upplever en viss tjänst. Storytelling är inte 

något nytt, men att det sätt som historier används på av företag och organisationer 

förekommer alltmer.  

 

Vi ser i kapitel 2.2 att ett blueprint specificerar och talar om resurser, men utesluter 

kundens emotionella upplevelse vid uppbyggnaden av en tjänst. Genom att tilltala kunden 

emotionellt tillför storytelling den traditionella tjänstearkitekturen ytterligare en 

dimension. Storytelling bidrar till en fördjupning vid uppbyggandet av en tjänst. I kapitel 

2.5 fick vi veta att för att kunna skapa en upplevelse med hjälp av storytelling kan 

företaget liknas vid en teater. Med hjälp av denna liknelse utformas ett manus om hur 

kundens besök och personalens uppträdande ska vara. Det är en stor utmaning för 

personalen att agera så övertygande att kunden lever sig in i dramat för en liten stund. En 

intressant aspekt är att Mossberg (2003) påpekar att företag inte kan garantera kundens 

emotionella upplevelse utan endast kan erbjuda en upplevelsemöjlighet. Mycket av teorin 

kring upplevelser och storytelling handlar om hur företag ska gå tillväga och att det är 

fördelaktigt att använda sig av storytelling inom upplevelseindustrin. I den teoretiska 

referensramen ser vi en brist på teori som behandlar just kundens perspektiv av 

upplevelser och storytelling. För att kunna motivera användandet av storytelling borde 

det vara väsentligt att lägga mer tyngd på hur kunden upplever storytelling. Det är trots 

allt för kunden som konceptet utvecklas. 
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En tänkvärd frågeställning är också om den av kunden upplevda storyn stämmer överens 

med företagets intentioner. Vidare vilka aspekter som uppmärksammats av restaurangens 

personal och vilka delar som eventuellt fallit bort. Följaktligen finns det ett intresse från 

vår sida att undersöka storytelling med utgångspunkt i vad som faktiskt levereras av ett 

tänkt storytellingkoncept. När mycket tid och resurser har lagts ner på att ta fram ett 

storytellingkoncept är det viktigt att säkerställa resultatet av en implementering. Vi vill 

undersöka vägen från storytellingidé till iscensättning av restaurangens personal vidare 

till kundens upplevelse. Hur byggs konceptet upp och vad levereras till kunden? Blev det 

så som det var tänkt från början eller är det några bitar som fallit bort på vägen? Om en 

restaurang bygger sitt koncept med hjälp av storytelling anser vi att det måste det ligga i 

företagets intresse att också förmedla storytellingen till kunden och ta reda om den 

avsedda upplevelsen skapats. För att kunna undersöka frågorna ovan är det först viktigt 

att veta vad som kännetecknar ett storytellingkoncept och hur storytelling används. Detta 

resonemang leder oss in på de forskningsfrågor som kommer att styra undersökningen i 

denna uppsats. 

 
 

2.6.1 Forskningsfrågor 

• Vad kännetecknar storytelling och hur kan storytelling användas i ett koncept? 

 

• I vilken utsträckning skapas den avsedda upplevelsen genom hela kedjan, från 

framtagning av storytellingkoncept till konsumtion av det? 

 

 

 

 

 

Konceptet och 
historien 
uppkommer 

Konceptet och 
historien 
implementeras 

Konceptet och 
historien 
förmedlas till 
kunden 

Kunden upplever 
konceptet och tar 
del av historien 
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2.6.2 Avgränsning  

Vi kommer att göra en fallstudie på ett företag inom restaurangbranschen.  Detta för att 

kunna studera den specifika företeelse, som finns presenterad i forskningsfrågorna. 

Således undersöks inga andra företag inom samma eller någon annan bransch. 

 

Vi avgränsar oss även ifrån att intervjua de kunder som endast har besökt cafédelen på 

restaurang Danilo, då dess utformning inte förmedlar storytellingkonceptet på samma sätt 

som restaurangen. Vi vill också avgränsa oss ifrån de kunder som besöker restaurang 

Danilo under lunchtid. Detta eftersom lunchen är förbestämd och gästerna inte tar del av 

menyn. Gästen har alltså inte samma möjlighet att ta del av historien om Danilo Donati 

som de gäster som besöker restaurangen på kvällen. 
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3 Metod 
I metodkapitlet berättar vi hur uppsatsens forskningsfrågor angrips och på vilket sätt 

detta leder till ett resultat. Genom att noggrant redovisa vårt tillvägagångssätt vill vi öka 

trovärdigheten för resultaten. 

3.1 Fallstudie 

Vi har, som framgår av den teoretiska diskussionen i kapitel 2.6 valt att studera hur ett 

storytellingkoncept för en restaurang flödar genom hela kedjan från idé till konsumtion.  

Det är således den process som sker när ett storytellingkoncept skapas, implementeras 

och upplevs som är intressant att undersöka i denna uppsats. Vi vill, som 

forskningsfrågorna visar undersöka vad som kännetecknar storytelling och hur 

storytelling kan användas i ett koncept samt undersöka i vilken utsträckning den avsedda 

upplevelsen skapas genom hela kedjan, från framtagning av storytellingkoncept till 

konsumtion av det. Vad gäller undersökningar av en specifik företeelse med inriktning på 

att upptäcka och få insikt menar Merriam (1994:24) att fallstudiemetoden är mycket 

användbar. Vi kommer att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt, vilket är lämpligt 

vid undersökningar som syftar till att förstå innebörden av en viss företeelse eller 

upplevelse. Vidare innebär ett kvalitativt angreppssätt en strävan efter att förstå hur alla 

delar samverkar för att skapa en helhet, vilket i sin tur betyder att metoden är induktiv 

och fokuserar på förståelse och tolkning. Det bör dock lyftas fram att fallstudier inte är 

synonymt med kvalitativ forskning utan även kan innehålla kvantitativa data. Fallstudien 

kan däremot sägas finna sin logik genom de kvalitativa metodernas grundsynsätt. 

(Merriam, 1994:30,35) Även Andersen (1998:132) lyfter fram kvantitativa aspekter av 

fallstudien och nämner enkätupplysningar som exempel. Vår fallstudie kommer att 

bedrivas genom induktion, något som Andersen (1998:30) förklarar som upptäcktens väg. 

Genom fallstudien utgår vi från en enskild händelse och med hjälp av empiriska data kan 

vi sedan sluta oss till generell kunskap om teori, vilket i enlighet med Andersen 

(1998:30) är en beskrivning på ett induktivt förlopp.  
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Vi är medvetna om att en fallstudie ställer höga krav. Det är enligt Merriam (1994:50) 

forskaren som är det primära instrumentet när det gäller att samla in och analysera 

information, vilket betyder att vi måste vara uppmärksamma på våra egna misstag och 

undvika att våra värderingar färgar undersökningen. Merriam (1994:51) betonar att en 

fallstudieforskare bör ha stor tolerans för mångtydighet, osäkerhet och ovisshet under 

arbetets gång. 

 

3.2 Insamling av primärdata 

3.2.1 Val av fall och respondenter 

Fallstudiemetoden medför undersökningen riktas in på ett specifikt exempel. (Merriam, 

1994:58) För att kunna genomföra en fallstudie måste vi etablera kontakt med en 

restaurang som arbetar utifrån storytelling där vi kan få access till hela förloppet från idé 

till konsumtion. Förutom access till en restaurang krävs access till skaparna av 

storytellingkonceptet och access till restaurangens kunder. Först då kan hela spektrat av 

storytellingkedjan täckas in. Efter att vi bestämt oss för en specifik restaurang som 

arbetar utifrån ett storytellingkoncept börjar arbetet med att bestämma vilka personer som 

är lämpliga att ge information om processen och hur vi ska erhålla information. Merriam 

(1994:65) betonar att det inom varje fall finns många tänkbara situationer, deltagare och 

händelser att undersöka, men att forskaren med hjälp av en urvalsstrategi måste begränsa 

sig. Vad gäller kvalitativa fallstudier är icke-sannolikhetsurval den främsta metoden 

vilket förklaras genom att det är viktigare att erhålla respondenter som har insikt och 

kunskap om det som ska undersökas än statistisk representativitet. (Christensen et al. 

2001: 129, Merriam, 1994:61) 

 

För det storytellingkoncept vi vill undersöka, ställer vi som krav att det ska vara ett 

restaurangkoncept som medvetet skapats ur ett storytellingperspektiv. Det ska också ha 

implementerats på en restaurang och det ska finnas kunder som besökt restaurangen. Då 

det i vår undersökning är väsentligt att komma i kontakt med respondenter som innehar 

kunskap om det valda storytellingkonceptet och vill dela med sig av informationen 

kommer vi att använda oss av ett målinriktat urval. Målinriktat urval är enligt Merriam 
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(1994:61,65) en mycket vanlig metod i kvalitativa fallstudier och bra att använda för att 

komma i kontakt med respondenter som innehar specialkompetens. Vi kommer dels 

själva ta initiativ till kontakt med intressanta personer, samt använda oss av 

rekommendationer som vi hoppas få under arbetets gång. 

 

Sedan tidigare har vi, som nämndes i problemdiskussionen, kontakt med Stylt Trampoli i 

Göteborg. Vi kontaktade därför Elisabeth Johansen, vd för Stylt Trampoli. Hon ställde 

sig positiv till ett samarbete med oss. På så vis skapade vi access till att kunna undersöka 

framtagningen av ett storytellingkoncept, början av kedjan. Nästa steg var att etablera 

kontakt med en av de restauranger som Stylt Trampoli tagit fram ett koncept till. Vår 

ambition var att undersöka den mest omtalade storytellingrestaurangen i Sverige, Joe 

Farelli’s i Göteborg. Här uppstod dock accessproblem, då Joe Farelli’s bedömde att de 

inte hade tillräckligt med tid för vår undersökning. Istället kontaktade vi återigen Stylt 

Trampoli via telefon och fick prata med Jonas Holmsgård. Han rekommenderade oss att 

ta kontakt med restaurang Danilo, som finns i samma lokaler som SF:s biokomplex 

Bergakungen, i Göteborg. Stylt Trampoli hade nyligen avslutat Daniloprojektet, vilket 

gjorde oss än mer intresserade. Det kändes spännande att arbeta med en nyetablerad 

restaurang och det kan också gynna den empiriska insamlingen att samtliga inblandade 

har projektet färskt i minnet. En nackdel med att arbeta med en ny restaurang kan dock 

vara att restaurangen inte hunnit frigöra sig från Stylt Trampoli helt och hållet och inte 

riktigt hittat sitt eget sätt att vara ännu. En annan potentiell nackdel med att välja en 

nyetablerad restaurang kan vara att kunderna inte riktigt hittat dit än. Det kan också 

tänkas att personalen inte ännu känner sig helt bekväma med sina arbetsuppgifter och att 

de efter hand förfinar och förbättrar leveransen av storytellingkonceptet. Detta är sådant 

som vi måste ha i åtanke under undersökningens gång. Vi valde att kontakta restaurang 

Danilo via telefon och fick prata med vd:n Fredrik Sönne. Han ställde sig positiv och 

ville mycket gärna engagera sig. Han gav oss tillåtelse att tala med personal och kunder 

förutsatt att det gjordes på ett diskret sätt. Personalen är viktig att undersöka eftersom de 

har som uppgift att förmedla konceptet och historien ut till kunderna. Kunderna är 

intressanta för att kunna undersöka i vilken utsträckning den avsedda upplevelsen 

slutligen förmedlas. Nu hade vi alltså skapat access till ett fall, storytellingkonceptet för 
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restaurang Danilo. Vi bestämde tid för en personlig intervju med Fredrik Sönne till tisdag 

den 28 november klockan 14.00 på restaurang Danilo i Göteborg. Väl på plats tänkte vi 

också intervjua några ur personalen samt genomföra en förundersökning av kunderna. 

Förundersökningen görs för att sedan kunna komma fram till hur kunderna bäst kan 

undersökas och vilka områden som bör beröras. 

 

Stylt Trampoli kontaktades återigen och vi meddelade att restaurang Danilo, med sitt 

storytellingkoncept skulle bli föremål för vår fallstudie. Elisabeth Johansen slussade oss 

då vidare till Lisa Stoopendahl, copywriter på Stylt Trampoli, som skulle vara insatt i 

projekt Danilo. Per telefon bestämde vi tid för en personlig intervju med Lisa 

Stoopendahl till torsdagen den 30 november klockan 09.00 på Stylt Trampoli i Göteborg. 

Då Lisa Stoopendahl kom in i slutfasen av projekt Danilo och inte kunde svara på alla 

våra frågor rekommenderade hon oss att även tala med Lars Magnusson, som var 

projektledare och Anders Levander, som var inredningsdesigner och -arkitekt för projekt 

Danilo. Dessa kontaktades per telefon för kompletterande information. Vi kommer också 

att undersöka restaurang Danilos kunder, för att kunna avgöra hur det lämpligast kunde 

göras inledde vi med en förundersökning med ett mindre antal kunder. Vi diskuterade oss 

därefter fram till hur ett frågeformulär som skulle användas på ett något större antal 

kunder borde se ut. Mer om utformningen av detta och andra förberedelser till 

intervjuerna finns i kapitel 3.4. 

 

Vi kommer, som redovisningen ovan visar, att samla in primärdata från personer som var 

med och utvecklade storytellingkonceptet på Stylt Trampoli AB, från personer som 

arbetar med att förmedla konceptet på restaurang Danilo, och från personer som tagit del 

av konceptet som kunder på restaurang Danilo. Tillgång till information från dessa 

personer får vi genom att kontakta dem och fråga om storytellingkonceptet. Vi kommer 

huvudsakligen att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Vidare har 

intervjuer valts eftersom det är en flexibel insamlingsmetod, som ger möjlighet till ett rikt 

material. Merriam (1994:100) menar att intervjun är mycket lämplig att använda för att 

skapa förståelse för det som studeras och när man vill ta reda på vad någon vet eller vad 

någon tänker på. 
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Följande intervjuer genomfördes: 

• Fredrik Sönne, vd för restaurang Danilo, personlig intervju den 28 november 
2006, Göteborg, tid: ca 45 minuter. 

 
• Hovmästare, servitris och andrekock på restaurang Danilo, personliga intervjuer 

den 28 november 2006, Göteborg, tid ca 10 minuter per person. 
 
• Lisa Stoopendahl, copywriter på Stylt Trampoli AB, personlig intervju den 30 

november 2006, Göteborg, tid: ca 30 min. 
 

• Lars Magnusson, projektledare på Stylt Trampoli AB, telefonintervju den 5 
december 2006, tid: ca 10 minuter. 

 
• Anders Levander, inredningsdesigner och inredningsarkitekt på Stylt Trampoli 

AB, telefonintervju 7 december, 2006, tid: ca 10 minuter. 
 

• Förundersökning i form av standardiserade intervjuer med kunder på restaurang 
Danilo, 7 korta personliga intervjuer den 28 november 2006, Göteborg, tid ca 5 
minuter vardera. 

 
• Standardiserade intervjuer med 40 kunder på restaurang Danilo den 14 december 

2006, Göteborg tid ca 3-5 minuter per person. 
 

Nedan återfinns den modell från kapitel 2.6.1 som skildrar forskningsfrågorna, här 

illustrerad med vilka områden som respondenterna förväntas bidra till. 

 

 

 

 

 

Konceptet 
historien 
uppkommer: 
Stylt Trampoli 
Restaurang Danilo 
 

Konceptet och 
historien 
implementeras: 
Stylt Trampoli 
Restaurang Danilo 

Konceptet och 
historien 
förmedlas till 
kunden: 
Stylt Trampoli 
Restaurang Danilo 

Kunden upplever 
konceptet och tar 
del av historien: 
Stylt Trampoli 
Restaurang Danilo 
Kunderna 

 

3.2.2 Miljöbeskrivning av restaurang Danilo 

I den teoretiska referensramen poängteras att den fysiska miljö som tjänsten utförs i, det 

vill säga upplevelserummet, påverkar både kundens upplevelse och anställdas beteende i 

stor utsträckning. För att kunna analysera konceptet i relation till upplevelserummet bör 

även restaurang Danilos miljö beskrivas i den empiriska referensramen. Efter den 
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personliga intervjun med Sönne fick vi en rundvandring på restaurangen då vi också fick 

tillstånd att fotografera. Vi har således gjort en miljöbeskrivning baserad på våra egna 

intryck från restaurang Danilo samt kompletterat den verbala beskrivningen med foton. 

Det är inte så att våra egna associationer till upplevelserummet ska påverka analysen, 

utan miljöbeskrivningen ska underlätta för dem som tar del av denna undersökning som 

inte själva har besökt restaurang Danilo och sett exteriören och interiören. Det är 

kundernas uppfattning av upplevelserummet som kommer att vara föremål för analys. 

 

3.3 Insamling av sekundärdata 

Den sekundärdata som vi använt oss av till den empiriska referensramen består av foton 

på restaurang Danilos interiör hämtad från Internet. Dessa används som komplement till 

de foton som vi själva tog på plats i restaurangen. 

 

3.4 Operationalisering  

Operationalisering enligt Andersen (1998:85) handlar om att försöka uppnå så stor 

överensstämmelse som möjligt mellan teorin och empirin. Operationalisering behövs för 

att kunna mäta verkligheten.  

 

3.4.1 Intervjuförfarande 

Våra respondenter har varit högst involverade i processen kring storytellingkonceptet 

vilket förhoppningsvis talar för ett starkt intresse och en god förmåga att återge 

information kring det. Något som vi också bör vara medvetna om är att människor av 

olika skäl kan minnas fel. Andersen (1998:127) lyfter fram att människan omedvetet gör 

efterkonstruktioner och många gånger beskriver händelser och förlopp som i verkligheten 

var oplanerade som mer rationella än de egentligen var.  
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3.4.1.1 Personliga intervjuer 

I första hand ville vi avtala personliga intervjuer med respondenterna på Stylt Trampoli 

och restaurang Danilo. Detta eftersom vi genom den personliga intervjun ökar våra 

möjligheter att få mer och bättre information än genom andra intervjusätt. Vi har till 

exempel möjlighet att ställa följdfrågor och reda ut eventuella oklarheter. Andra fördelar, 

som även återfinns i Christensen et al, (2003:175) är att respondenten kan uttala sig med 

egna ord och att den personliga intervjun går relativt snabbt att genomföra. I egenskap av 

intervjuare kan vi i stor utsträckning även ha kontroll över intervjusituationen och 

förhindra att samtalet går utanför våra ramar. En nackdel som vi i enlighet med 

Christensen et al, (2003:175) har tagit hänsyn till är risken för intervjuareffekter som kan 

uppstå i det personliga mötet. För att minska risken för intervjuareffekter försökte vi att 

agera så neutralt som möjligt vad gäller klädsel, tonfall och kroppsspråk och anpassa oss 

efter respondenten. 

 

Vår ambition var att spela in de personliga intervjuerna med hjälp av minidisc. Dels för 

att kunna koncentrera oss helt och hållet på respondenten och dels för att underlätta 

sammanställningen av intervjun. Genom inspelning har vi också möjlighet att gå tillbaka 

och lyssna igen på intervjun för att göra förtydliganden, som Merriam (1994:96) påpekar 

så kan man genom inspelning säkerställa att allt som sagts finns tillgängligt för analys. 

Nackdelar med inspelning kan naturligtvis vara brister i den tekniska utrustningen och 

om respondenten inte vill bli inspelad. (Merriam, 1994:96) 

 

Intervjun med Fredrik Sönne skedde i bardelen av restaurang Danilo, med 

bakgrundsmusik och samtalande gäster som störningsmoment. Dessa faktorer medförde 

att det inte gick att spela in intervjun. Istället valde vi att föra anteckningar under 

intervjuns gång. Merriam (1994:96) rekommenderar denna metod som ett 

andrahandsalternativ där inspelning inte är möjlig och ser en nackdel då det inte går att 

skriva ner allt som sägs. För att kunna anteckna så mycket som möjligt var vi båda aktiva 

under intervjun och ställde frågor beroende på vem av oss som antecknande för stunden. 

Detta möjliggjorde också för oss båda att direkt ställa följdfrågor i dess naturliga 

sammanhang. Efter intervjun med Sönne intervjuade vi tre personer ur personalen som 
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hade tid att svara på våra frågor just då, det var hovmästaren, en servitris och 

andrekocken. Då dessa intervjuer inte tog så lång tid kunde vi samtidigt anteckna det som 

sades och inspelning var således överflödig. 

 

Lisa Stoopendahl intervjuades i ett konferensrum på Stylt Trampolis kontor och här hade 

vi möjlighet att spela in intervjun. Vi valde dock att även samtidigt anteckna en del av 

vad som sades för att kunna ställa kompletterande frågor. Anteckningarna fungerade 

också som ett stöd utifall det skulle hända något med inspelningen.  

 

3.4.1.2 Telefonintervjuer 

Vi ser telefonintervjun lämplig att använda vid kortare intervjuer, främst för att ställa 

kompletterande frågor till tidigare insamlad empiri. Telefonintervjun var därför vårt 

förstahandsval vad gäller respondenterna Lars Magnusson och Anders Levander, som 

syftade till att komplettera den personliga intervjun med Stoopendahl. Christensen et al, 

(2003:182) anser att telefonintervjuns nackdel är att det endast går att ställa relativt enkla 

frågor till respondenten. För oss var det dock ingen nackdel då syftet med intervjuerna 

var just att ställa enkla kompletterande frågor. 

 

3.4.1.3 Intervjuguider till personliga intervjuer och telefonintervjuer 

Inför samtliga intervjuer förberedde vi oss genom att ta fram semistrukturerade 

intervjuguider. Detta för att vi ville få en något friare intervjusituation med möjlighet att 

ställa följdfrågor och även kunna ställa frågorna i valfri ordning beroende på vad 

respondenten väljer att berätta. En intervjuguide enligt Christensen et al, (2003:165) är en 

lista med frågor och teman som ska beröras under intervjun. Då listan med frågorna 

endast ska ses som en guide behöver vi inte strikt följa ordningen på frågorna och dess 

utformning, utan kan anpassa detta allt eftersom intervjun fortskrider.  Intervjuguiderna 

kommer att variera från intervju till intervju. Detta för att alla frågor inte kommer att bli 

utformade på samma sätt då respondenterna innehar olika slags information.  
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Vi utformade frågorna till intervjuguiderna efter ett antal olika teman. Vi kommer inte att 

ta upp varje specifik fråga och förklara vad vi menade med just den. Anledningen till 

detta är att frågorna i intervjuguiden endast ska ses som inspiration och förslag till 

formulering till det bestämda temat. Faller det sig naturligt att i intervjusituationen 

formulera om en viss fråga så gör vi det. Vi har dock varit noggranna med att inte 

formulera ledande frågor eftersom ledande frågor enligt Merriam (1998:95) kan få 

respondenten att acceptera forskarens åsikter och värderingar.  

 

Det första temat med frågor som låg till grund för den intervjuguide som användes till 

den personliga intervjun med Stoopendahl (se bilaga 1) handlar om hur arbetet bakom 

storytellingkonceptet såg ut och syftet med storytellingkonceptet. Det andra temat berör 

hur konceptet blev till och hur historien utformades. Det tredje temat handlar om vilken 

upplevelse kunderna ska få av konceptet, hur historien ska förmedlas till kunderna genom 

bland annat interiören, exteriören och personalen. Frågorna som berör det fjärde temat 

berör konceptet och vad som ska göra restaurang Danilo unik. Det sista och femte temat 

till Stoopendahl behandlar frågor som rör restaurang Danilos framtid. På så sätt vill vi 

belysa forskningsfrågorna ur ett perspektiv från skaparen av ett storytellingkoncept. Som 

vi tidigare nämnt behövde vi komplettera Stoopendahls intervju med två stycken 

uppföljningsintervjuer via telefon. Respondenterna, Magnusson (se bilaga 2) och 

Levander (se bilaga 3) fick svara på de frågor som Stoopendahl inte kunde svara på. Vi 

passade även på att ställa kompletterande frågor som kommit upp efter intervjun med 

Stoopendahl och som passade Magnussons och Levanders kunskapsområde. Frågorna till 

Magnusson berörde alla de teman som vi tidigare beskrev. Frågorna till Levander berörde 

främst tema tre och till viss del tema fem.  

 

Intervjuguiden till Sönne (se bilaga 4) utformades också efter de olika teman som är 

beskrivet ovan. Frågorna skiljer sig till en viss del från Stoopendahls, detta eftersom 

dessa personer innehar olika information. I intervjun med Sönne valde vi att gå lite 

djupare in på tema tre, eftersom det är på restaurangen som storytellingkonceptet 

implementeras och förmedlas till kunden. 
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Intervjuguiden till restaurang Danilos personal (se bilaga 5) består av sex olika frågor. 

Dessa frågor är inte baserade på de teman som de övriga semistrukturerade 

intervjuguiderna bygger på. Med fråga ett ville vi få en djupare bild av deras olika 

arbetsuppgifter på restaurang Danilo eftersom teorin om blueprint beskriver detta noga. 

Då vi ställde fråga två ville vi få en bild om hur personalen uppfattar konceptet. Detta 

eftersom personalen är en viktig del av upplevelserummet och är ofta de förutom 

interiören som förmedlar konceptet. Fråga tre och fyra är en fortsättning av fråga ett och 

kan också härledas till teorin om blueprint samt teatern. Med fråga fem ville vi få en 

förståelse hur personalen anser att de kan leverera konceptet ut till kunden och på vilket 

sätt de kan påverka kundens upplevelse. Den sista frågan handlar om vilken respons 

personalen har fått från kunderna. Vi ansåg att det var relevant att ställa den eftersom vi 

på så sätt kunde få en aning om vad kunden enligt personalen har upplevt.  

 

3.4.1.4 Standardiserade intervjuer 

För att bilda oss en uppfattning om hur vi skulle ta oss an restaurang Danilos kunder 

genomförde vi en mindre förundersökning. Med hjälp av ett frågeformulär med åtta 

öppna frågor (se bilaga 6) ville vi bilda oss en uppfattning om hur kunderna uppfattade 

sitt besök på restaurang Danilo samt få förståelse för intervjusituationen. Vi placerade oss 

i Bergakungens foajé, nära restaurang Danilos utgång och frågade slumpvis kunder som 

kom ut från restaurangen. När vi hade frågat sju stycken ansåg vi oss ha tillräcklig 

information att arbeta vidare med. Detta eftersom kunderna utförligt berättat om sina 

besök samt angivit liknande argument. Vad gäller intervjusituationen märkte vi att 

kunderna var stressade och skulle snabbt iväg vilket vi tyckte var viktigt att ta hänsyn till 

i det fortsatta arbetet. Efter denna förundersökning diskuterade vi hur kunderna 

lämpligast borde undersökas. Vi vill få information om hur kunderna upplever restaurang 

Danilo och dess koncept. För att åstadkomma det kommer vi att behöva intervjua ett 

större antal respondenter, varför en hög standardiseringsgrad på frågorna kan underlätta 

analysarbetet. I enlighet med Merriam (1994:88) vill vi med en hög standardiseringsgrad 

uppnå att respondenterna har ett gemensamt språk och utforma frågorna så att de får 

samma innebörd för alla respondenter. Andersen (1998:163) ser fördelar genom att 
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frågorna då ställs på samma sätt till alla intervjuade samt att intervjuaren kan skriva ner 

och kryssa av svaren. Till vår hjälp har vi utvecklat ett frågeformulär (se bilaga 7) med 13 

frågor varav 5 har fasta svarsalternativ. Övriga åtta frågor är öppna och respondenten kan 

själv välja sina ord och beskriva sina tankar. Kombinationen av slutna och öppna frågor 

var nödvändig då vi ville komma åt kundens upplevelse och den kan inte vi som 

intervjuare sätta ord på genom förutbestämda kategorier. Med tanke på den stressiga 

miljö som kunderna befinner sig i när de kommer ut från restaurang Danilo vill vi höja 

trovärdigheten och effektiviteten genom att själva personligen ställa frågorna till kunden 

och anteckna deras svar. Vi ser också att personlig närvaro ger möjlighet till att reda ut 

oklarheter och svara på respondentens eventuella frågor.  

 

Även denna gång placerade vi oss i Bergakungens foajé nära restaurang Danilos utgång. 

Dels för att hålla oss till direktivet från vd Fredrik Sönne om diskretion, dels för att det är 

först efter kunden har avslutat sitt restaurangbesök som denne kan uttala sig om det. Vår 

första fråga till personer som vi såg komma ut från restaurang Danilo var ”har du ätit på 

restaurang Danilo”? Svarade denne ja, så frågade vi om det fanns tid att i forskningssyfte 

svara på några frågor. Restaurang Danilo består även av en liten cafédel, som ligger på 

bottenvåningen i restaurangen. Vi valde att avgränsa oss från de kunder som endast 

besökt caféet av den anledningen att cafédelen är mycket annorlunda i utformning 

jämfört med restaurangen och det finns inte heller den rekvisita i cafédelen som ska 

förmedla storytellingkonceptet, ett exempel är att menyn inte finns och inte heller det 

signifikanta ljusspelet. Därför är det inte relevant för våra forskningsfrågor att intervjua 

cafébesökarna. Vi avgränsar oss också från de kunder som besöker restaurang Danilo på 

dagen för att äta lunch. Detta eftersom lunchen är förbestämd och gästerna inte tar del av 

menyn, gästen har alltså inte samma möjlighet att ta del av historien om Danilo som de 

gäster som besöker restaurangen på kvällen. Ett annat argument är att Sönne intervjun 

berättade att restaurangen satsar mer på ljus och ljud på kvällen vilket också talar för att 

vi bör utesluta lunchgästerna. Det återstår således kvällsgäster och mellan klockan 17.00 

och 22.15 intervjuade vi 40 restauranggäster. Vi valde att begränsa oss till att intervjua 40 

stycken för att de öppna frågornas svar inte skulle bli oss övermäktiga i analysen. Vi 

kommer således inte att ha någon statistisk giltighet i analysarbetet utan vill 
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uppmärksamma hur kunderna med sina egna ord väljer att beskriva sin 

restaurangupplevelse. Det som är intressant är om kundernas svar går urskönja i vilken 

utsträckning den avsedda upplevelsen förmedlats. Vi vill påpeka att kunderna utgör den 

sista delen av storytellingkedjan, de som upplever konceptet. Alla delar i kedjan är lika 

viktiga att undersöka för att kunna svara på forskningsfrågorna. Nedan redovisas och 

motiveras de frågor som ställdes till restaurang Danilos kunder genom de 40 

standardiserade intervjuerna: 

 
1. Varför valde du att besöka restaurang Danilo?  

 i samband med bio   annan anledning 

Konceptet är framtaget med tanke på att passa ihop med bion och vi vill med denna fråga 

se om kunden väljer att kombinera sitt besök med bio eller inte. 

 

2. Har du besökt restaurang Danilo tidigare? 

 Ja, antal gånger:    Nej  

Både Sönne och Stoopendahl menar att konceptet kan vara svårt att uppfatta vid första 

besöket och att det tar tid för kunden att komma underfund med det, därför är det 

väsentligt att fråga kunden hur många gånger denne har besökt restaurangen. 

 

3. Vad hade du för förväntningar på besöket? 

Mossberg menar att ett företag ska kunna leverera något som kunden inte förväntade sig 

eller var medveten om innan. Med denna fråga vill vi ha svar på vad kunden förväntade 

sig och kan sedan urskilja vad som kan vara ett överraskningsmoment. 

 

4. Hur upplevde du ditt restaurangbesök? 

Här vill vi att kunden talar fritt om sitt besök, vad det innehöll och om intryck av besöket. 

Detta för att knyta an till teorin om upplevelserummet, få en bild av kundens roll i dramat 

och för att ta reda på hur engagerad kunden var under besöket. 
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5.  Hur upplevde du inredningen? 

Även här syftar vi på upplevelserummet och det faktum att den fysiska miljö, som 

tjänsten utförs i, påverkar kundens upplevelse i stor utsträckning. Vi vill veta vad kunden 

tycker om inredningen och om det går koppla till Stylt Trampolis upplevelsemanus. 

 

6.  Vad fick du för associationer till inredningen? 

Denna fråga syftar till att höra kundens associationer till inredningen, eftersom den enligt 

Stylt Trampoli och restaurang Danilo ska vara en blandning av asiatiskt, amerikanskt och 

italienskt är det av intresse att se om detta upplevs av kunden. Själva konceptet ska också 

ha filmanknytning i och med Danilo Donati. Därför vill vi ställa den här frågan för att få 

en insikt i fall de har upplevt någon del som inredningen ska illustrera. Teorin visar att 

storytelling kommuniceras även bildligt och frågan ska ge svar på om inredningen har 

hjälpt till att kommunicera storyn. 

 

7. Hur upplevde du exteriören? 

Enligt teorin påverkar även exteriören kunden och är en del av den totala upplevelsen, 

därför vill vi även här höra kundens tankar. Dessutom har restaurang Danilos interiör 

tagits fram i kontrast till exteriören vilket är något som vi kan ta reda på här. 

 

8. Hur vill du beskriva menyn? 

Menyn ska även den enligt Stylt Trampoli och restaurang Danilo återspegla de tre 

kulturerna asiatiskt, amerikanskt och italienskt. Väljer kunden att nämna detta är det ett 

tecken på att delar av konceptet uppfattas av kunden, kanske är någon influens starkare 

än en annan. Menyn innehåller också restaurang Danilos story så här kan vi ta reda på om 

någon uppmärksammat storyn skriftligt.  

 

9. Vet du varför restaurangen heter Danilo? 

 Ja, ________________  Nej  

Stoopendahl poängterar att det är först vid restaurangbesöket som kunden har chans att få 

veta mer om vem Danilo Donati var, främst genom menyn men också genom personalen. 

Eftersom storytelling, enligt Pine och Gilmore, kan vara ett medel att använda sig av då 
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företag vill att deras koncept ska bygga på ett specifikt tema som de vill kommunicera till 

kunderna ställs den här frågan för att se om kunden uppmärksammat historien och förstår 

innebörden med konceptet.  

 

10. Hur uppfattade du servicen? 

 under förväntan   som jag förväntade mig   över förväntan 

– Varför?  

Personalen är en mycket betydelsefull del som ingår i upplevelserummet och 

servicemötet påverkar om upplevelsen bli positiv eller negativ. Under förväntan är ett 

negativt svar medan som jag förväntade mig beror på vad kunden hade för förväntningar 

innan besöket. Över förväntan betyder att kundens förväntningar av någon anledning 

överträffades vilket naturligtvis också beror på vad denne förväntade sig från början. 

Dock kan svaret över förväntan innebära att kunden varit med om en mycket positiv 

upplevelse. 

 

11. Upplevde du några störningsmoment under ditt restaurangbesök? 

Denna fråga knyter an till upplevelserummet och om något i detta har påverkat kunden 

negativt, vi vill att kunden talar fritt om eventuella störningsmoment, det kan vara andra 

kunder, service, inredning, musik et cetera.  

 

12. Är det något speciellt med restaurang Danilo för dig? 

 Ja    Nej    Vet ej 

– Varför?  

Enligt teorin kan företag endast erbjuda en upplevelsemöjlighet och det går inte garantera 

att kunden får en extraordinär upplevelse. Här vill vi ta reda på om kunden har varit med 

om något extraordinärt eller inte och vad i så fall. 

 

13. Skulle du rekommendera restaurang Danilo? 

 Ja   Nej 

– Varför?  
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I teorin får vi veta att storytelling bland annat syftar till att få målgruppen att sprida 

företagets budskap vidare. Med den här frågan kan vi ta reda på kundens intentioner om 

detta samt vad denne i så fall tänkt säga. 

 

3.5 Analys och tolkning 

Merriam (1994:142) menar att analys går ut på att skapa mening av den insamlade 

informationen och att informationen kopplas samman till en för läsaren meningsfull 

berättelse. I denna uppsats har insamling och analys i viss mån skett parallellt, vilket 

möjliggjort för oss att finna ett effektivt sätt att strukturera upp analyskapitlet på. 

Merriam (1994:157) menar att det är ett mycket produktivt och vanligt förfarande i 

fallstudier att just låta analys och insamling ske parallellt. 

 

Andersen (1998:195) påpekar att det vid analys och tolkning av kvalitativa data inte finns 

särskilt många riktlinjer att följa. Detta beror på att tolkning till sin natur är ett mycket 

kreativt tillvägagångssätt och därför inte kan beskrivas eller styras på samma sätt som 

mer traditionella metoder. (Andersen, 1998:195) I analysen kommer vi att ställa den 

teoretiska referensramen mot den empiriska referensramen för att på så sätt 

uppmärksamma likheter och skillnader dem emellan. Analyskapitlet inleds med analys 

tillhörande främst den första forskningsfrågan genom att analysera restaurang Danilos 

koncept ur ett storytellingperspektiv och illustrera hur storytelling kan användas i ett 

koncept. Efter det analyseras med fokus på den andra forskningsfrågan som behandlar 

processen för den avsedda upplevelsen. Analysen syftar till att utvisa i vilken 

utsträckning den avsedda upplevelsen skapas genom hela kedjan, från framtagning till 

konsumtion av storytellingkonceptet. Den modell som finns i kapitel Den modell som 

återfinns i kapitel 2.6.1 och även 3.2.1 används illustrerar även analysen av den andra 

forskningsfrågan. 

 

Analysarbetet för kundundersökningen började med att vi efter varje fråga sammanställde 

kundernas svar i antal och kategorier. De kunder som svarade likadant eller mycket 

liknande fick tillhöra samma kategori. Eftersom vi endast intervjuade 40 kunder har vi 
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inte uppnått någon statistisk representativitet, det är som tidigare nämnt inte heller syftet. 

Att kunderna med egna ord fick beskriva sin restaurangupplevelse medförde att svaren 

blev mycket olika. Därför var det ibland inte möjligt att bilda kategorier och många svar 

står för sig själva och representerar endast en person.  

 

3.6 Validitet 

Inre validitet enligt Merriam (1998:179-180) handlar om att se i vilken mån resultatet 

stämmer överens med verkligheten, har vi mätt det vi avsåg att mäta? För att säkerställa 

den inre validiteten kan vi se på hur vi har samlat in och analyserat vår empiri. För att 

säkerställa att vi får rätt information som kan svara på våra forskningsfrågor har vi använt 

oss av triangulering vilket Merriam (1998:179) anser är ett sätt att stärka den inre 

validiteten. Vi har använt oss av flera olika informationskällor i form av intervjuer på 

olika sätt med flera olika personer och vi har själva gjort en miljöbeskrivning. Vi är 

medvetna om att resultatet kunde ha blivit annorlunda om vi exempelvis valt att intervjua 

fler eller andra personer på Stylt Trampoli. På grund av accessproblem intervjuades inte 

Erik Nissen Johansen, som varit mycket inblandad i framtagningen av konceptet för 

restaurang Danilo och dess story. Fler och mer ingående intervjuer med personalen på 

restaurang Danilo hade också kunnat påverka resultatet, men vi valde att fånga de 

spontana svaren och ville inte försätta dem i en intervjusituation där de letade efter de 

rätta svaren. Det kan vara så att personalen ännu inte kommit in i sina roller på sin nya 

arbetsplats och att konceptet inte levereras just nu så som det är tänkt. Däremot ser vi att 

denna fallstudie i detta tidiga skede av restaurangens levnadstid kan uppmärksamma de 

eventuella brister som finns i leveransen av storytellingkonceptet. 

 

Merriam (1998:180) tar upp horisontell granskning och kritik som ett sätt att stärka den 

inre validiteten, vilket innebär att man exempelvis låter kollegor läsa arbetet för att de 

sedan ska kunna ge sina kommentarer och synpunkter. Under arbetets gång har vi haft 

schemalagda opponeringar och även en del frivilliga opponeringar för att vi ska vara 

säkra på att vi håller oss inom ramarna och undersöker det vi avser att undersöka.  
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Den yttre validiteten behandlar i vilken utsträckning resultaten även kan vara 

applicerbara i andra situationer än den undersökta, hur generaliserbara resultaten är. 

(Merriam, 1998:183) Vi vill endast att restaurang Danilo ska ses som ett fallföretag som 

kan ge oss information om hur processen kan se ut när ett storytellingkoncept genomförs. 

Vi anser att resultatet i denna uppsats kan vara till användning för restauranger och andra 

tjänsteföretag som vill arbeta utifrån storytelling samt för personer som vill förstå hur ett 

storytellingkoncept skapas implementeras och tillslut uppfattas av kunden. Genom att ta 

del av denna uppsats kan företag relatera till sitt eget tänkta storytellingkoncept och på 

förhand läsa om vilka faktorer som ska beaktas i olika delar av processen. Exempelvis 

betonas i reflektionen att personalen som ska förmedla konceptet ut till kunderna måste 

ägnas stor uppmärksamhet vid implementeringen av ett koncept, det kan vara bra att vara 

medveten om vid projektets början. Genom att ta del av Stylt Trampolis arbetssätt som 

beskrivs kan företag även uppmärksamma att upplevelsemanus kan användas för att 

säkerställa att allt som görs relateras till storyn. 

 

3.7 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar enligt Gustavsson (2003:55) om i vilken grad en mätprocedur vid 

upprepning kan generera samma resultat. Merriam (1998:180) påpekar att människors 

beteende är föränderligt och på grund av det kan reliabiliteten i fallstudien vara svår att 

avgöra. De personliga intervjuerna som vi genomförde skildrar en ögonblicksbild av hur 

situationen var just när vi undersökte den och uppger respondenternas åsikter vid den 

tidpunkten. Det kan därför bli problematiskt för andra att upprepa vår studie igen. Det är 

även svårt att upprepa undersökningen eftersom analysen till stor del sker samtidigt som 

materialet samlas in och bearbetas. Detta innebär, i enlighet med Christensen et al 

(2003:308), att reliabiliteten endast kan vara kopplad till undersökarna och andra 

människor kan inte ikläda sig en annan persons skepnad. Dock har vi så noggrant som 

möjligt beskrivit vårt tillvägagångssätt och vad vi visste innan vi började undersökningen. 

Detta för att försöka klargöra för andra forskare vilken utgångspunkt vi arbetat från samt 

underlätta för dem som vill genomföra en liknande undersökning. 
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De standardiserade intervjuerna som vi genomförde med 40 genom icke slumpmässigt 

urval kan inte anses tillräckliga för att ge statistisk giltighet. En del av frågorna hade fasta 

svarsalternativ, dessa kompletterades med frågan ”varför” där kunden kunde svara med 

egna ord. Många av frågorna besvarades fritt av kunden som helt och hållet fick uttrycka 

sig med sina egna ord. Genom att vi utförligt redovisat vad vi ville få ut av varje fråga, 

ställde frågorna likadant till alla kunder och intervjuade 40  kunder kan en viss reliabilitet 

i kundundersökningen uppnås. Detta också eftersom vi i analysen kunde urskilja 

kategorier och uppmärksamma mönster i svaren. Dock kan reliabiliteten skifta beroende 

på fråga, exempelvis uppgav 33 personer att de gick på bio i samband med sitt 

restaurangbesök vilket vi ger en fingervisning om att de flesta kunder kombinerar sitt 

besök på restaurang Danilo med just bio.  

 

Reliabilitet handlar också om i vilken grad det empiriska måttet omfattas av 

slumpmässiga mätfel. Vid intervjuer kan slumpmässiga mätfel uppstå på grund av 

exempelvis att respondenten har svårt för att minnas, är trött eller missuppfattar frågan. 

(Gustavsson, 2003:55) Den empiriska insamlingen i denna uppsats baseras till största del 

på intervjuer vilket innebär att de slumpmässigt mätfel som Gustavsson nämner kan ha 

påverkat vårt material. Dock har vi för att minska risken för sådana slumpmässiga mätfel 

noggrant förberett intervjuerna och tagit hänsyn till den specifika situationen. Något som 

framgår av kapitel 3.4. Det kan tänkas att en del frågor borde ha förfinats och 

konkretiserats ytterligare då en del frågor kan ha uppfattas annorlunda från kunden. 

Exempelvis märkte vi att fråga 5.  ”Hur upplevde du inredningen?” och fråga 6. ”Vad 

fick du för associationer till inredningen?” uppfattades som mycket lika och därför 

blandades ihop. Vårt syfte med den förundersökning av kunderna som genomfördes var 

att undvika sådant men här uppstod ändå en risk för missuppfattning. Vi tror dock inte att 

detta påverkat resultatet i alltför stor utsträckning då syftet var att bilda oss en uppfattning 

om kundens upplevelse som en helhet och genom frågorna vi ville locka fram svar som 

täckte in hela upplevelsen. Vårt resultat hade således kunnat påverkas om vi hade valt att 

intervjua fler kunder. Fler kategorier hade kunnat skapas och också fler antal kunder i de 

kategorier som hittills visat sig.  

 

 45



 

4 Empirisk referensram 
Den empiriska referensramen inleds med en miljöbeskrivning av restaurang Danilo. 

Sedan sker en indelning i tre delar där först Stylt Trampolis perspektiv på restaurang 

Danilo ges, efter det ett perspektiv från restaurang Danilo själva och slutligen kundernas 

upplevelse av restaurang Danilo. Denna indelning syftar till att återge 

forskningsfrågornas fokus på avsedd upplevelse genom hela kedjan.  

4.1 Miljöbeskrivning av restaurang Danilo Göteborg 

Vårt besök skedde tisdagen 28/11-06 klockan 14.00. Det första vi ser när vi kommer till 

Bergakungen i Göteborg är fasadens gråa färg och vi lägger märke till att byggnaden inte 

ser färdig ut. Det finns byggjobbare och grävmaskiner som arbetar och det är mycket 

lerigt. När vi kommer in i Bergakungens foajé, som är en stor hall med högt i tak, har vi 

restaurang Danilo i två våningar på vår vänstra sida. Vi lägger märke till ett bildspel från 

ett par vita gardiner som skymtar från restaurangens andra våning. Rakt fram i foajén 

finns en stor fri yta där biogäster kan samlas och stå i kö för att köpa biljetter och 

förfriskningar. Vi bestämmer oss för att gå in på restaurang Danilo och på entréplan finns 

Danilos caféavdelning, åtskilt från bergakungens foajé med hjälp av en glasvägg. Vi 

noterar att det finns en dörr in till denna del direkt från gatan. Vi går vidare upp till 

matsalen uppför en vit bred trappa kantad av tavlor med svartvita foton på människor från 

filmvärlden. Nu ser vi också att bildspelet finns beläget ovanför dessa tavlor där väggen 

istället går över i de vita gardinerna. När vi kommer uppför trappan ser vi först 

hovmästaren. Vi ser också lite längre bort hur kockarna lagar mat i en öppen del av köket 

och på så sätt utgör en integrerad del av restaurangen. Hovmästaren tar emot oss och hon 

ger ett vänligt intryck. På andra våningen har vi dels utsikt över Bergakungens foajé och 

dels ut över vägen. Det finns ingen genomströmning av biografbesökare genom 

restaurang Danilo utan kunden måste göra ett aktivt val för att gå in på restaurangen. Vi 

blir hänvisade till baren där vi slår oss ner för att vänta på Fredrik Sönne. Restaurangen 

ger vid denna tidpunkt ett lugnt och stilla intryck. Det finns några få gäster som äter. 

Baren ligger något avskild från själva restaurangdelen och ger en modern känsla med 

höga barstolar i vitt och krom. Barens flaskor står uppställda längs en stor glasvägg som 
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vetter ut mot Bergakungens foajé. De bord som finns i baravdelningen är höga och har en 

blank yta med asiatiska tecken. De tillhörande stolarna och sofforna är höga och en 

amerikansk inspiration kan skönjas. På bardisken och samtliga bord finns restaurangens 

meny. Där finns en kort historia om Danilos liv och vi kan läsa att restaurangen är en 

hyllning till Danilo Donati, en ljussättare som verkade i kulisserna. Vid vårt besök var 

personalen mycket positiv, de var trevliga och ställde upp för gästerna. De var glada och 

tillmötesgående och gav ett professionellt intryck.  

 

Restaurangdelen ger en känsla av italienskt med påfyllda vattenkaraffer vid borden. 

Stolarna har klassisk stil med runda stoppade ryggar. Det finns olika sorter bord i 

restaurangen, runda och avlånga. De bord som finns kring trappan har tillhörande soffor 

vars ryggar är utsmyckade med svartvita filmremsor varav några visar rörliga bilder i 

färg. På de vita gardinerna ovanför trappan ser vi nu bildspelet tydligare och de skuggor 

som kastas i restaurangen. I bakgrunden hörs det blandad musik. Det är lite dunkelt i 

restaurangen och atmosfären skapas av bildspelen och de många spotlights som finns i 

taket.Toaletterna ligger något avskilt från restaurangens matsal och inne på toaletterna 

finns det speglar i både golv och tak. Väggarna vid handfaten är klädda med mosaik i 

olika färger. På herrarnas pissoar finns en effekt i form av en inbyggd TV-skärm som 

aktiveras vid rörelse. TV:n visar då olika små snuttar av personer på skärmen. När vi var 

inne och tittade visades en man klädd i motorcykelkläder, kraftigt berusad och som 

försökte ta sig fram till pissoaren. Det såg ut som om man stod och tittade på en annan 

människa mittemot.  

 

1.  Trappan upp till restaurang Danilo 2.  Bardelen i restaurang Danilo 3.  Restaurangdelen och det öppna köket 
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4. Restaurangdelen  5. Filmremsorna i soffryggen 

6. Restaurangdelen för de som vill sitta mer avskilt 7. Utsidan av Bergakungen 

9. Biosalongen,  vip-rummet, foto SF 

8. Vip-loungen , Foto 

Magnusson, Bildbyrån 

Vid rundvisningen 

visades också vip-

loungen, som ligger 

i anslutning till en 

utav biosalongerna. 

Vip-loungen har plats 

för 44 personer och servering sköts av restaurang Danilo, även mat 

serveras. Rummet är exklusivt inrett med vita bord och stora vita 

stoppade stolar i vit plast. Det finns också barstolar för de som vill ta 

något att dricka innan filmen börjar. I taket finns en kristallkrona 

samt spotlight. Här kan biogästerna komma och umgås före bion som då visas i en mer 

exklusiv salong med läderklädda ställbara fåtöljer.   
 



 

När vi kom tillbaka till restaurangen på kvällen för att genomföra kundintervjuer så var 

restaurangen välfylld med gäster. När vi frågade personer på väg ut från restaurangen om 

de hade ätit så svarade många att de bara varit uppe och tittat av ren nyfikenhet. 

Restaurang Danilo såg därför ut att vara mycket välbesökt denna kväll. 

 

4.2 Stylt Trampoli 

I detta kapitel presenteras Stylt Trampolis perspektiv på restaurang Danilo. Texten 

baseras på intervjuer genomförda med personal från Stylt Trampoli. 

4.2.1 Konceptet för restaurang Danilo blir till 

De tre krögarna Mikael Hanwik, Ian McGlinchey och Fredrik Sönne kom till Stylt 

Trampoli för att de ville ha hjälp med att utveckla ett restaurangkoncept och knyta ihop 

detta med SF: s biokomplex, Bergakungen. Inblandade i uppstarten av projektet om 

restaurang Danilo var Erik Nissen Johansen, en av Stylt Trampolis ägare, Jonas 

Holmsgård, som är copywriter, Anders Levander som är inredningsdesigner samt 

inredningsarkitekt, Linda Falk som jobbar som konstnär samt interiördesigner, Lars 

Magnusson som är projektledare och Andreas Hagersjö, som är grafisk formgivare. I 

slutfasen av projektet involverades även copywritern Lisa Stoopendahl. Stoopendahl 

berättar att projektet avslutades samma dag som restaurang Danilos galainvigning, vilken 

ägde rum den 17 november 2006. (Stoopendahl, 2006) 

  

Magnusson berättar att det redan från början bestämdes att restaurangen skulle ha 

filmanknytning och att de ville bygga konceptet kring en person. De började således leta 

efter en person som verkat inom filmindustrin och som dessutom hade jobbat med 

ljuseffekter och ljussättning inom filmkonsten. Resultatet blev Danilo Donati (f.1926-

d.2001), känd som scenograf, ljussättare och kostymör åt filmskaparna Fellini och 

Zeffirelli. (Magnusson och Stoopendahl, 2006) Stoopendahl framhäver att Danilo Donati 

främst blev känd för att han i Fellinis filmer använde sig av ett ljus som kastade skuggor 

och som också blev en mycket uppskattad dramaturgi. Magnusson påpekar också att 

namnet Danilo i sig lät bra. Även Stoopendahl lyfter fram namnets lämplighet: ”Danilo 
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var ett bra namn, ett bra restaurangnamn som andas italienskt men ändå inte för svårt 

eller för komplicerat”. 

 

Restaurang Danilos koncept ska ses som en hyllning till Danilo Donati, en person som 

verkade i kulisserna av mer kända personer. Dessutom var han väldigt uppskattad bland 

de stora filmskaparna. Stoopendahl berättar att på så vis var Stylt Trampolis idé att bygga 

ett restaurangkoncept kring Danilo Donati med lite finess. Magnusson berättar att 

”konceptet skulle vara en hyllning till filmen men det skulle inte vara för uppenbart” . 

 

Förslaget om att basera konceptet på Danilo Donati var, enligt Stoopendahl, det första 

som presenterades för krögarna Hanwik, McGlinchey och Sönne. Ett förslag som också 

godtogs av dem. Stoopendahl påpekar dock att krögarna till en början hade svårt att se 

helheten ”ofta är det väl så att våra restaurangkunder är väldigt kunniga på sin produkt 

och får en idé presenterad för sig men har kanske svårt för att exakt förstå hur det 

kommer att se ut”. 

 

Stoopendahl menar att det unika med restaurang Danilos koncept är att ingen annan bio i 

Sverige har en restaurang i direkt anslutning, ”det ska vara något mer än bara en 

restaurangupplevelse, det ska fungera ihop med bion bland annat”. Vidare menar 

Stoopendahl att det är mer unikt att basera konceptet kring en story än att inte göra det. 

”Det finns utvecklingsmöjligheter rent kreativt på konceptet på ett helt annat sätt än ett 

traditionellt restaurangkoncept” förklarar hon. 

 

4.2.2 Storyn för restaurang Danilo 

Stoopendahl påpekar att den story som restaurang Danilos koncept bygger på finns i en 

nerkortad version som restauranggästerna kan ta del av exempelvis på menyerna. 

Magnusson berättar att avsändarna på menyn ska vara krögarna som ger en hyllning till 

Danilo Donati, dock understryker Magnusson att storyn om Danilo Donati inte ska 

förmedlas externt ut till kunderna mer än genom menyerna. Stoopendahl meddelar att det 
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inom en snar framtid även kommer att finnas en tavla i restaurangen som även den ska 

förmedla storyn. Nedan återges den story som finns tryckt på menyerna: 

 
Det är skillnad på film och film. Precis som det är skillnad på ljus och ljus. Och 

kostymering och kostymering. För Danilo Donati var det himmelsvid skillnad och 

för dem han jobbade med var han definitivt skillnaden mellan succé och fiasko. 

Danilo Donati var kostymör, scenograf samt ljussättare åt filmskapare som 

Frederico Fellini, Pier Paolo Pasolini och Roberto Benigni. Det var tillsammans med 

Fellini som han utvecklade ett sätt att använda sig av ljuset för att skapa dramatiska 

scener. I en nyckelscen i Roma ser vi en liten hund promenera genom Roms gator. 

Med den karaktäristiska ljussättningen kastade den lilla hunden flera meter höga 

skuggor på bakomliggande husväggar. Danilo Donati vann flera filmpriser, bland 

annat kammade han hem två Oscars för sina kostymer i Zeffirellis Romeo och Julia 

(1968) och Fellinis Casanova (1976).” 

 

Danilo Restaurang, Bar och Café är en hyllning till den store lille italienaren som så 

framgångsrikt verkade i kulisserna. Eftersom Danilo Donati skapade filmsuccéer i 

såväl som Italien som Asien och USA, tyckte vi att det var passande med en 

restaurang som erbjuder smaksensationer från alla de tre delarna av världen. Och så 

ville vi visa att det också kan vara skillnad på mat och mat. / Mikael Hanwik, 

Fredrik Sönne och Ian McGlinchey 

 

Stoopendahl konstaterar att ”Det där är ju storyn som kommer ut till folk men det ligger 

ganska mycket mer storytelling bakom”. Det finns således även en annan story, en som 

ligger till bas för personalen för att visa vad de ska känna till och varför konceptet är 

gjort. På så sätt ska personalen få kunskap om Danilo Donati och kunna svara på 

eventuella frågor från gästerna. Denna lite mer utvecklade story fungerade också under 

projektets gång som intern vägledning för Stylt Trampolis arbetsgrupp, för att säkerställa 

att alla jobbade åt samma håll. (Stoopendahl, 2006) 

 

4.2.3 Restaurang Danilos miljö och inredning 

Levander, som verkade som inredningsarkitekt för restaurang Danilo, utgick från det 

framtagna konceptet om Danilo Donati och inspirerades av hans liv. Stoopendahl 
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understryker maten som hänger ihop med restaurangens helhet och att det är en del av 

konceptet. Då Danilo Donati var verksam i världsdelarna Asien, Europa och Amerika har 

detta legat till grund för utbudet på restaurangens meny. Gästerna ska således kunna njuta 

av mat influerad av dessa tre världsdelar. Det ska vara pasta och pizza från Italien, 

hamburgare från USA och sushi från Asien. Även Restaurang Danilos inredning ska vara 

en mix av dessa influenser vilket innebär att gästen ska kunna inspireras av de tre olika 

kulturerna. (Stoopendahl, 2006) Levander menar att vissa delar av restaurangen 

återspeglar influenserna tydligare än andra: ”ibland förstärks det italienska mer genom 

möbler med svarvade ben, vissa segment i baren är kinainspirerat”.  Dock är Levander 

noga med att poängtera att inredningen genomgående ska vara en blandning av de olika 

kulturerna. Magnusson påpekar att man ville jobba mycket med textilier i inredningen, 

främst beroende på att filmstaden består av betong och råa ytor. Även Levander 

understryker detta och förklarar att ”det är en väldigt öppen lokal så jag jobbade då med 

projiceringar på tyger bland annat för att få en ombonad och schysst känsla”. Vidare 

nämner Levander att lokalen var speciell eftersom det var fönster åt ett håll och sedan en 

foajé utan väggar åt andra hållet. Vad gäller inredningen nämner Stoopendahl toaletterna 

som särskilt effektfulla, när gästen besöker toaletten ska det kännas som att det hisnar. 

”Tanken var där inne att det skulle vara glas i både golv och tak vilket det tillslut blev 

med ljusramper i hörnen, det skulle kännas som Vertigo” Stoopendahl förklarar att 

speglarna i golv och tak skapar en känsla av oändlighet. 

 

4.2.4 Hur arbetsuppgifterna på restaurang Danilo ska utföras 

För att personalen på restaurang Danilo ska veta hur arbetet ska genomföras har Erik 

Nissen Johansen från Stylt Trampoli haft en föreläsning med dem. Denna föreläsning 

syftade till att förmedla den upplevelse som restaurang Danilo står för samt ska sälja. 

(Levander 2006, Stoopendahl, 2006) Som nämndes i kapitel 4.2.2  finns också den mer 

utvecklade story om restaurang Danilo som ska fungera som en informationskälla för 

personalen. 
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4.2.5 Kundens upplevelse av restaurang Danilo 

Stoopendahl berättar att Danilo Donati som person ska tillhöra upplevelsen i 

restaurangen, något som kunderna ska få uppleva när de kommer dit. ”Men när de 

kommer dit så ska de veta när de går därifrån, i alla fall haft chans att veta lite om vem 

Danilo är.” Detta är anledningen till att Danilo Donati som person inte används i 

annonsering eller annan förekommande extern kommunikation till kunderna. Istället 

berättar man i annonsering att det finns en restaurang i anslutning till Bergakungen. Stylt 

Trampoli ville också tala om att det var något nytt att kunna erbjudas en helkväll i samma 

lokaler. Stoopendahl menar att man först måste berätta att det överhuvudtaget finns en 

restaurang: ”Det är svårt att berätta en historia för folk som inte ens vet om att det finns 

en restaurang, var den är och hur den är.” Även Magnusson för ett liknande resonemang 

och påpekar att det i marknadsföringen finns viktigare aspekter att få fram utöver Danilo 

Donati som person. Budskapet om helheten med restaurang och bio är enligt Magnusson 

en sådan aspekt. 

 

Enligt Stoopendahl kan det vara svårt för restauranggästerna att förstå konceptet om de 

inte har läst det någonstans. Detta eftersom det handlar om att skapa en helhet. Gästen har 

möjlighet att ta del av konceptet genom storyn på menyn och genom en tavla som 

kommer att sättas upp inom en snar framtid. Magnusson berättar att Stylt Trampoli 

arbetar efter upplevelsemanus och att ”ett upplevelsemanus innehåller en beskrivning på 

vad gästen ska uppleva”. Konceptet är också tänkt att förmedlas till gästerna med hjälp 

ljussättningen, Levander nämner särskilt projiceringar på tyger och olika filmklipp som 

visas. Stoopendahl utvecklar detta och säger att restaurang Danilo, beroende på vilken 

tidpunkt det är på dagen, kan använda sig av olika ljussättningar i kombination med 

musiken, ”det är musiken och ljuset som ska vara upplevelsen”. Även arkitekturen, 

färgerna och dess toner lyfter Stoopendahl fram som en del i att leverera konceptet. 

 

Stoopendahl hoppas att gästerna ska uppleva att restaurang Danilo är en intressant, 

spännande och ny restaurang samt att hela besöket ska kännas som något speciellt. 

Levander hoppas att restaurang Danilos gäster ska bli nyfikna på konceptet och att de ska 
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uppfatta restaurangen som mysig och välkomnande för stort som litet sällskap ”om man 

kommer först ska kunden inte känna sig utsatt” påpekar Levander. 

 

4.2.6 Arbetsgången för projekt Danilo 

Arbetsgången för projekt Danilo startade, som de flesta andra projekt, med att kunderna 

kom till Stylt Trampoli. Ofta har kunderna då redan en lokal klar, vilket så också var 

fallet för krögarna Hanwik, McGlinchey och Sönne. Nästa steg blir sedan att ta fram ett 

koncept. Stoopendahl säger att det första utkastet ofta är lösryckt och ses mer som ett PM 

med en story samt tankar kring inredning och känslor. När kunden tycker att konceptet 

låter bra utformas ett mer fullständigt manus, en så kallad roadmap, en enligt 

Stoopendahl ”ganska så stor bibba med material som de själva (restaurang Danilo) kan 

ha internt”. För att kunna säkerställa att konceptet levereras menar Magnusson att det är 

bra att också Stylt Trampoli färdigställer det hela. Stylt Trampoli ser till att arbetet följer 

upplevelsemanuset. ”Vi skriver manuset först om hur upplevelsen ska se ut och sedan ser 

vi till att all rekvisita följer konceptet.” Om de någon gång blir osäkra på 

interiördetaljerna kan de gå tillbaka till manuset och läsa vad som står där. All rekvisita 

de använder sig av ska säkerställa att konceptet når fram till gästen. (Magnusson, 2006) 

När upplevelsemanuset och konceptet är framtaget börjar uppbyggandet av restaurangen. 

Stylt Trampolis inredare har varit med väldigt mycket nere på restaurang Danilo och 

samarbetat med hantverkarna. Parallellt arbetas det grafiska materialet såsom 

annonsering, affischering och inbjudningar fram. ”Allting utgår från då kan man säga 

samma koncept och utgår från menyn då att vi sätter den och så gör vi alla delar, allting 

ska hänga ihop.” (Stoopendahl, 2006)  

 

4.2.7 Restaurang Danilos framtid 

Magnusson berättar att Stylt Trampoli har daglig kontakt med krögarna. Levander tror 

mycket på restaurang Danilos framtid tack vare det stora engagemanget som visats från 

restaurang Danilos sida under hela projektets gång. ”Det är viktigt eftersom när allt är 

klart är det restaurangen som ska arbeta med konceptet och berätta historien om 

Danilo.” Stoopendahl är också övertygad om att det kommer gå väldigt bra för 
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restaurang Danilo i framtiden då hon ser att en sådan här typ av upplevelse, som för 

övrigt är mycket vanlig i USA, kommer att väljas allt mer. Stoopendahl talar om det 

helhetskoncept som uppstår då restaurang Danilo erbjuder fullständiga rättigheter ihop 

med bion, enkel barmiljö och en vip-avdelning. Vidare menar Stoopendahl att detta 

bidrar till att konceptet känns nytt och fräscht relativt länge, i alla fall i Göteborg. 

 

Samarbetet mellan Stylt Trampoli och restaurang Danilo kommer att fortsätta och 

Stoopendahl berättar att Stylt Trampoli kommer att sköta restaurang Danilos reklam. Hon 

påpekar dock att det oftast vid lanseringen av exempelvis en restaurang görs en massiv 

reklaminsats och att det efter det vanligtvis inte blir speciellt mycket reklammaterial. 

Magnusson påpekar att Stylt Trampoli arbetar med både kortsiktig och långsiktig 

marknadsföring av restaurang Danilo. Det kan till exempel hända att Stylt Trampoli gör 

en del uppföljningsarbete om det finns vissa efterbeställningar men Magnusson påpekar 

att ”vi jobbar så att deras varumärke kan stärkas på lång sikt”.   

 

4.3 Restaurang Danilo 

I detta kapitel presenteras restaurang Danilo ur restaurangens eget perspektiv. Texten 

baseras på intervjuer genomförda med vd för restaurang Danilo, Fredrik Sönne samt 

restaurang Danilos personal. 

 

4.3.1 Konceptet för restaurang Danilo blir till 

Restaurang Danilo finns beläget i anslutning till SF-biografen Bergakungen i Göteborg 

och drivs av de tre erfarna krögarna Mikael Hanwik, Ian McGlinchey och Fredrik Sönne. 

De äger 33 % var och Sönne är vd. Restaurang Danilo är knutet till SF vad gäller ljus och 

ljud och samarbetar också genom ett vip-rum där restaurang Danilo sköter bar och 

servering. När SF bio säljer konferenser så levererar restaurang Danilo även mat till dem. 

(Sönne, 2006) 

 

Restaurangen öppnade så sent som den 17 november 2006. Enligt Sönne bygger 

konceptet på storytelling med Danilo Donati som frontfigur. Vidare berättar han att 
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”Danilo inte är något påhittat utan var en verklig person, känd framförallt för sin 

ljussättning inom film”. Danilo Donati föddes i Italien och verkade som kostymör, 

scenograf och ljussättare åt kända filmskapare som exempelvis Fellini. Danilo Donati är 

mest känd för sin ljussättning, något som han också har vunnit två Oscars för. På menyn 

finns mat från Hollywood, Italien och Asien eftersom det är ställen där Danilo främst 

verkade. Konceptet ska genomsyras av Danilos liv och restaurangen ska återspegla den 

amerikanska, italienska och asiatiska kulturen. Även personal, menyer, inredning och ljus 

återkopplas till konceptet om Danilo Donati. Restaurangens story är nedskriven på menyn 

och kommer med tiden även finnas på tavlor och fördjupas genom personalen. 

Inredningen ska vara trendig och kännas modern samtidigt som den ska kännas gammal. 

Detta för att kunna vrida på konceptet hela tiden och förändra lite i taget. Exteriören 

däremot har inte lika stor betydelse vilket Sönne förklarar närmare: ”vi avskärmar oss 

från exteriören, vi ska vara egna och inte uppfattas som en SF-produkt, vi vill säga ’det 

här är vi’”. Sönne påpekar också att det inte finns några liknande koncept i direkt 

anslutning till biografer i Sverige. Storyn om Danilo Donati genomsyrar allt i 

restaurangen såsom mat, dryck, ljus, ljud och personalens klädsel.  Sönne ser på 

storytelling som en helhet och säger att ”Du kan inte göra något här utan att du kommer 

in på storyn och Danilo, det finns ingen slump här, allt handlar om Danilo”.  

 

4.3.2 Hur arbetsuppgifterna på restaurang Danilo ska utföras 

Det är meningen att kunden ska uppfatta storyn undermedvetet och restaurang Danilo är 

noga med att inte överarbeta konceptet eftersom spänningen då skulle försvinna. Sönne 

menar att ”gästerna ska själva få tänka till lite och använda sin kreativitet”. 

Målsättningen är att storyn ska nå ut till alla kunder men det är inte alltid som det sker vid 

första besöket. Sönne uppskattar att cirka 20 % av kunderna uppfattar 

storytellingkonceptet vid första besöket men tror att alla kunder upplever att restaurangen 

är unik och spännande i något avseende. Sönne menar att kunden efter hand frågar 

personalen mer och då får veta mer om Danilo som person och om restaurangen. 

Personalen ska så att säga fylla på runt omkring miljön och inredningen med samtal om 

storyn. ”Om en kund frågar om konceptet ska personalen berätta” påpekar Sönne. 
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Personalen har genomgått en kort utbildning i storytelling som gavs av Erik Nissen 

Johansen från Stylt Trampoli. Till personalens hjälp finns också nedskrivna 

personalmanualer på cirka fem sidor med information. I framtiden påpekar Sönne att det 

är de mjuka delarna av restaurangen som behöver jobbas vidare med för att de ska lyckas, 

”vi måste erkänna om vi gjort fel och ha en ödmjuk attityd”. 

 

4.3.3 Arbetsgången för restaurang Danilo 

Restaurangen tog form för två år sedan när Sönne, Hanwik och McGlinchey fick 

kontraktet på lokalen. De bestämde sig sedan för att åka till USA och inspireras. Efter 

cirka ett år togs den första kontakten med Stylt Trampoli och Erik Nissen Johansen. 

Syftet var att gå hela vägen med konceptet, inte bara genom storytelling utan allt från 

visitkort till reklam. Sönne lyfter fram att det var Erik Nissen Johansen som kom på idén 

med Danilo. Sedan tog det ytterligare ett år att utveckla konceptet till vad det är idag. Det 

var inte självklart för Sönne, Hanwik och McGlinchey att konceptet skulle baseras på 

storytelling, som Sönne förklarar det ”vi valde Stylt först så det ena gav det andra”. När 

vi talar om storytelling uttrycker Sönne sin syn på det hela: ”Storytelling för mig är ett 

sätt att förpacka en produkt på ett unikt sätt och ett sätt att göra produkten lättförståelig, 

det är ett sätt att förpacka konceptet med storytelling.” Vidare menar Sönne att 

storytelling är ett verktyg för att nå kunderna och för att fylla hela spannet från 

barnfamiljer till representation. (Sönne, 2006) 

 

Det är inte enbart biobesökare som ska äta på restaurang Danilo utan även de som 

exempelvis har varit på Ullevi och Scandinavium ska lockas dit. Placeringen mellan 

Ullevi och Scandinavium är strategisk och något som Sönne är mycket nöjd med ”där 

finns människor som vi vill attrahera”. Det är främst miljön som ska få kunden att 

komma in och sitta ner och Sönne påpekar att restaurang Danilo genomgående i produkt, 

service och miljö erbjuder kunden något utöver det vanliga. Efter en enormt lyckad 

öppning ligger restaurang Danilo för närvarande lågt med den externa kommunikationen 

och vill förvalta de kunder de har. (Sönne, 2006) 
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Enligt Sönne skiljer sig ett besök på restaurang Danilo från andra restauranger då kunden 

efter sitt besök ska ha fått med sig en helhet och en positiv bild av restaurangen. Sönne 

påpekar att det är maten som är tyngdpunkten i konceptet tätt följt av ljud och ljus. ”Att 

sälja så mycket mat som möjligt är vår tyngdpunkt.” Miljön beskriver Sönne som unik i 

Sverige och lyfter fram ljussättningen som kan förändras med hänsyn till tidpunkt och 

tillfälle. Musiken hänger ihop med ljuset och de kan välja mellan olika 

förprogrammerade scenarion. 

 

4.3.4 Restaurang Danilos framtid enligt Fredrik Sönne 

Fredrik Sönne är hittills mycket nöjd med den positiva respons kunderna förmedlat. 

Överhuvudtaget är han tillfreds med restaurangsatsningen, som för övrigt inneburit en 

gigantisk investering. ”Vi har verkligen haft en fantastisk start, det har varit en häftig 

resa och vi är så nöjda med allt hur vi fått ihop det med personal, mat och arbetet med 

Stylt.” Tankar på utveckling finns hela tiden och lunchen är för närvarande en mellantid 

som de kommer att satsa mer och mer på. Även planer på brunch finns, något som då ska 

erbjudas enligt konceptet i asiatisk, amerikansk och italiensk stil. Det främsta syftet med 

restaurang Danilo är att tjäna pengar. Sönne ser restaurangen som en plattform och vill 

multiplicera konceptet i framtiden genom att följa med SF och expandera i andra städer. 

”Vi vill kunna öppna likadana restauranger med samma utseende och koncept, knutet till 

ljud och ljus.” Inom två år vill Sönne ha en likadan anläggning till i en annan storstad 

exempelvis Stockholm, Malmö eller Oslo.  

 

4.3.5 Personalens perspektiv på restaurang Danilo 

4.3.5.1 Person 1 – Hovmästare 

Hovmästarens främsta arbetsuppgifter är att placera gästerna vid borden, ta emot 

beställningar och se till så att allt flyter bra i restaurangen. Hon ser att det finns en röd 

linje från namnet till valet av maten som restaurang Danilo serverar. Då Danilos främsta 

syfte är att vara en restaurang fungerar arbetet som på de flesta andra restauranger och 

hovmästaren har därför inte fått någon specifik utbildning om hur själva arbetet ska 
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utföras. Dock lyfter hovmästaren fram den utbildning som de fick om restaurang Danilos 

koncept och storytelling. Den syftade till att de skulle kunna svara på kunders frågor om 

restaurangen och Danilo. Restaurangens koncept som de arbetar efter är genomtänkt och 

genomarbetat enligt hovmästaren. Då hovmästarens arbete innebär mycket kundkontakt 

kan hon påverka kundens uppfattning genom hennes sätt att vara på. ”Jag ska vara som 

ett sjätte sinne och försöka känna av vad gästen väntar sig.” Responsen som restaurang 

Danilo har fått enligt hovmästaren är positiv och inför framtiden hoppas hon på en 

fungerande restaurang och att de ska få stamgäster. (Personalintervju, 2006) 

 

4.3.5.2 Person 2 - Servitris 

Servitrisens arbetsuppgifter på restaurang Danilo är främst att ta hand om gästerna och 

servera maten. Det kan även förekomma andra sysslor som genomförs för att 

restaurangen ska flyta bra. Konceptet enligt servitrisen uppfattas som bra dels för att de 

tagit tillvara på att bygga konceptet kring en ljussättare och dels för att det inte känns som 

taget ur luften då restaurangen ska kunna erbjuda underhållning. Skillnaden från en 

vanlig restaurang är att kunderna här är lugnare även fast de ofta har tider att passa som 

exempelvis att en biofilm börjar. Instruktionerna för hur arbetet ska utföras skedde, enligt 

servitrisen, under en utbildning på tre dagar. Där fick de reda på vad och hur allt skulle 

skötas. Hon anser dock att hon mest har sin tidigare erfarenhet att gå på och hon tycker 

inte att arbetet skiljer sig något nämnvärt från någon annan restaurang. Kundens 

uppfattning om Danilo försöker hon att påverka genom att vara trevlig ”annars förstör 

jag konceptet genom att vara otrevlig”. Responsen som servitrisen har fått är att Danilo 

är en flott restaurang och att det är många som är nyfikna på konceptet vilket hon tycker 

tyder på att gästerna underhålls. (Personalintervju, 2006) 

 

4.3.5.3 Person 3 - Kock 

Mina arbetsuppgifter här på Danilo är som andrekock vilket innebär att jag bland annat 

tar emot beställningar, är köksansvarig när det behövs och leder teamet på dagar och 

kvällar. Konceptet upplever han ”som att det är bra eftersom det är kombinerat med film 

och restaurang”. Gästerna kan få lite tid för sig själva här eftersom de både kan gå på 
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restaurang och bio. Andrekocken fick sina arbetsinstruktioner genom köksmästaren. Han 

fick även en grov utbildning om konceptet. ”Jag vet historien på ett ungefär, att han var 

bäst på svartvitt och ljud och ljus… och att han levde i USA, Italien och Japan.” Han 

anser att han kan påverka kundens uppfattning genom att laga till den bästa maten och 

responsen han upplevt är att den är bra när det gäller maten. ”Det var till och med en 

kund som kom fram och kramade mig.” (Personalintervju, 2006) 

 

4.4 Restaurang Danilos kunder 

I detta kapitel återges kundernas perspektiv på restaurang Danilo. Nedan redovisas 

resultatet av de 40 intervjuer som genomfördes.  

 

• Fråga 1. Varför valde du att besöka restaurang Danilo? 

33 kunder av de tillfrågade 40 valde att besöka restaurang Danilo i samband med ett 

biobesök. De resterande sju gästerna besökte restaurangen av en annan anledning. 

 

• Fråga 2. Har du besökt restaurang Danilo tidigare? 

30 kunder besökte restaurangen för första gången och 10 kunder var där för andra 

gången.      

 

• Fråga 3. Vad hade du för förväntningar på besöket? 

10 hade inga speciella förväntningar  

9 förväntade sig god mat  

5 svarade att de hade medelhöga förväntningar på besöket. 

5 visste att det var bra och förväntade sig god mat 

4 hoppades att det skulle vara en trevlig restaurang 

2 hade hört att restaurangen skulle vara bra 

2 gäster hoppades att det var en lite finare restaurang 

1 förväntade sig att det skulle vara modernt, 1 gäst hade ganska höga förväntningar på 

besöket, 1 ville ha en kall öl snabbt 
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• Fråga 4. Hur upplevde du ditt restaurangbesök? 

9 tyckte besöket var mycket positivt 

5 tyckte det var god mat och trevlig atmosfär 

5 tyckte det var trevligt 

4 upplevde besöket mycket positivt och tyckte det var bra personal 

4 tyckte att besöket var positivt 

4 tyckte det var bra service 

3 tyckte att besöket var bra 

2 tyckte att det var okej 

1 tyckte att det var bra service, god mat och trevlig miljö, 1 tyckte att det var jättebra, 1 

tyckte besöket var sådär, 1 tyckte att det var bra och gick snabbt 

 

• Fråga 5.  Hur upplevde du inredningen? 

6 tyckte att inredningen var mycket fin och intressant  

4 tyckte att inredningen var modern  

4 tyckte att inredningen var fräck 

2 tyckte att inredningen var trevlig och bra, 

2 tyckte att inredningen var annorlunda 

2 tyckte den var modern och exklusiv 

2 tyckte att inredningen var stilren 

3 tyckte inredningen var okej  

2 tyckte att inredningen var mysig 

2 tyckte den var fin 

2 tänkte på film 

1 tyckte att den passade filmtemat, 1 tyckte att inredningen var kul, 1 tyckte det var 

störande med högt ljud, 1 tyckte det var bekväma stolar i restaurangen, 1 av gästerna 

gillade filmdukarna, 1 tyckte att det var mycket glas och metall, 1 svarade att det var 

futuristiskt, 1 visste inte  

 

• Fråga 6.  Vad fick du för associationer till inredningen? 

10 associerade inredningen till film 

 61



 

7 associerade inte till något speciellt  

6 associerade till modernt 

4 associerade till New York, USA  

2 associerade till lyx och elegans 

2 associerade till fräckt 

1 associerade till Italien och USA, 1 associerade till stilfullhet, 1 associerade till asiatiskt 

lyxhotell, 1 associerade till trevligt, 1 associerade till filmstjärnor, 1 tyckte att det kändes 

nytt, 1 tyckte att det var futuristiskt, 1 tyckte att det var rymligt, luftigt och stilrent, 1 

tyckte att inredningen inte kändes som Göteborg 

 

• Fråga 7. Hur upplevde du exteriören? 

7 tyckte den var tråkig  

6 gäster tyckte exteriören var okej 

5 tyckte inte exteriören var något speciellt 

3 tyckte exteriören var bra  

2 tyckte den var stilren 

2 tyckte den var modern 

2 tyckte det var störande miljö med biokassan och försäljningen av biogodis 

1 tittade inte så noga, 1 tyckte det var stort, 1 fick utomlandskänsla, 1 fick känslan av att 

den var amerikansk, 1 störde sig på att det var stark belysning, 1 upplevde att den var 

annorlunda, 1 tyckte den var välgjord, 1 tyckte den var steril och grå, 1 tyckte den var 

positiv och speciell eftersom byggnaden är insprängd i ett berg, 1 tittade inte så noga för 

det var kväll, 1 tyckte det var fint och fräscht, 1 tyckte att det var stort 

1 tyckte att det var mycket cement och jord. 

 

• Fråga 8. Hur vill du beskriva menyn? 

21 tyckte menyn var varierad och att det fanns mycket att välja på, 

6 såg inte menyn för de hade förbokat maten 

2 tyckte menyn var trevlig 

2 tyckte att menyn var bra  
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1 tyckte menyn var klar och tydlig, 1 tyckte den innehöll lättare rätter, 1 tyckte att det 

fanns god mat att välja på, 1 tyckte menyn var amerikansk, 1 tyckte menyn var exklusiv 

men lite dyr, 1 tyckte att den var italiensk med brett utbud, 1 tyckte att menyn var 

klassisk, 1 hade läst att det skulle vara blandat från tre kontinenter men uppfattade menyn 

som ganska rörig, 1 hade inte sett menyn eftersom de bara hade varit där och druckit öl. 

 

• Fråga 9. Vet du varför restaurangen heter Danilo? 

10 av visste varför restaurangen heter Danilo och vem han var 

30 visste inte varför restaurangen heter Danilo eller vem han var 

 

• Fråga 10. Hur uppfattade du servicen? 

0 tyckte att servicen var under förväntan 

    

23 tyckte att servicen var som förväntat 

Varför?  

8 tyckte att servicen var bra  

6 trevlig personal 

2 hade inte varit där innan så det var inga förväntningar direkt 

2 tyckte att servicen var sådär 

1 tyckte inte att servitrisen var så trevlig men det var ok, 1 bildade sin uppfattning när 

denne såg menyn och det var som förväntat, 1 för att det var en avslappnad stämning 

1 hade varit där förut, 1 vet inte 

 

17 tyckte servicen var över förväntan 

Varför?  

9 för att det var jättebra service och trevlig personal 

4 det gick snabbt med maten 

2 tyckte det var jättebra 

1 för att denne inte visste vad det var för någon restaurang, 1 egen erfarenhet inom 

restaurangbranschen   
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• Fråga 11. Upplevde du några störningsmoment under ditt restaurangbesök? 

32 svarade att de inte upplevde några störningsmoment  

4 tyckte att musiken var för hög 

2 tyckte att det var mycket folk i foajén 

1 tyckte det var stimmigt och mycket folk, 1 tyckte det var störande att personalen först 

tog betalt för vinet och sedan efter det öppnade flaskan 

 

• 12. Är det något speciellt med restaurang Danilo för dig? 

20 svarade ja 

Varför?  

7 att det var speciellt i och med kombinationen med bio. 

3 miljön  

2 tack vare temat med film 

2 toaletten var speciell 

1 det var trevligt, 1 designen är speciell och ljussättningen, 1 tyckte att maten var god 

1 vill gå dit igen, 1 gillade menyn som blandade italienskt, amerikanskt och japanskt, 1 

för att det är bra att äta här innan man ska på bio 

 

14 svarade nej 

Varför? 

7 tyckte inte att det var något speciellt 

2 tyckte det var en vanlig restaurang  

2 det var som förväntat 

1 tycker att det redan finns för många liknande restauranger, 1 tyckte inte om att den låg 

vid en bio, 1 menyn var bara okej 

6 svarade vet ej 

Varför? 

4 tänkte inte på det 

1 första besöket, 1 restaurangen är inget speciellt 
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• 13. Skulle du rekommendera restaurang Danilo? 

38 skulle rekommendera restaurang Danilo.  

Varför? 

13 bra i samband med bio 

7 god mat 

4 trevlig miljö  

2 för att det är professionell personal 

2 för att det är roliga toaletter  

2 vet inte varför 

1 fräscht, 1 intressant miljö, 1 för att denne vill gå dit igen, 1 för att dela med sig av 

upplevelsen, 1 tycker det är mysigt för en date, 1 tyckte det var bra mat, 1 menyn med 

olika smaker, 1 prisvärt 

 

2 skulle inte rekommendera restaurang Danilo 

Varför? 

1 är inte nöjd med maten, 1 menar att restaurangen inte håller i längden 
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4.5 Sammanfattande modell över den empiriska referensramen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunden 
upplever 

konceptet och 
tar del av 
historien 

 

Konceptet och 

historien 

implementeras 

Konceptet och 
historien 

förmedlas till 
kunden 

Konceptet och 

historien 

uppkommer 

STYLT TRAMPOLI KUNDERNA
Uppdraget var att utveckla ett 
restaurangkoncept i anslutning till 
SF: s biokomplex Bergakungen. Ett 
koncept med filmanknytning och 
fokus på ljud och ljus utvecklades. 
Detta som en hyllning till Danilo 
Donati, som själv verkade mer i 
kulisserna. Med hjälp av en relativt 
okänd människa som förlaga ville 
man förhindra att konceptet skulle 
vara för uppenbart. Temat byggs 
vidare utifrån amerikansk, italiensk 
och asiatisk kultur eftersom Danilo 
Donati tog del av dessa kulturer 
genom sitt yrkesverksamma liv. En 
story om Danilo Donati skrivs ner 
och blir sedan vägledande i det 
fortsatta arbetet, inget görs utan att 
först stämma av med storyn. 

Med utgångspunkt från storyn väljs 
inredning och rekvisita ut som ska 
återspegla de tre olika kulturerna. 
Ljud och ljus spelar en stor roll och 
ett speciellt ljusspel skapas. Menyn 
skapas också utifrån storyn och blir 
en blandning av amerikanskt, 
italienskt och asiatiskt. En 
föreläsning om storytelling hålls för 
restaurang Danilos personal för att 
förmedla den upplevelse som 
restaurangen står för samt ska sälja. 
En mer omfattande beskrivning av 
storyn finns hos personalen och ska 
fungera som en informationskälla i 
arbetet. 
 
Genom meny, mat, arkitektur, 
inredning, ljud och ljus, personal, en 
helhetsupplevelse där allt är kopplat 
till storyn. Storyn finns att läsa på 
menyn och kommer också att finnas 
på en tavla, kunden får endast 
information om Danilo Donati på 
restaurangen, inte i annan 
kommunikation såsom reklam.  
 
 
Kunden ska tycka att det är en 
välkomnande och intressant 
restaurang och bli nyfikna på 
konceptet. Konceptet handlar om att 
skapa en helhet och det kan vara 
svårt för kunden att uppfatta 
konceptet om denne inte läst om det 
på menyn. 

Vd: Lokalerna kontrakterades först 
och efter ett år av inspiration togs 
kontakten med Stylt Trampoli. De 
utvecklade ett koncept baserat på en 
verklig person, Danilo Donati 
främst känd för sin ljussättning. 
Konceptet ska återspegla Danilos liv 
och restaurangen ska återspegla den 
amerikanska, italienska och 
asiatiska kulturen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vd: Personal, menyer, mat, 
inredning, ljud och ljus återkopplas 
till konceptet. Storytellingen bidrar 
till en helhet. Personalen har 
genomgått en kort utbildning i 
storytelling genom Stylt Trampoli 
Hovmästare: Arbetet fungerar som 
på andra restauranger men en 
utbildning i storytelling gavs till 
personalen. 
Servitris: Under en utbildning på tre 
dagar förmedlades arbetsuppgifterna 
men arbetet skiljer sig inte nämnvärt 
från någon annan restaurang. 
Andrekock: En grov utbildning om 
konceptet genomfördes. 
 
Vd: Konceptet är en helhet och ska 
uppfattas undermedvetet och 
kunden ska använda sin kreativitet. 
Storyn finns att läsa på menyn och 
snart på en tavla också.  
Hovmästare: Vid kundkontakten 
kan kundens uppfattning påverkas. 
Servitris: Påverkar kundens 
uppfattning genom att vara trevlig. 
Andrekock: Påverkar kunden genom 
att laga god mat. 
 
Vd: ca 20 % av kunderna uppfattar 
storytellingkonceptet vid första 
besöket. 
Hovmästare: Responsen har varit 
positiv. 
Servitris: Gästerna är nyfikna på 
restaurangen. 
Andrekock: God respons på maten. 

30 av 40 var där för första 
gången. 10 associerade 
inredningen till film, 7 
associerade inte till 
någonting. 20 tyckte 
restaurangen var speciell 
bl.a. beroende på läget vid 
bion. 10 visste varför 
restaurangen hette Danilo. 

RESTAURANG DANILO



 

5 Analys 
I detta kapitel ställer vi de teoretiska och empiriska referensramarna mot varandra för 

att på så sätt uppmärksamma skillnader och likheter dem emellan. Strukturen följer 

inledningsvis den teoretiska referensramens rubriker för att sedan gå över till den 

struktur som återfinns i modellen för forskningsfrågorna (se kapitel2.6). 

5.1 Narratologi 

Bennett och Royle med flera menar att skapandeprocessen för en historia börjar med en 

enkel idé, en komplex hjälte och en tilltalande situation. Den enkla idén bestod av att 

Stylt Trampoli ville bygga konceptet kring en person som verkat inom filmindustrin med 

ljussättning, detta för att koppla restaurangen till film och ljus. Danilo Donati är hjälten i 

historien. Den tilltalande situationen i historien kan utgöras av att Danilo Donati 

framgångsrikt verkade i kulisserna med att skapa dramatiska scener med sin 

karakteristiska ljussättning, dessutom är historien och restaurangen en hyllning till Danilo 

Donati.  

 

Budskap, konflikt, rollfördelning och handling är, enligt Shankar et al. samt Mossberg 

och Nissen Johansen, beståndsdelar som återfinns i nästan alla sorters berättelser. 

Budskapet som ska spridas är att historien är en hyllning till ljussättaren Danilo Donati 

och att det är skillnad på film och film, ljus och ljus, kostymering och kostymering och på 

så sätt också på mat och mat. Det finns ingen konflikt i storyn, eftersom den har formen 

av en levnadsbeskrivning för Danilo Donati. Det finns fyra karaktärer i historien om 

Danilo Donati, Danilo Donati själv är hjälten som genom sitt yrkesverksamma liv 

genomfört stordåd inom filmen, avsändarna av historien är krögarna Hanwik, 

McGlinchey och Sönne som agerar hjälpare då de genom sin restaurang vill 

uppmärksamma Danilo Donatis hjälteinsats. Det finns ingen tydlig handling i storyn, 

återigen beroende på att den är en levnadsbeskrivning av Danilo Donatis liv. Det går inte 

heller tydligt att urskilja om handlingen kan klassas som romantik, tragedi, komedi eller 

satir. Eftersom storyn är en hyllning är det dock inte troligt att det rör sig om satir. 
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5.2 Storytelling 

Restaurang Danilo i Göteborg använder sig, i enlighet med Pine och Gilmores 

resonemang, av storytelling och bygger på så sätt sitt koncept kring en historia och ett 

tema som ska kommuniceras ut till kunderna. För att kunden som besöker restaurang 

Danilo ska minnas och förstå restaurangens koncept ska allt från inredning och personal 

till musik och ljus förmedla historien. Storyn om Danilo Donati kan, som McLellans 

tankegångar förespråkar, ses som en vägvisare för hela restaurangens koncept och få 

kunden att bli mer engagerad i sin upplevelse. Storytellingkonceptet för restaurang 

Danilo handlar inte bara om produkten, utan även om dess historia och uttryckssätt. 

Liknande tankegångar återfinns även hos Jensen. Stylt Trampoli har, likt Bennett och 

Royles resonemang, tagit fast på att historier inte bara är något som vi berättar utan något 

som vi dagligen också befinner oss i. Kunder som besöker restaurang Danilo befinner sig 

just i historien om Danilo Donati och blir en del av hyllningen till honom. För att behålla 

helhetsupplevelsen och göra restaurangen unik har det dessutom bestämts att Danilo 

Donati som person inte används i den externa kommunikationen och att storytellingen 

endast kan upplevas på restaurangen. En mer utökad story än den som presenteras för 

kunderna användes internt av Stylt Trampoli vid framtagande av konceptet. I enlighet 

med McLellan visar detta att storytelling kan fungera som ett ramverk för att få grepp om 

information. 

 

Storytelling, i enlighet med Mossberg och Nissen Johansen, kan kommuniceras muntligt, 

skriftligt, bildligt eller som en kombination av dessa. Samtliga uttrycksformer återfinns 

på restaurang Danilo då storyn finns tryckt på menyn, kommuniceras muntligt genom 

personalen, bildligt genom bildspel och interiör. Den story som kunderna tar del av om 

Danilo Donati är sann, vilket enligt Gummesson dock inte är en nödvändig förutsättning 

för att historien ska kunna hålla ett varumärke vid liv. Däremot menar Mossberg och 

Nissen Johansen att företaget måste redogöra för vad som är sant och inte. Vilket tydligt 

görs genom den skriftliga storyn som återfinns på menyn. 
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5.3 Tjänstearkitektur genom blueprint 

Blueprint används inte uttalat av Stylt Trampoli men de fördelar som lyfts fram av 

Shostack såsom uppmuntran till kreativitet och en fullständig beskrivning av 

tjänsteerbjudandet återfinns till viss del i Stylt Trampolis skriftliga planer. Det kan genom 

Stylt Trampolis sätt att arbeta urskiljas ett fokus på frontstage och det som kunden ser 

eftersom det är där som kundens intryck av upplevelsen skapas. Ett blueprint är mer 

detaljerat och specificerat kring hur arbetet ska utföras än Stylt Trampolis skriftliga 

planer som tycks vara något friare i struktur och innehåll, samt fokuserar på vad kunden 

ska uppleva. Gemensamt för dessa olika arbetssätt är att de syftar till att kundens 

upplevelse ska bli så positiv som möjligt.  

 

En utav de nyckelkomponenter som specificeras i ett blueprint enligt Lovelock & Wirtz 

är fysiska kännetecknen. Där finns ytterligare en dimension i Stylt Trampolis skriftliga 

planer då de inte bara beskriver de fysiska kännetecknen såsom inredning och ljus utan 

också väljer dem med tanke på konceptets helhet och story. Samtliga nyckelkomponenter 

som finns i ett blueprint kan sägas få ett tillägg genom Stylt Trampolis skriftliga planer, 

där allt utgår från storyn och görs så att restaurangen ska kunna kommunicera storyn. 

 

Baum menar att det vid implementeringen av ett blueprint är viktigt att budskapet till 

personalen stämmer överens med det som faktiskt står i blueprintet. Här finns ytterligare 

en likhet med Stylt Trampolis skriftliga planer då en så kallad roadmap överlämnas till 

krögarna och ska finnas på restaurang Danilo som en förklaring till vad de ska erbjuda för 

upplevelse. För att ge restaurangens personal ytterligare insikt i konceptet gavs av Stylt 

Trampoli en övergripande utbildning om storytelling och specifik information om 

restaurang Danilos koncept. Detta kan ses som ett sätt att säkerställa att budskapet till 

personalen är detsamma som står i de skriftliga planerna. Enligt vd:n för restaurang 

Danilo finns det också en nedskriven personalmanual på fem sidor med information om 

konceptet. Det som inte återfinns i Stylt Trampolis skriftliga planer är blueprintets fokus 

på att förebygga problem och identifiera brister. Där jobbar planerna från olika håll då 

Stylt Trampolis skriftliga planer från början fokuserar på att allt som görs ska hänga ihop 

med storyn och helheten, det som inte gör det ska inte vara med. 
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5.4 Att skapa upplevelser i tjänsteföretag 

Shostack menar att kunden bildar sin uppfattning om tjänsten mycket utifrån vad denne 

ser. Stylt Trampoli har arbetat utförligt med kundens upplevelse efter upplevelsemanuset 

för att väcka kundens nyfikenhet för restaurangen och locka till engagemang och 

aktivitet. Det finns rekvisita som kunden kan välja att engagera sig i såsom menyn med 

storyn, inredningen, personalen, ljudet och ljuset. Mossberg understryker just de 

upplevelseinriktade tjänsternas fokus på att engagera kunden och ser också ett stort fokus 

på de tjänster som är synliga för kunden. Stylt Trampoli menar att när kunden har varit på 

restaurangen ska denne i alla fall haft chansen att få veta lite mer om Danilo Donati och 

ta del av storytellingkonceptet. Detta understryker, i enlighet med Mossberg, att ett 

företag endast kan erbjuda en upplevelsemöjlighet.  

 

Pine och Gilmore rekommenderar att ta hänsyn till ett antal faktorer vid skapandet av en 

upplevelse (se kapitel 2.3). Samtliga faktorer återspeglas i arbetet med restaurang Danilos 

storytellingkoncept. Sönne påpekar att det främst är restaurang Danilos miljö som ska 

locka kunderna till restaurangen. Väl inne på restaurangen kan kunderna ta del av storyn 

om Danilo på olika sätt som tidigare nämnts och beroende på hur mycket kunden väljer 

att engagera sig så kan denne också lära sig något om Danilo Donati. På så sätt är kunden 

också medproducent till upplevelsen. Underhållning erbjuds då kunden kan ta del av en 

helhetsupplevelse, restaurang och bio, men även det att restaurangen är en 

storytellingrestaurang gör den enligt Stylt Trampoli mer unik än andra.  

 

Enligt Sönne kan restaurang Danilo genomgående i produkt, service och miljö erbjuda 

kunden något utöver det vanliga. Mossberg påpekar att kunden ska överraskas och 

erbjudas något extra utöver maten för att upplevelsen ska bli minnesvärd. 

Kundundersökningen visar att 20 av 40 tyckte att det var något speciellt med restaurang 

Danilo och uppgav anledningar såsom läget vid en bio, temat med film och speciella 

toaletter. Här har en del kunder uttryckt att deras förväntningar överträffades och att de 

också blivit överraskade genom de speciella toaletterna. Pine och Gilmore samt Mossberg 

och Nissen Johansen betonar att storytelling och lyckade upplevelser ska kunna skapa 

word of mouth. Kundundersökningen visade att 38 av 40 kan tänka sig att rekommendera 
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restaurangen, restaurang Danilo kan på så sätt bli ett samtalsämne och ett föremål för 

positiv word of mouth. Shostack påpekar att det är viktigt att följa upp och mäta 

kvaliteten på tjänsten, utöver Stylt Trampolis dagliga kontakt med restaurangen och det 

fortsatta samarbetet med reklamen finns inga uttalade överenskommelser om uppföljning 

av projektet. 

 

5.5 Upplevelserummet 

Den noggranna planering, som Stylt Trampoli genomförde, av restaurang Danilos fysiska 

miljö kan, i enlighet med Mossberg, bidra till att kunden ska kunna få nöje, njutning och 

minnesvärda händelser. Genom att restaurang Danilos fysiska miljö syftar till att 

kommunicera storyn visar detta att upplevelserummet i enlighet med Mossberg används 

för att kommunicera ett budskap samt används i marknadsföringssyfte. Utformningen av 

restaurangen med exempelvis dess speciella toaletter visar också likt Mossbergs 

resonemang att arkitekturen i sig kan vara en upplevelse. 

 

Mossberg påpekar att det inte alltid är maten som är den viktigaste påverkansfaktorn vid 

ett restaurangbesök. Vd:n för restaurang Danilo menar tvärtom att tyngdpunkten i 

konceptet är maten och att målet är att sälja så mycket mat som möjligt. Efter det 

prioriteras miljön, ljuset och ljudet. Vd:n för restaurang Danilo menar att det främst är 

miljön som ska locka kunden att komma in. Likt Mossbergs argumentation kan detta ses 

som att upplevelserummet här används för att differentiera sig från konkurrenterna. När 

kunderna fick frågan om varför de besökt just restaurang Danilo svarade 33 av 40 att de 

kombinerade sitt besök på restaurang Danilo med bio. Detta visar i enlighet med 

Mossbergs resonemang att restaurangens läge är en avgörande faktor varför en restaurang 

av kunden föredras framför en annan. När kunderna skulle beskriva sin upplevelse av 

inredningen gjordes detta på många olika sätt dock uttryckte sig samtliga på ett positivt 

sätt. Mossberg menar att kundens egna engagemang är något som påverkar upplevelsen 

och påstår också att upplevelserummets betydelse kan variera beroende på situation. 

Vissa kunder kan ha valt att engagera sig mer i upplevelserummet och då kunnat finna 

spår av den amerikanska kulturen, något som stämmer överens med storyn. 
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Andra kunder och personalen är enligt Mossberg också bidragande faktorer till om 

kunden ska uppfatta besöket som en positiv upplevelse. Kundundersökningen visade att 

andra kunder inte var ett samtalsämne men 3 personer uppgav andra kunder som ett 

störningsmoment då det var mycket folk i foajén och stimmigt i lokalen. En del kunder 

lyfte fram att servicen var bra och att personalen var mycket trevlig. En kund däremot 

upplevde personalen negativt då servitrisen tog betalt för vinet innan hon serverade det.  

 

5.6 Restaurang Danilo som en teaterföreställning 

Det är inte uttalat från Stylt Trampolis sida att de ser konceptet för restaurang Danilo som 

en teater, dock kan likheter ses mellan Stylt Trampolis och en teaters arbetssätt. Lovelock 

och Wirtz påpekar att det dessutom handlar om att använda sig av samma termer som 

teatern vilket är något som till viss del återfinns hos Stylt Trampoli. Teaterns manus får 

en motsvarighet i Stylt Trampolis upplevelsemanus och termen rekvisita används av Stylt 

Trampoli som en beskrivning av interiören i restaurangen som ska förmedla konceptet. 

Deras starka fokus på kundens upplevelse kan också liknas vid teaterns syfte att 

underhålla sin publik. I enlighet med Pine och Gilmores resonemang fungerade Stylt 

Trampoli i detta avseende som dramaturg samt manusförfattare. Med hjälp av 

upplevelsemanuset kunde Stylt Trampoli bistå med information om hur skådespelet 

skulle konstrueras, något som Pine och Gilmore lyfter fram som en av dramaturgens 

främsta uppgifter. 

 

Pine och Gilmore menar att dramaturgi, när det gäller att se ett tjänsteföretag som en 

teater, handlar om att vara med och skapa ett drama som sedan kan ligga till bas för ett 

företags strategi. Stylt Trampoli skriver manuset för vad kunden ska uppleva på 

restaurang Danilo. Det är Stylt Trampoli som styr över hela planeringen av hur 

restaurangen ska se ut, de bygger i enlighet med Haahtis resonemang scenen och hittar 

rekvisitan. Haahti menar vidare att företaget bör börja med att hitta en idé för ett tema 

och en handling samt skapa ett manus. Danilo Donatis livsöde utgör handlingen och 

temat bestämdes med tanke på hans karriär inom ljussättning, storyn blir då ett slags 
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manus. Haahti uttrycker också att det som bör göras i ett tidigt stadium är att tillsätta 

rollerna. Stylt Trampoli tillsätter dock inte rollerna i den föreställning som kunden ska ta 

del av, det gör ägarna av restaurangen i form av rekrytering av personal. Platsen där 

upplevelsen ska äga rum är en restaurang vid SF-biografen Bergakungen. Haahti påpekar 

att källan till temat ofta härstammar i lokala historier från platsen där upplevelsen ska äga 

rum, Danilo Donati har en naturlig koppling till film vilket för ihop temat med platsen för 

upplevelsen. Dock finns ingen anknytning lokalt till Göteborg eller Sverige. 

 

McKee framhåller att personalen måste vara känslomässigt engagerad för att bli 

motiverade att nå företagets mål och att detta är manusförfattarens uppgift. Stylt 

Trampoli i egenskap av manusförfattarna ska således vara de som engagerar och 

inspirerar personalen att arbeta efter manuset. Stylt Trampolis föreläsning om konceptet 

kan ses som en åtgärd för att skapa engagemang hos personalen. Även överlämnandet av 

en utökad story i form av en roadmap som innehöll en utförligare beskrivning av 

konceptet kan ses som ett sätt att öka personalens engagemang. Lovelock och Wirtz samt 

Mossberg och Nissen Johansen påpekar att personalen måste arbeta som en grupp och 

uppträda så som konceptet tillåter eftersom omgivningen är en viktig informationskälla 

för kunden. Den utbildning som Stylt Trampoli gav till restaurang Danilos personal 

syftade just till att informera om vilken slags upplevelse som restaurangen skulle sälja, på 

så sätt ska personalen kunna arbeta enhetligt i grupp och vara medvetna om vad 

konceptet står för. 

 

Lovelock och Wirtz samt Mossberg och Nissen Johansen lyfter fram att personalen för att 

förmedla en trovärdig föreställning kan använda sig av olika expressiva knep såsom 

interiör och klädsel. För att förstärka upplevelsen använder sig restaurang Danilo av 

specifik bakgrundsmusik som är anpassad till upplevelsemanuset och storyn. Lovelock 

och Wirtz menar att ett kritiskt moment är att få kunden så övertygad att denne lever sig 

in i dramat för en stund. Stylt Trampoli tar stor hänsyn till vad kunden ska uppleva i det 

så kallade upplevelsemanuset vilket i enlighet med Haahti visar att gästerna ses som 

medverkande i pjäsen. Lovelock och Wirtz specificerar kundernas roll ytterligare och 
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menar att när de tar del av konceptet agerar de publik, vilket återfinns i Stylt Trampolis 

sätt att ta hänsyn till kundens upplevelse genom hela arbetet. 

 

5.7 Storytellingkonceptets förlopp 
 
 
 
 
 
 
 

Konceptet 
historien 
uppkommer: 
Stylt Trampoli 
Restaurang Danilo 
 

Konceptet och 
historien 
implementeras: 
Stylt Trampoli 
Restaurang Danilo 

Konceptet och 
historien 
förmedlas till 
kunden: 
Stylt Trampoli 
Restaurang Danilo 

Kunden upplever 
konceptet och tar 
del av historien: 
Stylt Trampoli 
Restaurang Danilo 
Kunderna 

 

5.7.1 Konceptet uppkommer 

Stylt Trampoli och Sönne, vd för restaurang Danilo, ger mycket likvärdiga uppgifter om 

hur konceptet och historien uppkom. Både Stylt Trampoli och Sönne uppger Danilo 

Donati som frontperson för restaurangens story och koncept. Något som inte Stylt 

Trampoli nämnde var att de tre krögarna åkte till USA för att inspireras av dess kultur 

innan Stylt Trampoli kontaktades. Sönne berättade att de ville ha hjälp med att knyta ihop 

restaurangen med bion, medan Stylt Trampoli mer konkret uppgav att det från början var 

tänkt att det skulle finnas filmanknytning med fokus på ljussättning i konceptet. Enligt 

Stylt Trampoli hade krögarna lite problem i början med att förstå hur helheten skulle bli 

eftersom storytelling var något nytt för dem, detta var dock inte något som Sönne tog upp 

som en svårighet. Stylt Trampoli berättade att Danilo Donati valdes dels för att namnet 

lät bra och dels för att restaurangen kunde bli en hyllning till ljussättaren Danilo Donati. 

Detta var inget som nämndes av någon på restaurang Danilo. 

 

5.7.2 Konceptet och historien implementeras 

Uppgifterna om konceptets och historiens implementering skiljer sig till viss del åt 

mellan Stylt Trampoli och restaurang Danilo. Enligt Stylt Trampoli finns det en mer 

utökad historia som användes som en guide när uppbyggnaden av restaurangen skedde, 

detta material överlämnades sedan till personalen på restaurangen för att de skulle kunna 
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ha något att gå tillbaka till som beskriver vad konceptet handlar om. Detta var inget som 

varken Sönne eller personalen på restaurang Danilo nämnde. Däremot talade Sönne om 

den personalmanual på fem sidor som finns till förfogande. På frågan om de fått några 

instruktioner för arbetet är det ingen i personalen som nämner manualen. Varken Sönne 

eller hans personal inte berättade något om det upplevelsemanus som Stylt Trampoli 

arbetade efter, eller om manuset är något som de använder nu i arbetet. 

 

Stylt Trampoli uppgav att de genom Erik Nissen Johansen gett en utbildning om 

storytellingkonceptet till restaurang Danilo med personal. Denna utbildning framhålls 

även av Sönne. Hovmästaren uppgav att hon genomgått en kort utbildning om 

storytelling och konceptet medan servitrisen sa att de hade haft en utbildning på tre dagar 

om konceptet. Andrekockens uppgifter skiljer sig något då denne uppger att han fått sina 

arbetsinstruktioner av köksmästaren och även en grov utbildning av konceptet. Det är 

oklart om andrekocken syftar på samma utbildning som övrig personal eller om även 

utbildningen om konceptet gavs av köksmästaren. 

 

Stylt Trampoli menar att den fysiska miljön ska kommunicera restaurang Danilos 

koncept och på så vis erbjuda en upplevelsemöjlighet för kunden. Sönne poängterar 

också helhetsperspektivet då han menar att det inte finns något i restaurangen som inte 

har med storyn om Danilo Donati att göra. Personalen däremot har inte uppfattat 

konceptets särprägel på ett lika starkt sätt. Hovmästaren menar att arbetet fungerar som 

på andra restauranger, servitrisen menar inte heller att arbetet skiljer sig nämnvärt från 

någon annan restaurang. Andrekocken uttalar sig inte heller om konceptets unikhet, 

förutom filmtemat.  

 

5.7.3 Konceptet och historien förmedlas till kunden 

Hur konceptet ska förmedlas ut till kunderna beskrivs till stor del liknande vad gäller 

Stylt Trampoli och Sönne, personalen på restaurang Danilo däremot är inte lika utförlig i 

sina svar. Stylt Trampoli och Sönne uppger att Danilo Donati ska tillhöra upplevelsen på 

restaurangen. Själva kommunikationen ut till kunderna säger inte Sönne någonting om 
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medan Stylt Trampoli berättar att storytellingkonceptet inte används i den externa 

kommunikationen. Stylt Trampoli vill att restaurang Danilos varumärke ska stärkas på 

sikt. Sönne nämner sina framtida planer då han har tankar på att öppna fler restauranger 

med samma koncept i andra stora städer. Vad gäller storyn för restaurang Danilo nämner 

både Sönne och Stylt Trampoli att den finns tryckt på menyerna samt inom kort kommer 

att finnas på en tavla synlig för kunderna. Uppgifterna om hur storyn ska förmedlas valde 

Stylt Trampoli och Sönne att uttrycka sig på olika sätt. Sönne berättade att historien även 

ska kunna fördjupas genom personalen vilket Stylt Trampoli inte sa något om. Däremot 

uppgav Stylt Trampoli att personalutbildningen var till bland annat för att personalen 

skulle kunna svara på frågor om konceptet.  Både Sönne och Stylt Trampoli berättade att 

historien ska synas i interiören, ljuset, ljudet och personalen. Detta var inte något som 

personalen tillfrågades specifikt så här kan inte deras åsikt presenteras. Personalen hade 

dock möjlighet att tala om storytelling genom frågan om hur de kan påverka kundens 

uppfattning om restaurang Danilo. 

 

Både Stylt Trampoli och Sönne är överens om att maten och inredningen ska kunna 

återkopplas till storyn om Danilo Donati. Hovmästaren menar att det finns en röd tråd 

mellan maten som serveras och konceptet men nämner inte inredningen. Servitrisen 

menar att konceptet byggts kring Danilo Donati men uttrycker inte mer specifikt hur. 

Andrekocken nämner också vad konceptet är men utesluter hur det är förankrat. 

 

Sönne uttrycker att allt ska återspegla Danilo Donatis liv även personalen och deras 

klädsel. Stylt Trampoli nämner även att personalen ska återspegla Danilo Donatis liv men 

säger inte något mer ingående om det förutom att alla val som gjorts för restaurang 

Danilo har gjorts med hänsyn till upplevelsemanuset. Antas kan att även personalens 

klädsel är inberäknad i det, men Stylt Trampoli nämner det inte specifikt. Hovmästaren 

på restaurang Danilo tycker att konceptet är bra och genomarbetat, men hon nämner inget 

om att hon själv är med och förmedlar det ut till kunderna. Hon menar att arbetet fungerar 

som på andra restauranger. Hovmästaren nämner inte hur hon ska göra för att kunden ska 

uppfatta storyn. Servitrisen anser inte att hennes arbete på restaurang Danilo skiljer sig 

något speciellt från någon annan restaurang. Servitrisen nämner inte heller något om hur 
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hon ska förmedla konceptet ut till kunden. Andrekocken uppger knapphändig information 

om historien om Danilo Donati menar att han påverkar kundens upplevelse genom att 

laga så god mat som möjligt. Han nämner inte något om hur konceptet förmedlas till 

kunderna. 

 

5.7.4 Kunden upplever konceptet och tar del av historien 

De flesta kunder (10 av 40) hade inga direkta förväntningar innan de besökte restaurang 

Danilo. Många (9 av 40) förväntade sig god mat. Större delen av kunderna talade om sitt 

besök med positiva ordalag. Ett fåtal kunder (2 av 40) beskrev sitt besök som okej och 

sådär. Det var däremot ingen kund som helt och hållet tyckte att besöket var negativt. De 

flesta kunder var sammantaget nöjda med restaurang Danilo. Det fanns inte någon kund 

som uppfattade inredningen som unik eller speciell. Det mest förekommande svaret som 

användes för att beskriva inredningen var att den är mycket fin och intressant.  Vad gäller 

inredningen så associerade sammanlagt 17 av 40 till något som konceptet var tänkt att 

föremedla, exempelvis, USA, Italien, Asien och film. 

 

Sönne uppskattar att cirka 20 % av kunderna uppfattar storytellingkonceptet vid första 

besöket och att det då krävs flera besök för att uppfatta hela konceptet. Stylt Trampoli 

tror att det är svårt för kunden att uppfatta storyn om denne inte läst den på menyn men 

menar att kunden i alla fall ska ha haft chans att veta lite mer om Danilo Donati. 10 

kunder visste efter sitt besök, som för samtliga var första eller andra besöket, varför 

restaurangen hade fått sitt namn och hade läst det på menyn. Detta är däremot inte samma 

sak som att kunderna skulle ha uppfattat hela storytellingkonceptet. 6 personer hade 

förbokat maten och därför inte sett menyn och inte heller läst storyn. 21 av de 40 

kunderna tyckte att det var en varierad meny med mycket att välja på. De flesta kunder 

uttalade sig positivt om menyn men få uppgav spontant associationer till amerikanskt, 

italienskt och asiatiskt. 

 

Stylt Trampoli uppgav att inredningen skulle vara en kontrast till exteriörens råa yta.  Det 

mest förekommande svaret (7 av 40) om exteriören i kundundersökningen var att 
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exteriören var tråkig, andra tyckte inte att den var något speciellt och tyckte att det var 

mycket cement och jord. Sönne påpekade att restaurang Danilo ska avskärmas från 

exteriören eftersom de inte vill uppfattas som en SF-produkt. Sönne säger även att 

restaurang Danilo ska kunna följa med SF bio och öppna i fler städer. 

 

Sönne menar att restaurangen skiljer sig från andra restauranger främst tack vare den 

unika miljön. Stylt Trampoli hoppas att kunden ska uppleva restaurangen som intressant, 

spännande och att det ska kännas som något speciellt. Sönne har fått positiv respons från 

kunderna och likaså har personalen. 20 av kunderna tyckte att det var något speciellt med 

restaurang Danilo. 7 av dessa 20 tyckte att restaurang Danilo var speciell eftersom den 

ligger vid en bio. Det var 14 kunder som inte hade upplevt att det var något speciellt med 

restaurangen.  
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6 Slutsatser 
I detta kapitel lyfts analysens viktigaste resultat fram. Fallstudien om restaurang Danilo 

har i denna uppsats genomförts för att svara på forskningsfrågorna: ”Vad kännetecknar 

storytelling och hur kan storytelling användas i ett koncept?” samt ”I vilken utsträckning 

skapas den avsedda upplevelsen genom hela kedjan, från framtagning av 

storytellingkoncept till konsumtion av det?”  

 

• Storyelling kan användas för att skapa ett koncept, som utöver ett tema även ska 

förmedla en historia. Vidare syftar storytelling till att en helhet i ett koncept ska 

kommuniceras, samtidigt som kundens egna engagemang bidrar till förståelse för 

konceptet. 

 

• Det är något problematiskt att betrakta storyn om Danilo Donati, som är tryckt på 

menyerna, som en traditionell historia. Texten utgörs av en levnadsbeskrivning 

utan tydlig konflikt eller handling. Historien förklara dock tydligt för gästen, 

varför restaurangen finns till. 

 

• Arbetet med storytellingkonceptet för restaurang Danilo har många likheter med 

arbetet med att skapa en teaterföreställning.  

 

Vid skapandet av storytellingkonceptet för restaurang Danilo 

uppger Stylt Trampoli och vd:n för restaurang Danilo liknande 

uppgifter om det storytellingkoncept som ska skapas. Den avsedda 

upplevelsen har i inledningsskedet kommunicerats väl mellan Stylt Trampoli och vd:n 

för restaurang Danilo. 

Konceptet och 
historien 

uppkommer 

 

Stylt Trampoli och vd för restaurang Danilo kommunicerar väl vad 

gäller konceptets förankring i upplevelserummets interiör, 

personalen har inte samma utförliga uppfattning om konceptet. 

Personalen har inte lika stor kunskap som vd:n om det storytellingkoncept som ligger 

Konceptet och 
historien 

implementeras 
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till grund för restaurang Danilo. Här brister implementeringen av konceptet och den 

avsedda upplevelsen kommuniceras inte i sin helhet till personalen.  

 

Kommunikationen om hur konceptet och storyn ska förmedlas ut 

till kunden har mellan Stylt Trampoli och vd:n för restaurang 

Danilo fungerat effektivt, de uppger liknande resonemang kring 

detta. Det som brister här är återigen personalens kunskap om storytellingkonceptet 

och att de faktiskt ska vara med och förmedla en story till kunderna. Detta görs inte 

då personalen uppger att de i stort sett jobbar på en vanlig restaurang. 

Konceptet och 
historien 

förmedlas till 
kunden 

 

Många kunder uppmärksammade ett filmtema på restaurangen, men få 

uppmärksammade historien om Danilo Donati. Även om kunderna 

uppmärksammade vissa detaljer som konceptet skulle kommunicera i 

inredningen kan vi inte urskilja att deras besök hade varit på en 

storytellingrestaurang. Om det beror på att kunderna inte besökt restaurangen 

tillräckligt många gånger än är oklart. Däremot har analysen visat att personalen inte 

är medvetna om att de aktivt ska sälja en storytellingupplevelse och hur de ska agera i 

den rollen. Således kommuniceras inte den avsedda upplevelsen ända ut till kunden. 

Kunden 
upplever 

konceptet och 
tar del av 
historien 

 
• Analysen visar att den avsedda upplevelsen kommuniceras starkt i början av 

kedjan och minskas desto närmare den kommer kunden. Att överföra konceptet 

till kunden är problematiskt då det krävs att historien som storytellingkonceptet 

bygger på är synlig och att delarna som ska bilda helheten är tydliga för att 

kunden ska uppfatta konceptet. Många kunder var positiva till restaurangen och 

dess utformning. Likväl verkar inte konceptet i sin helhet nått fram hela vägen 

från uppkomst till slutkund. 
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7 Reflektioner 
I detta kapitel reflekterar vi över uppsatsens upplägg och resultat. Även frågeställningar 

som kommit till oss under uppsatsens gång tas upp. Kapitlet avslutas med förslag till 

vidare forskning. 

 

Med hjälp av fallstudien om restaurang Danilo har vi fått en ökad förståelse för 

komplexiteten med att skapa, implementera och förmedla ett koncept. Att skapa en 

avsedd upplevelse genom hela kedjan och få alla inblandade i projektet lika engagerade 

och informerade är svårt. Detta märks inte minst genom restaurang Danilo där arbetet 

med personalen har kommit i skymundan och därför inte har tillräcklig kunskap om 

konceptet de säljer. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att personalen på restaurang 

Danilo inte är mer insatta i storytellingkonceptet. Utbildningen som de fick verkar inte ha 

varit effektiv och personalmanualen verkar inte ha visats för dem, inte heller den 

roadmap som överlämnades till restaurangen verkar ha nått fram till personalen. Det finns 

en hel del material som kan användas till personalens hjälp men det verkar inte som de 

vet om att det finns. 

 

Vi tycker inte att restaurang Danilo är så unik som Stylt Trampoli och vd:n för 

restaurangen säger. Det som är unikt med restaurang Danilo är att den ligger i direkt 

anslutning med en bio och har ett koncept som bygger på film och ljussättning. I 

problemdiskussionen gavs Joe Farelli’s som ett exempel på en känd 

storytellingrestaurang, även den framtagen av Stylt Trampoli. En väsentlig skillnad 

mellan restaurangerna är att Joe Farelli’s koncept bygger på en fiktiv person medan 

restaurang Danilos koncept bygger på en verklig person. Vi reflekterar dock över att 

dessa båda restauranger däröver har många likheter. Till exempel är herrarnas pissoar är 

utformad på liknande sätt med olika bildspel med ljud på restaurang Danilo och en bild 

på Mussolini med ljudklipp ur maffiafilmer på restaurang Joe Farelli’s. Båda 

restaurangerna har ljud och ljus som kan ändras efter tidpunkt på dagen. Maten som 

serveras på de båda restaurangerna är inspirerad från det italienska och amerikanska 

köket, med tillägg av det asiatiska på restaurang Danilo. Det behöver inte nödvändigtvis 
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finnas en konflikt i likheterna mellan dessa restauranger men de bidrar till att vi inte 

upplever att restaurang Danilo är så unik som Stylt Trampoli och restaurang Danilo själva 

vill framhålla. Frågan är vad kunder som både besökt Joe Farelli’s och restaurang Danilo 

tycker. 

 

Restaurang Danilo ska vara en hyllning till Danilo Donati och hans yrkesliv. Vi 

ifrågasätter trovärdigheten i detta och menar att konceptet till viss del kan kännas 

konstlat. Det råder inga tvivel om att Stylt Trampoli och Restaurang Danilo med personal 

är imponerade av Danilo Donati, men finns det ett gediget bakomliggande intresse för 

denna ljussättare egentligen? En annan person kunde lika gärna ha valts i syfte att sälja så 

mycket mat som möjligt. En hyllning görs till någon som man ser upp till och som på 

något sätt betytt mycket för ens eget liv. En mer trovärdig hyllning till Danilo Donati 

skulle vara om någon som själv vet vad det innebär att jobba med ljussättning inom 

filmbranschen bestämde sig för att starta en restaurang för att hylla sin förebild. Spelar 

det någon roll att det inte finns ett genuint bakomliggande intresse för Danilo Donati? 

Kanske inte för de flesta, men för den publik som är mycket kunnig inom film som 

besöker restaurang Danilo för att ta del av denna hyllning. Väl där upptäcks det att 

personalen på restaurangen inte alls har så stor kunskap om vem Danilo Donati var och 

hur han arbetade. Är personalen så insatt att de kan berätta om Danilo Donati mer än det 

som står på menyn? Kan de förklara vilka klipp som återges i ljusspelet och har de sett 

hans filmer? Har de ett konstnärligt intresse som inger trovärdighet till förmedlingen av 

konceptet? Vi hade gärna sett ett mer äkta engagemang från personalens sida, som vi 

upplevde det nu så var personalen mycket professionell och serviceinriktad, men de 

jobbade på en vanlig restaurang. Konceptet som Stylt Trampoli arbetat fram tar inte 

hänsyn till krögarnas bakgrund och intressen, vilket vi tror är roten till 

trovärdighetsproblematiken. Det var Stylt Trampolis förslag att basera konceptet på 

Danilo Donati, en person som krögarna då inte visste något om. Vi menar att en mer 

naturlig koppling mellan krögarnas förmåga och också restaurang Danilos personal skulle 

vara att basera konceptet på en person som krögarna själva ser upp till och beundrar. 
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En annan reflektion görs kring den geografiska placeringen av restaurang Danilo i 

relation till dess koncept. Danilo Donatis kunskap om ljussättning har utan tvekan 

influerat även de filmer som visas på Bergakungen, men ett koncept som hyllar en 

klassisk ljussättare kanske passar vid en biograf som visar mer konstnärsmässiga och 

unika filmer. Konceptet kanske till och med skulle passa vid en teater. Den geografiska 

placeringen blir även den en hjälp till att kommunicera storytellingkonceptet. Vi anser att 

det finns anledning att ifrågasätta kopplingen mellan Danilo Donati och dess placering 

vid Bergakungen. Det är inte säkert att det påverkar försäljningen av mat men det kan 

påverka uppfattningen av konceptet och förmedlingen av storyn. Vi är också tveksamma 

till den ambition som finns att öppna fler Danilorestauranger eftersom budskapet att hylla 

Danilo Donati då mattas av. Att hylla Danilo Donati på fler ställen än ett signalerar 

istället att konceptet kommersialiseras likt ett McDonald’s tänkande.  

 

Överlag saknar vi en genuin känsla av den hyllning som restaurang Danilo säger sig stå 

för. Troligtvis kommer restaurangen att attrahera kunder nu och framöver men vi ser en 

risk för att förmedlingen av storyn kommer i skymundan och att restaurangen upplevs 

som en vanlig restaurang fast med fin inredning. 

 

7.1 Förslag på ytterligare förankring av storyn 

Vi anser att storyn bör förmedlas skriftligt på fler ställen än bara på menyerna och genom 

den tavla som inom kort ska sättas upp. De personer som har förbokat maten ser inte 

menyn och har därför inte en chans att läsa historien mer än på den tavla som senare ska 

komma upp. Vi tror dock inte att en tavla hjälper blir stor hjälp eftersom alla inte vill 

stanna och läsa på en tavla eller ens uppmärksammar att den finns. Ett förslag för att 

komma runt problemet med de förbokande gästerna kan vara att storyn, som för övrigt är 

mycket kort, kan tryckas på servetterna. Vi tycker också att personalen skulle kunna vara 

mer aktiva genom att exempelvis i en hälsningsfras anspela på storyn, detta får 

naturligtvis inte bli konstlat på något sätt utan ska vara lika naturligt som alla andra 

arbetsuppgifter som personalen har. Ytterligare ett förslag är att tv-skärmen inne på 

herrarnas pissoar kunde skildra historien, kanske genom en kombination av bilder och 
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textremsor. Pissoaren så som den är nu är väldigt rolig och uppfinningsrik men vi ser 

ingen tydlig koppling till förmedlingen av storyn. Vi vet att storyn inte ska vara för 

uppenbar och att kunderna ska få använda sin egen kreativitet, men som det är nu anser vi 

att storyn passerar de flesta kunder obemärkt. 

 

Vi anser att det kan vara fördelaktigt om storyn eller delar av den så småningom används 

även i restaurang Danilos reklammaterial. Genom att använda sig av storyn i reklamen 

kan den väcka nyfikenhet och få fler människor att besöka restaurang Danilo. Kunden 

kan på så sätt också på förhand få insikt i vad restaurang Danilo vill förmedla, vilket kan 

underlätta för kunden att under besöket. 

 

Att det inte finns någon uttalad uppföljning av projektet kan vara en nackdel vad gäller 

att säkerställa att den avsedda upplevelsen levereras. Därför föreslår vi att en strukturerad 

uppföljning ska vara ett självklart inslag i arbetet. På så sätt kan brister med konceptet 

upptäckas och åtgärdas i tid. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 

• Att observera hela eller delar av processen, från framtagning till konsumtion av 

ett storytellingkoncept. 

 

• Att genomföra en djupare studie av kundens upplevelse av storytelling. 

 

• Att studera ett storytellingkoncept i en annan bransch, exempelvis klädbranschen. 
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Bilaga 1         
Intervjuguide för personlig intervju med Lisa Stoopendahl, Stylt 
Trampoli AB Göteborg  
 
1. Vilka var inblandade i Daniloprojektet? 
 
2. När genomfördes projektet? Hur lång tid tog det? 
 
3. Vad var syftet med projektet? (koncept, inredning, marknadsföring) 
 
4. Vad ska restaurang Danilos koncept förmedla? 
 
5. Hur kom ni på idén med konceptet? 
 
6. Vilka inspirationskällor hade ni? 
 
7. Vad innehöll upplevelsemanuset? 
 
8. Vilken historia arbetade ni med? Finns den nedskriven? 
 
9. Ska historien förmedlas även externt till restaurang Danilos kunder? 
 
10. Hur appliceras konceptet i interiör och exteriör? 
 
11. Hur såg arbetsgången för Daniloprojektet ut? 
 
12. Hur har ni gjort för att kunden ska uppleva konceptet och ta det till sig? 
 
13. Hur säkerställer ni att konceptet levereras? 
 
14. Har ni gett restaurang Danilos personal några instruktioner för hur arbetet ska 
genomföras? 
 
15. Hur arbetar ni med uppföljning i Daniloprojektet? 
 
16. Hur ser ni att Storytelling ger fördelar till restaurang Danilo gentemot 
restauranger som inte använder sig av Storytelling som koncept? 
 
17. Vad är unikt med restaurang Danilos koncept? 
 
18. Stötte ni på några svårigheter under projektet?  
 
19. Vad tror du om restaurang Danilos framtid? 
 
20. Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2  
Intervjuguide för telefonintervju med Lars Magnusson, Stylt Trampoli 
AB, Göteborg 
 
1. Hur kom ni fram till Danilo, fanns det andra förslag? 
 
2. Vad innehöll upplevelsemanuset? 
 
3. Ska historien förmedlas även externt till restaurang Danilos kunder? 
 
4. Hur säkerställer ni att konceptet levereras? 
 
5. Hur arbetar ni med uppföljning av Daniloprojektet? 
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Bilaga 3 
Intervjuguide för telefonintervju med Anders Levander, Stylt Trampoli 
AB, Göteborg 
 
1. Vad var din roll i projekt Danilo? 
 
2. Vad vill du förmedla till restaurang Danilos gäster genom inredningen? 
 
3. Hur väl tycker du att du lyckats med detta? 
 
4. Vad vill du att kunden ska känna för restaurang Danilo? 
 
5. Hur arbetar du med uppföljning av projekt Danilo? 
 
6. Är det något som du vill tillägga? 
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Bilaga 4 
Intervjuguide, för personlig intervju med Fredrik Sönne, Restaurang 
Danilo, Göteborg  
 
1. Berätta om ägarbilden för restaurang Danilo och din egen roll i konceptet 
 
2. Hur länge har restaurang Danilo funnits? 
 
3. Vad består konceptet Danilo av? (restaurang, bar och kafé) 
 
4. Hur integrerad är Danilo i Bergakungens verksamhet med bio? Vilka åtaganden 
har ni gentemot bion? (ex. sköter mat till vipen…) 
 
5. Hur kom ni på idén att starta restaurang Danilo? 
 
6. Hur skapades konceptet? Vilka var inblandade i uppstarten? Var fann ni 
inspiration? 
 
7. Hur lång tid från att tanken uppstod till att öppningen blev klar? 
 
8. Vad vill ni med restaurang Danilo? 
 
9. Berätta om inredningen, vad är tanken? 
 
10. Berätta om läget och exteriören. 
 
11. Vem ska komma till restaurang Danilo? 
 
12. Varför ska kunden komma till er och vad kan man förvänta sig? 
 
13. Vad får kunden att komma in, sitta ner och stanna kvar? (Vad kan förbättra 
estetiken?) 
 
14. Ni säger att ni baserar konceptet på storytelling, vad menar du då? 
 
15. Vad är storytelling för dig? 
 
16. Varför valde ni storytelling? 
 
17. Finns det en historia med i konceptet och är den nedskriven? 
 
18. Var ligger tyngdpunkten i ert koncept? (Är det maten som skall locka personer in 
till Danilo eller är det något annat som ni vill ska locka?) 
 
19. Hur arbetar ni på restaurang Danilo för att förmedla ert koncept i mötet med 
kunden? 
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20. På vilket sätt används storytelling i restaurangen och i arbetet? 
 
21. Hur gör ni för att förmedla historien ut till kunderna?  
 
22. Är det meningen att storytellingen ska nå fram till alla kunder? 
 
23. Hur arbetar personalen aktivt med att förmedla konceptet?  
 
24. Finns det någon personalmanual som personalen jobbar efter? 
 
25. Vad skiljer ett besök på restaurang Danilo från ett besök på en restaurang som 
inte arbetar med storytelling? 
 
26. Hur gör ni för att kunden ska minnas besöket hos restaurang Danilo? 
 
27. Vad har ni fått för respons från kunderna? 
 
28. Finns det liknande koncept i Sverige? 
 
29. Hur ser framtidsplanerna för restaurang Danilo ut? 
 
30. Har du något att tillägga?  
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Bilaga 5 
Intervjuguide för personliga intervjuer med personal på Restaurang 
Danilo, Göteborg  
 
1. Vilka är dina arbetsuppgifter på restaurang Danilo? 
 
 
2. Hur uppfattar du restaurang Danilos koncept? 

 
 
3. Vad har du fått för instruktioner för dina arbetsuppgifter? 
 
 
4. Hur fick du instruktionerna?  
 
 
5. Hur kan du påverka kundens uppfattning om restaurang Danilo? 
 
 
6. Vad har du upplevt för respons från kunderna? 
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Bilaga 6  
Frågeformulär till förundersökning av restaurang Danilos kunder 
 
1. Varför valde du att besöka restaurang Danilo? 

 

2. Har du varit på restaurang Danilo tidigare? 

 

3. Vad hade du för förväntningar med besöket? 

 

4. Beskriv ditt besök (Hur var besöket, Levde det upp till dina förväntningar?) 

 

5. Är det något speciellt med restaurang Danilo för dig?  

 

6. Hur kunde ditt besök ha blivit bättre? (exempelvis personal, andra kunder?) 

 

7. Hur upplevde du inredningen och vad fick du för associationer? 

 

8. Om du skulle rekommendera restaurang Danilo till en vän, vad skulle du säga 

då? 
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Bilaga 7 
Förlaga till standardiserade intervjuer med restaurang Danilos kunder 
 
 
1. Varför valde du att besöka restaurang Danilo?  
 
 besöker restaurang Danilo i samband med bio   annan anledning 
 
 
2. Har du besökt restaurang Danilo tidigare? 
 
 Ja, antal gånger:    Nej  
 
 
3. Vad hade du för förväntningar på besöket? 
 
Svar:  
 
 
4. Hur upplevde du ditt restaurangbesök? 
 
Svar:  
 
 
5.  Hur upplevde du inredningen? 
 
Svar:  
 
 
6.  Vad fick du för associationer till inredningen? 
 
Svar:  
 
 
7. Hur upplevde du exteriören? 
 
Svar: 
 
 
8. Hur vill du beskriva menyn? 
 
Svar:  
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9. Vet du varför restaurangen heter Danilo? 
 
 Ja, ________________  Nej  
 
 
10. Hur uppfattade du servicen? 
 
 under förväntan   som jag förväntade mig   över förväntan 
 
– Varför? 
 
 
 
11. Upplevde du några störningsmoment under ditt restaurangbesök? 
 
Svar: 
 
 
 
12. Är det något speciellt med restaurang Danilo för dig? 
 
 Ja    Nej    Vet ej 
 
– Varför?  
 
 
 

13. Skulle du rekommendera restaurang Danilo? 

 Ja   Nej 

 

– Varför?  
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Bilaga 8  
Redovisning av förundersökning av restaurang Danilos kunder 
 
Samtliga sju gäster som intervjuades valde att besöka restaurang Danilo för att de skulle 
gå på bio. En av gästerna ville även besöka Danilo innan bion för att ”det här var något 
nytt”. Ingen av gästerna hade heller aldrig varit på Danilo någon gång innan men det var 
en av gästerna som hade hört talas om att det skulle finnas en restaurang där men denne 
kände inte till den vid namn. Förväntningarna som gästerna hade på besöket skiljde sig 
och Gäst 1 hade inte så stora förväntningar. Gäst 2 förväntade sig god mat och trevlig 
inredning. Gäst tre hade förväntningar om att bli mätt. Gäst 4 hade tänkt innan att det 
skulle vara snyggt och denne skulle få äta god mat. Gäst 5 hade inga förväntningar alls 
vilket inte heller gäst 6 hade men var ändå nyfiken på Danilo. Gäst 7 hade förväntat sig 
att det skulle ha varit fräckare. De flesta av gästerna ansåg att besöket på Danilo var bra 
men det var en av gästerna som beskrev besöket som blandat.  Gäst 1 tyckte att besöket 
var bra men det var inget speciellt med det.  Andra uppfattningar förutom bra var att 
besöket var avslappnat, trevligt, mysigt och att inredningen kändes internationell.  
 
För många av gästerna är det något speciellt med restaurang Danilo, fem av sju gäster 
upplevde att restaurangen var annorlunda. Gäst 2 tyckte att det var fräck inredning och 
Gäst 7 tyckte att golvet på toaletten var speciellt medan Gäst 6 tyckte att ”lamporna var 
coola”. På frågan om hur besöket hade kunnat bli bättre svarade Gäst 1 att det ”kunde 
egentligen inte ha blivit så mycket bättre för vi drack bara kaffe och servicen av det var 
bra”. Gäst 2 håller med om att besöket inte kunde ha blivit bättre medan Gäst 3 tycker att 
det borde ha varit bättre service. Gäst 4 valde att skoja till det med att svara att det kunde 
ha blivit bättre om de hade fått gratis drinkar. Gäst 5 tycker inte heller att besöket kunde 
ha blivit bättre men önskar att de hade haft längre tid på plats. Gäst 6 vet inte hur besöket 
kunde ha blivit bättre, det kändes bra och Gäst 7 saknade en papperskorg på toaletten.  
 
Inredningen på Danilo var okej enligt Gäst 1, ”jag fick filmassociationer”. Gäst 2 
upplevde det som modernt medan Gäst 3 inte fick några associationer men tyckte att det 
var trevligt. Gäst 4 hade diskuterat inredningen med sitt sällskap och de hade kommit 
fram till att det kändes New York-inspirerat och fräscht. Gäst 5 upplevde inredningen 
som amerikansk och trendig medan Gäst 6 höll med Gäst 4 om New York. Gäst 7 fick 
dock, precis som Gäst 3, inga associationer men tyckte att det var fräckt. Om de skulle 
rekommendera Danilo till en vän skulle Gäst 1 säga att det är bra att gå dit innan ett 
biobesök men egentligen var det inget speciellt att rekommendera. Gäst 2 tyckte att det är 
”ett perfekt ställe att gå på om du vill ha en bit mat innan bion”. Gäst 3 tyckte inte att det 
var någon höjdare, det kändes både och. Gäst 4 skulle rekommendera revbenen från 
menyn. Gäst 5 tyckte att det var ”mycket välfyllda portioner och god mat, det är 
avslappnat och har en fräck bar”. Även Gäst 6 ansåg att revbenen var något att 
rekommendera och Gäst 7 skulle säga att det var gott men dyrt. (Kundintervju, 2006) 
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