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Inledning: På Restaurang-och hotellhögskolan, Campus Grythyttan, vid Örebro Universitet 

(RHS) används olika begrepp och metoder vid kurser om estetisk gestaltning. Dessa estetiska 

kompositionsbegrepp kan användas för att förtydliga ett måltidsrum och dess element, men är 

de användbara för gemene man?  
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gemene man beskriver ett måltidsrum samt 

om de estetiska kompositionsbegreppen är till en hjälp för att förtydliga beskrivningen av 

rummet.  
Metod: Data till studiens har samlats in med hjälp av sex kvalitativa intervjuer. Intervjuerna 

gjordes med personer som inte har koppling till RHS eller restaurangbranschen. 

Respondenterna har med egna ord fått beskriva vad de ser på sju olika bilder av olika 

måltidsrum, vilka känslor det framkallar, samt om de estetiska kompositionsbegreppen skulle 

kunna användas i en beskrivning av ett måltidsrum.  
Resultat: Resultatet visar att respondenterna sinsemellan har mycket gemensamma tankar 

kring hur måltidsrum upplevs och beskrivs. Respondenterna använder inte estetiska 

kompositionsbegrepp vid beskrivningen av rummen, dock använder många synonymer vid 

beskrivningen och indirekt beskrivs rummet utifrån kompositionsbegreppen.  

Slutsats: Samtliga respondenter ansåg i efterhand att de estetiska kompositionsbegreppen 

skulle kunna vara användbara för att förtydliga rummet, framförallt i skriftlig form och flera 

av respondenterna beskrev att de numera kommer att tänka på begreppen om de vid något 

tillfälle behöver beskriva ett rum.   
Nyckelord: Room, location, atmosphere, physical environment, restaurant, meal
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Förord 
Ett stort tack vill jag rikta till medverkade respondenter vid intervjuerna för erat engagemang 

och intresse för resultatet och uppsatsen i helhet, tack också till handledningsgruppen som 

kommit med givande kommentarer under arbetets gång.  Jag vill också rikta ett tack till 

huvudhandledare för uppsatsen Åsa Öström, professor vid Restaurang-och hotellhögskolan, 

campus Grythyttan, Örebro universitet för din tillgänglighet och ditt engagemang, samt 

värdefulla kommentarer och synpunkter på arbetet. Jag vill även tacka biträdande handledare 

Lars Eriksson, doktorand vid Restaurang- och hotellhögskolan, campus Grythyttan, Örebro 

universitet för att jag fått tillfälle att ingå i projektidén om estetiska kompositionsbegrepp. 

Tack för ditt stora engagemang och den tid du lagt ner på handledningstillfällen och 

kommentarer av arbetet.  
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Introduktion  
Vid Restaurang-och hotellhögskolan, Örebro universitet, campus Grythyttan (RHS) baseras 

undervisningen på tre olika kunskapsformer: Estetisk gestaltning, hantverk och vetenskap 

som alla ingår i ämnet måltidskunskap och värdskap (Örebro Universitet, 2017). Denna 

uppsats rör kunskapsformen estetisk gestaltning. Det är de estetiska kompositionsbegreppen 

som används flitigt vid RHS som kommer att undersökas. Flera studier visar på att det finns 

många olika aspekter som påverkar hur vi upplever en måltid, däribland hittar vi information 

om måltidsrummets påverkan. Hur rummet ser ut har stor påverkan på hur maten upplevs 

men också hur helhetsupplevelsen blir. Restaurangkritikern Michael Winner beskriver vikten 

av rummet; Atmosfären är lika viktig som själva maten, du kan äta bra mat men om det är på 

en tråkig plats vad är det för vits? (Michael Winner, 2008). Men hur beskriver vi rummet och 

dess egenskaper som kan vara så viktiga för en positiv måltidsupplevelse? Och kan begrepp 

som tillexempel Organisk eller Dynamisk vara till hjälp i beskrivningen av rummets 

egenskaper?   

 

Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap  
Forskarna Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg (2006) som är verksamma vid RHS 

skriver om fem olika aspekter som är viktiga verktyg vid utformningen av en 

måltidssituation. De fem olika aspekterna är rummet, mötet, produkten, stämningen och 

styrsystemet (Gustafsson et al. 2006). Tillsammans kallas dessa fem aspekter för The five 

aspects meal model (FAMM). Modellen är till för att beskriva betydelsen av de viktiga 

aspekterna i en måltidssituation och används för att kunna förbättra gästens helhetsupplevelse 

(Gustafsson et al. 2006).  

 

Gestaltningen i måltidsrummet har en stor påverkan på den slutliga helhetsupplevelsen hos 

gästen. Uppsatsen kan kopplas till flera aspekter inom FAMM-modellen och har stor 

anknytning till rummet. Uppsatsen är även relevant om man ser till de tre kunskapsformerna 

som undervisas vid RHS (Örebro universitet, 2017). De estetiska kompositionsbegreppen kan 

tydligt kopplas till kunskapsformen estetisk gestaltning. Estetisk gestaltning, 

hantverk/praktisk kunskap och teori/vetenskap är själva basen för forskning och utbildning 

inom ämnet måltidskunskap, men det var först år 1991 som det kom ett regeringsbeslut att 

den tredje kunskapsformen estetisk gestaltning ska ingå i forskningen för att verka för 

estetiken inom restaurangnäringen (Örebro universitet, 2017).  
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Teoretisk bakgrund  
Måltidsrummet 
En måltid konsumeras alltid i någon form av rum, det kan vara på ett sjukhus, i hemmet, på 

skolan, på restaurangen eller kanske utomhus (Gustafsson et al. 2006). Vid besök på 

restauranger är det vanligt att människor redan innan besöket undersöker och letar efter 

tecken på kvalitet (Bitner, 1992). Rummet kan ge många tecken på just kvalitet och kan 

också påverka hur människor kommunicerar bilden av restaurangen (Ibid.). Att professionellt 

arbeta med själva måltidsrummet kräver stor kunskap om allt från konsthistoria till kunskaper 

om textiler, design, konst och byggnadskonst (Gustafsson et al. 2006). Det var redan på 1800-

talet som vikten av dekorationen i ett måltidsrum förstods (Gustafson et al. 2006). Det finns 

flertalet studier som påpekar hur viktigt det är med inredningen i ett måltidsrum för 

konsumenters upplevelse av maten, där ljud, ljus, färg och design i rummet har stor påverkan 

(Ibid.). Rummet är till och med viktig vid konsumtion av färdiga måltider (Gustafsson et al. 

2006.).  

 

Den fysiska miljön på en restaurang som även kallas för servicescape beskrivs som en 

situation (Bitner, 1992; Walter, 2008). Detta då servicescape är något som beskriver den 

uppbyggda fysiska omgivningen i ett måltidsrum som kan påverka gäster till att vilja stanna 

på tillexempel restaurangen (Ibid.). Bitner (1992) beskriver att denna servicescape har 

påverkan även på personalen. Forskning har visat att miljön i måltidsrummet påverkar bland 

annat personalens motivation, produktivitet och tillfredsställande (Ibid.). Det är konkreta 

aspekter som möbler, symboler, skyltar, utrustningen och stil av inredningen kan räknas in i 

denna servicescape, men även immateriella aspekter som temperatur, ljud och ljus (Walter, 

2008). Aspekterna kan ha känslomässiga och fysiologiska effekter på gästerna vilket kan 

framkalla negativa eller positiva känslor som avgör huruvida gästen vill stanna eller inte 

(Bitner, 1992). Fysiologiska effekter kan tillexempel innebära att för hög musik kan orsaka 

huvudvärk, eller att för låg temperatur kan få oss att börja frysa, respektive för hög 

temperatur kan få oss att börja svettas (Mossberg, 2015). Dessa fysiska reaktioner påverkar 

hur länge vi vill stanna i rummet (Mossberg, 2015; Walter, 2008).  

 

Måltidssituationen i olika rum 

Forskarna King, Weber, Meiselman och Lv (2004) menar att det främst finns fyra variabler 

som påverkar hur människor upplever en måltidssituation. Miljön, socialt sammanhang, 
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valmöjligheter och själva måltiden i sig påverkar den slutliga helhetsupplevelsen (King et al. 

2004). Garcia-Segovia, Harrington och Han-Seok (2015) skriver att det nästintill är omöjligt 

att beskriva vad det är som gör att vissa människor gillar eller inte gillar en produkt som 

konsumeras. Det handlar inte endast om produkten i sig, utan också miljön som produkten 

konsumeras i (Garcia-Segovia et al. 2015). I en studie gjord av King et al. (2004) visade de 

sig att identiska livsmedel uppfattades annorlunda beroende på i vilket sammanhang och 

vilken miljö livsmedlet konsumerades i. Det visade sig bland annat att människor ger ett 

bättre betyg till ett livsmedel som konsumerats på en restaurang eller i hemmet, i jämförelse 

med samma identiska livsmedel konsumerat i ett laboratorium (Ibid.). Livsmedel ändras när 

det gäller smak beroende på vilken miljö de konsumeras i och en förbättrad miljö gör att 

produkterna påverkas positivt (King et al. 2004). Även Edwards, Meiselman, Edwards och 

Lesher (2003) skriver om en liknande studie som visar på att identiska livsmedel upplevs 

olika beroende på vilken miljö de konsumeras i. De olika miljöerna som ingick i studien var 

matsalen på en militäranläggning, en undervisningssrestaurang vid ett universitet, ett 

laboratorium och en cafeteria (Edwards et al. 2003). Deltagarna utvärderade de olika 

måltidsrummen, och av resultatet framkom att måltiden upplevdes signifikant mycket bättre 

på undervisningsrestaurangen, medans acceptansen var lägst när måltiden blev konsumerad 

på kafeterian (Ibid.). Spence och Piqueras-Fiszman (2014) beskriver att den fysiska miljön 

kan lyfta utvärderingen av en måltid med hela 10 % och menar att den perfekta måltiden 

behöver det perfekta måltidsrummet.  

 

Vad är tilltalande i måltidsrummet? 

Människor upplever färg, form, ljus och storlek med synen som är vårt allra mest dominerade 

sinne (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Dessa aspekter påverkar oss 

på olika sätt och möter oss direkt när vi stiger in i ett rum, vilket gör att designen i rummet 

blir väldigt viktig (Ibid.). Samtliga sinnesorgan påverkas när vi besöker ett måltidsrum 

(Ibid.). Vi tar in signaler från rummet som sedan förmedlas till hjärnan och gör att vi upplever 

rummet på olika sätt, detta beror på våra tidigare upplevelser och sinnesintryck (Gustafsson et 

al. 2014). Utifrån dessa viktiga aspekter skapar arkitekter och konstnärer olika miljöer som 

påverkar och distraherar oss människor på olika vis (Gustafsson et al. 2014). I en studie gjord 

av Johns och Kivela (2001) görs beskrivningar av positiva men också negativa aspekter 

gällande den fysiska miljön. Det var speciellt att ha utrymme som upplevdes mycket positivt 

och var bra för helhetsupplevelsen (Johns & Kivela, 2001). Mörka och trånga utrymmen 
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upplevdes istället som mycket negativa och klaustrofobiska (Ibid.). Själva inredning i en 

restaurang som bord och stolar har också påverkan av den upplevda kvalitén och är viktig för 

att gästerna ska få en positiv upplevelse (Gustafsson et al. 2014). Författarna beskriver att för 

lite färg och ljus i en för steril miljö kan få en negativ upplevelse (Ibid.). En varm belysning, 

behaglig musik, bekväm temperatur, lockande aromer, trevligt ljud och luft av hög kvalitet är 

däremot aspekter som påverkar gästernas känslotillstånd positivt (Ellen & Zhang, 2014). 

Tecken, symboler och artefakter beskriver designen, inredningen, kvalitén av materialet och 

skyltning (Ellen & Zhang. 2014). Människor utvärderar dessa aspekter både medvetet och 

undermedvetet som påverkar beteendet och attityder (Ibid.). Ett måltidsrum där det är dukat 

med vita linnedukar, konst på väggen, dämpad belysning och personal som är klädda i 

klassiska serveringsuniformer framkallar en känsla av god service och högt pris (Ellen & 

Zhang, 2014). Till skillnad från detta framkallar plastinredning, hög musik och ljusa färger ett 

lågt pris och relativt låg service (Ibid.). Andra viktiga aspekter i rummet är växter och 

blommor samt färg som för gästen förbättrar kvalitén av restaurangen och skapar glädje och 

njutning (Ellen & Zhang, 2014). Gustafsson et al. (2014) skriver om att känsel även är en 

viktig aspekt för upplevelsen av rummet och hur helhetsupplevelsen blir. Det kan handla om 

temperaturer i rummet, eller drag från fläktar, men också aspekter så som att en stol är 

alldeles för kall eller obekväm att sitta på, som kan få en negativ effekt för gästen (Ibid.). 

Olika artefakter i rummet som bestick, porslin, dukar och servetter är också artefakter vi 

upplever med vårt känselsinne (Ibid.). Som att användning av för stora eller klumpiga bestick 

kan bidra till att de känns obekväma att hålla i och bidra till en sämre helhetsupplevelse 

(Gustafsson et al. 2014). Dessa artefakter påverkar oss kan ge känsla av bra kvalitet, om de 

dock upplevs mindre tilltalande med mindre användbarhet finns risk att de upplevs som 

negativt och påverkar helhetsupplevelsen negativt (Ibid). 

 

Färg och ljus  
Forskning har visat att färg påverkar oss människor utan att vi är medvetna om det, bland 

annat när det gäller vårt humör eller fysiska reaktioner (Gustafsson et al. 2014). Väldigt 

skarpa ljusa ljus också gör att människor spenderar mindre tid i det besökta måltidsrummet 

(Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). Röd färg kan få oss att uppleva stress samt generera i 

ökade svettningar, detta i jämförelse med exponering av blå färg (Gustafsson et al. 2014). 

Både rött ljus i rummet men även röd färg på tallriken kan även generera till ett mindre 

matintag (Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). Rött orange och gult har dock visat att det 
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skapar mer aktivitet och en spänning, dessa färger klassas som varma färger, medan grönt, 

blått och lila har visat sig vara mer lugnande och avkopplande färger som klassas som kalla 

färger (Gustafsson et al. 2014). Varma färger påstås påverka det undermedvetna och i och 

med att varma färger skapar mer aktivitet resulterar det också i snabbare besök i butiker och 

restauranger (Ibid.). Detta är något som snabbmatsrestaurangen McDonalds använder sig av i 

sina logotyper, detta för att generera mer pengar då de snabba besöken ökar 

omsättningstakten (Ibid.). Precis som Spence och Piqueras-Fiszman (2014) skriver har färg 

på tallrikar påverkan på matintaget, men Gustafsson et al. (2014) menar även att färgen på 

tallriken också kan påverka själva smakupplevelsen. Jordgubbsmousse serverat på en vit 

tallrik upplevdes i en studie mer välsmakade, tydligare smakintensitet och sötare i jämförelse 

med samma identiska jordgubbsmousse serverat på en svart tallrik (Gustafsson et al. 2014).  

 

Hur påverkar rummet våra känslor och beteenden? 

Forskare har genom åren påvisat att miljön i ett rum är betydande och påverkar gästernas 

känslor och beteenden (Ellen & Zhang, 2014). En miljö framkallar antingen ett närmande 

eller ett avvikande (Ellen & Zhang, 2014; Bitner, 1992). Ett närmande kan ses som en önskan 

att stanna kvar på en restaurang, nyfiken att utforska miljön och ge rekommendationer till 

vänner, medan ett avvikande är helt tvärt emot (Ellen & Zhang, 2014; Bitner, 1992). Våra 

individuella upplevelser av ett rum kan också beskrivas som en atmosfärisk upplevelse, 

denna kan kanske vara bra, dålig, jäktad, tråkig med mera (Gustafsson et al. 2014). Det är 

främst två känslotillstånd som kan orsakas av den fysiska miljön: Välbehag och grad av 

upphetsning, där välbehag gör att gästen mår bra och känner sig glad, medan upphetsning 

genererar att gästen känner sig stimulerad och aktiv (Ellen & Zhang, 2014). Det är främst 

välbehag som bidrar till att gästen vill spendera både tid och pengar på stället som besöks 

(Bitner, 1992). Rum som orsakar olika grader av upphetsning kan också vara positiva, så 

länge det inte blandas med någon form av obehag, vilket kan vara platser som genererar 

förvirring, mycket stimulans eller höga ljudnivåer (Bitner, 1992).  

 

Musiken som spelas i ett rum kan också påverka våra val av mat och dryck (Spence & 

Piqueras-Fiszman, 2014). Författarna beskriver en studie där de visade sig att konsumenterna 

köpte mycket mer franskt vin om fransk musik spelades i affären, respektive mycket mer 

tyskt vin om tysk musik spelades (Ibid.). Konsumenterna själva anser inte att musiken 

påverkade deras köp, men statistiken visade annorlunda och författarna menar att detta är 
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något som sker undermedvetet (Ibid.). Något som kan påverka kundernas uppfattningar om 

hur seriös och pålitlig en restaurang är kan vara utsmyckningar, möbler och ordningen i 

rummet (Gustafsson et al. 2014). Vidare beskriver författarna att en del rum gör människor 

glada och upprymda medan andra kan göra människor ledsna eller deprimerade (Ibid.). 

Mossberg (2015) beskriver att upplevelsen av rummet också har att göra med vilket humör 

gästen är på vid besöket. En glad person som är tillsammans med vänner kanske uppskattar 

rummet, i jämförelse med vad samma person gjort en annan dag då personen känner sig 

ledsen och istället uppfattar rummet som outhärdligt (Ibid.). Det är inte alla aspekter i den 

fysiska miljön som påverkar gästernas känslotillstånd lika mycket (Ellen & Zhang, 2014). 

Författarna beskriver att deras studie visade på att tecken, symboler och artefakter har störst 

påverkan för att uppnå njutning hos gästerna. Med detta menas tillexempel målningar, växter 

och blommor, tak och väggdekor, golv kvalité, användningen av färger samt porslin och 

möbler (Ibid.). Viktiga men inte alls lika viktiga var aspekter som temperaturer, ljudnivå, 

belysning och luftkvalité (Ibid.). 

 

Användning av estetiska kompositionsbegrepp  
Själva begreppet estetik kan delas in i två huvudområden; analytisk estetik och pragmatisk 

estetik (Akner- Koler, 2007). I en analytisk estetik är syftet att skilja teori från praktik, medan 

en pragmatisk estetik istället innebär att förena teori och praktik (Ibid.). Begreppet estetik är 

ett mycket komplext begrepp och professor Akner-Koler (2007) refererar till filosofen John 

Deweys beskrivning av estetik; En process av olika händelser som sammanfogar 

intellektuella och praktiska erfarenheter genom känslor. Enligt NA (2017) är estetik läran om 

förnimmandet av det sköna. På Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan, vid 

Örebro Universitet utformades tillsammans med professor Cheryl Akner- Koler en gemensam 

begreppsapparat, detta för att begreppen inom kultur och estetik i skolan fortfarande anses 

outvecklade (Göran-Rodell, 2013, otryckt källa). Den gemensamma begreppsapparaten 

utvecklades utifrån rumsliga och formmässiga begrepp som kom från konst och arkitektur 

(Ibid.). Akner-Koler (2007) skriver i sin doktorsavhandling om dessa estetiska 

kompositionsbegreppen och beskriver att begreppen används för att på ett enklare sätt kunna 

greppa och förklara rummet och dess egenskaper. Det finns fyra grupper som dessa begrepp 

sorteras in i (Akner-Koler, 2007). De är följande 1: Element och deras egenskaper 2: Rörelser 

och krafter 3: Relationer 4: Organisationer (Ibid.). Denna studie undersöker framförallt 

begrepp från gruppen Relationer och gruppen Organisationer. Dessa beskrivs nedan i tabell 1. 
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Tabell 1. Estetiska kompositionsbegrepp med beskrivning av begreppen  

Relationer Beskrivning  

Dominant Föremål i rummet som är starkast och störst eller har en intressant position, 

aktiverar rummet mest eller ger känsla åt hela kompositionen. 

Subdominant Kompletterar det dominanta i rummet, mindre än dominant, intressant 

position i rummet, aktiverar rummet med de dominanta. 

Underordnad  Kompletterar det dominanta och subdominant i rummet. Föremål med mindre 

storlek. 

Kontrast/likhet i färg Kontrast eller likhet finns mellan färger som ingår i kompositionen. 

Kontrast/likhet i form Kontrast eller likhet finns mellan former som ingår i kompositionen. 

Kontrast/likhet i textur Kontrast eller likhet finns mellan textur i material som ingår i kompositionen. 

Kontrast i ljus och 

mörker 

Kontrast mellan ljus och mörker finns i kompositionen. 

 

Organisationer Beskrivning 

Statisk Organisation i rummet där föremålen placeras ut i en linje med de rumsliga 

dimensionerna: höjd djup och bredd. 

Dynamisk Tre ojämna föremål placeras i vinkel mot de tre rumsliga dimensionerna, höjd, 

bredd och djup.  

Organisk  Interaktionen mellan rörelser och krafter. Olika föremål i rummet placeras i 

bågform/ rundning mot de tre dimensionerna. 

Symmetri  Regelbundenhet och upprepning. Identisk från alla vinklar. 

Asymmetri  Uppnår inte en regelbundenhet eller upprepning i kompositionen. 

Balans Samverkan mellan egenskaper av olika element för att skapa jämnvikt eller 

motvikt i kompositionen. 

Källa: Akner-Koler, C. (2007). Form and formlessness: Questioning aesthetic abstractions 

through art projects, cross-disciplinary studies and product design education.  

 

Relationer  

När vi pratar om begreppet relationer i detta sammanhang innebär det relationer mellan de 

olika objekten i rummet (Akner-Koler, 2007). Relationer mellan objekten kan presenteras i en 

hierarkisk ordning och då beskrivs de på följande sätt: Dominant, subdominant och 

underordnad (se tabell 1). I en hierarkisk ordning kommer det alltid vara något 

element/föremål i rummet som dominerar över de andra i rummet. Precis som beskrivs av 

Akner- Koler (2007) som visas i tabell 1 kan Dominant beskrivas som antingen ett föremål i 
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rummet som är den starkaste och störste eller har en intressant position, det föremål som 

aktiverar rummet mest eller ger en känsla åt hela kompositionen. Kompletterande till det 

dominanta i rummet blir ett element som beskrivs som mindre än dominant, men fortfarande 

med en intressant position i rummet, detta element i rummet kallas för subdominant (se tabell 

1). Det element/föremål som kompletterar det dominanta och subdominant i rummet kallas 

för underordnad. Enligt Akner-Koler (2007) beskrivs föremålet ha en mindre storlek och har 

en roll i kompositionen som definieras av dominant och subdominant. Andra begrepp inom 

relationer är kontraster och likheter mellan de olika objekten (Akner-Koler, 2007; Eriksson, 

2015, muntlig uppgift). Nedan beskrivs de fyra olika begreppen. 

-Kontrast eller likhet finns mellan färger som ingår i kompositionen.  

-Kontrast eller likhet finns mellan former som ingår i kompositionen.   

-Kontrast eller likhet finns mellan textur i materialiteten som ingår i kompositionen.  

-Kontrast mellan ljus och mörker finns i kompositionen.  

 

Organisationer  

I gruppen organisationer talar man om en tredimensionell organisation av rum och form i 

rum, som tillexempel vertikala dimensioner, horisontella dimensioner och djup av rum och 

form (Akner-Koler, 2007). Olika organisationer av form kan vara statiska, organiska eller 

dynamiska. För att kunna åstadkomma en statisk organisation i rummet behöver de olika 

föremålen placeras ut i en linje med de tre olika rumsliga dimensionerna: höjd djup och bredd 

(se tabell 1). En dynamisk organisation i rummet innebär att tre föremål placeras i en vinkel 

mot de tre rumsliga dimensionerna, höjd, bredd och djup. När vi talar om att något är 

organiskt är det är vanligt att människor definierar begreppet med levande organismer. Enligt 

Akner-Koler (2007) är begreppet organiskt i detta sammanhang något som syftar till att hitta 

olika länkar från den organiska världen till den geometriska. En geometrisk form har en klar, 

tydlig och definierad matematisk struktur. Till skillnad från detta beskriver Akner-Koler 

(2007) att organiska begrepp i detta sammanhang inte betyder en beskrivning av olika former 

från naturen, utan snarare att hitta generella riktlinjer för växtlighet. Det mest väsentliga 

begrepp för organisk form är just samverkan mellan rörelser och krafter. En organisk 

organisation innebär att olika föremål på måltidsbordet eller i ett rum placeras i en bågform 

som en typ av rundning mot de tre olika dimensionerna; höjd, djup och bredd (se tabell 1). I 

gruppen organisationer talar man också om de två olika begreppen symmetri och asymmetri 

kan användas antingen som begrepp för en organisation av olika element i en gemensam 

komposition, eller endast som ett begrepp för en enskild form (se tabell 1). Symmetri är något 
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som uppnår en regelbundenhet och upprepning. Akner-Koler (2007) ger ett exempel på att en 

sfär är symmetrisk, då den är identisk från alla vinklar. Samma författare ger ett exempel på 

att ett ägg endast är symmetrisk längs de vertikala sidorna, men från topp till tå är ett ägg 

asymmetriskt. Asymmetri uppstår när det inte finns en regelbundenhet eller upprepning i 

formen eller kompositionen (Akner-Koler, 2007). När man talar om balans i detta 

sammanhang betyder det en typ av samverkan mellan egenskaper av olika element för att 

skapa antingen en jämnvikt eller en motvikt i en komposition (se tabell 1). Balans kan sedan 

delas in i olika termer, antingen en visuell balans eller en strukturell balans. Den strukturella 

balansen innebär en fysisk förmåga för en hel komposition att kunna stå på egen hand (Akner 

Koler, 2007). Med en visuell balans innebär hur vi uppfattar dynamiken i av en hel 

komposition, där man tar hänsyn till potentialen av olika element i rummet, både negativa 

och positiva element. Vi måste även ta hänsyn till huruvida kompositionen av en visuell 

balans är symmetrisk eller asymmetrisk, då den kan vara båda (Akner-Koler, 2007). Det 

varierar också mellan person till person hur vi uppfattar visuell balans, vilket kan bero på 

tidigare visuella erfarenheter eller hur vi tillexempel relaterar storlek och rörelser inom en 

och samma komposition.  

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gemene man beskriver ett måltidsrum och om 

de estetiska kompositionsbegreppen är till en användning i beskrivningen.  

 
• Beskrivs måltidsrum med känsla eller med föremål?  

• Kan de estetiska kompositionsbegreppen användas för att förtydliga beskrivningen av 

rummet och dess element?   

 

Metod och material  
I det här avsnittet beskrivs studiens metod och material. Metoden som använts i denna studie 

har varit en kvalitativ metod. Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ studie grundas mer på 

forskning som har ett tillvägagångssätt där fokus ligger mer på ord vid insamlingen och 

analysen av data snarare än siffror. Forskning som har ett kvalitativt tillvägagångssätt är mer 

tolkande (Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver problemen med ett kvalitativt 

forskningsresultat och menar att det är svårt att generalisera resultatet. Författaren menar att 
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respondenterna i en intervju för en kvalitativ studie inte kan representera en population, utan 

resultaten bör istället generaliseras till en teori. Bryman (2011) gör en beskrivning på 

skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Istället för siffror, statistik, hård 

reliabla data och generalisering handlar en kvalitativ forskning snarare om ord, deltagarnas 

uppfattning, kontextuell förståelse och rika och fylliga data (Ibid.). Metoden som använts för 

datainsamlingen till resultatet var i denna studie enskilda intervjuer. Anledningen till att 

intervjuerna har skett enskilt var mycket på grund att vid bedömningar i grupp finns det en 

tendens att människor intar en form av "följa John" mönster, människor väljer alltså att tycka 

på likande sätt som de andra deltagarna i undersökningen (King et al. 2004). Även Bryman 

(2011) beskriver att det kan förekomma grupptryck i en fokusgruppsintervju.  

 

Litteratur och databasinsamling 

För att hitta litteratur till studiens teoretiska bakgrund gjordes litteratursökningar i olika 

databaser. Främst användes databasen Food science and technology abstracts (FSTA). I 

bilaga ett finns en sökmatris som visar litteratursökningen som utfördes i FSTA och dess 

resultat. Sökningar gjordes även i databaserna Summon och GoogleScholar, dock hittades 

inga relevanta artiklar till studiens syfte, därav presenteras inte sökningarna från dessa 

databaser i bilaga 1. Bryman (2011) beskriver att det finns behov av att hitta passade sökord i 

databasen, detta för att kunna få fram relevanta artiklar. Artiklarna brukar även innehålla så 

kallade nyckelord, som kan vara användbara i ytterligare sökningar (Ibid.). I databaserna 

söktes vetenskapliga artiklar fram med hjälp av följande engelska nyckelord: Room, 

environment, atmosphere, restaurant och eating. Precis som Bryman (2011) beskriver så finns 

det möjlighet att hitta ytterligare artiklar med hjälp av nyckelorden, artiklar som letats fram 

på detta sätt presenteras i detta arbete inte i sökmatrisen. Bryman (2011) beskriver också 

syftet med att genomföra en litteraturgenomgång, vilket framförallt är att undersöka områdets 

tidigare forskning. Genom att utföra en litteraturgenomgång visar man på att man kan välja 

och läsa artiklar relevanta inom det valda området (Ibid.). En litteraturgenomgång kan även 

hjälpa till med att stärka trovärdigheten om att författaren har tillräckliga kunskaper inom det 

studerade ämnet (Ibid.). I studien används även utöver vetenskapliga artiklar hittade i 

databaserna även annan litteratur som böcker och andra vetenskapliga artiklar som 

rekommenderats av handledare.  
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Pilotstudie inför intervjuerna 

Det är viktigt att utföra en pilotstudie innan genomförandet av en intervjustudie (Bryman, 

2011). Det handlar inte endast om att undersöka utifall frågorna är passande, utan även för att 

säkerhetsställa att hela undersökningen blir bra (Ibid.). I denna studie utfördes därför en 

pilotstudie med två personer där ingen har någon koppling till RHS eller 

restaurangbranschen. Bryman (2011) menar att vid intervjuundersökningar kan det efter ett 

antal genomförda intervjuer visa sig att frågorna orsakar problem, men att man då har 

möjlighet att åtgärda dessa. Vid den första intervjun fick respondenten genom dator se olika 

bilder av flera gestaltade måltidsrum. Därefter fick respondenten i uppgift att med egna ord 

beskriva hur denne skulle ha beskrivit rummet till en vän som inte sett bilden. Deltagaren fick 

sedan tilldelat ett estetiskt kompositionsbegrepp och frågan huruvida detta skulle kunna vara 

användbart i en beskrivning av rummet och dess olika egenskaper. Ytterligare intervju 

genomfördes senare med en annan respondent där fler frågor ställdes. En sammanfattning av 

intervjun hölls med deltagaren, där frågorna och intervjuns längd diskuterades. Vidare 

ändringar diskuteras senare i kapitlet metod och materialdiskussion.   

 

Rekrytering av intervjudeltagare 
I den här studien rekryterades respondenterna med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Det kan 

till exempel innebära att man valt ut personer som varit tillgängliga och nära till hands för 

intervjuaren (Bryman, 2011). Forskare som använder kvalitativa metoder rekommenderas att 

göra ett målinriktat urval (Ibid.). Med detta innebär att forskaren väljer ut respondenter som 

känns relevanta till ämnet (Bryman, 2011). I den här studien var syftet snarare att välja ut 

respondenter som inte är relevanta till ämnet och inte har något tidigare erfarenhet av 

måltidsrum eller använts sig av estetiska kompositionsbegrepp. Eftersom syftet är att 

undersöka hur gemene man beskriver ett måltidsrum och om de estetiska 

kompositionsbegreppen är till en användning i beskrivningen, valdes därför tillexempel 

studenter från RHS bort, detta då de estetiska kompositionsbegreppen används och är bekanta 

för studenterna på RHS. Ett problem som många forskare kan stöta på i början av en studie är 

att bestämma hur många respondenter som behövs (Bryman, 2011). Författaren beskriver om 

den ”teoretiska mättnaden” och att det är svårt att avgöra på förhand hur många intervjuer 

som krävs. Bryman (2011) skriver om att det också beror på hur långa och djupgående 

intervjuerna är. I den här studien upplevde uppsatsförfattaren att redan efter tre intervjuer 

hitta mönster i intervjuerna och upplevde liknande svar från respondenterna. Ytterligare 
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intervjuer gjordes och efter sex intervjuer var mättnaden tillräcklig för ett resultat. Nedan ges 

en kortare beskrivning av de medverkande respondenterna. Samtliga presenteras med fiktiva 

namn.   

Bea är 56 år, bor i Västmanland och arbetar som LSS/SoL handläggare. 

Kim är 27 år, bor i Närke och arbetar som kriminalvårdare. 

My är 29 år, bor på Malta och arbetar som teamleader på ett bettingföretag. 

Hans är 60 år, bor i Västmanland och arbetar som snickare.  

Anton är 30 år, bor på Malta och arbetar som oddssättare på ett bettingföretag. 

Robin är 36 år, bor i Uppland och är för närvarande pappaledig.  

 

Intervju  
Kaijser och Öhlander (2011) definierar en intervju som en typ av kommunikationsform där 

en deltagare besvarar olika frågor som registreras med hjälp av tillexempel ljudinspelningar 

eller anteckningar. Författarna beskriver även att en etnologisk intervju görs i ett bestämt 

syfte, så som att intervjuaren söker efter respondenten synpunkter eller tankar av det 

bestämda ämnet. Intervjuer ger möjlighet till att gå in på djupet, detta kan ske genom att det 

finns utrymme till följdfrågor (Ibid.). I den här studien gjordes intervjuer med hjälp av sex 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) beskriver att en semistrukturerad intervju är en 

intervjuform där intervjuaren har ett frågeschema. Intervjupersonen har dock en storfrihet att 

på sitt eget sätt utforma sina svar (Ibid.). En semistrukturerad intervju är flexibel på så sätt att 

frågorna i frågeschemat inte nödvändigtvis behöver ställas i samma ordning samt att 

följdfrågor kan ställas (Bryman, 2011). Under varje intervju fick intervjupersonen se totalt sju 

bilder på olika typer av måltidsrum. Varje bild presenterades enskilt och respondenten fick 

först några sekunder att ta in bilden och bilda en uppfattning, sedan följdes ett antal frågor 

angående bilden av rummet (Se bilaga 3 för intervjumall). Detta gjordes sedan med samtliga 

sju bilder. Respondenterna fick även efter frågorna beskriva rummet när de inte längre såg 

bilden med uppmaningen om att beskriva det på ett sätt som de hade gjorde till en vän som 

inte sett bilden av rummet. Den sista delen av intervjun när samtliga bilder diskuterats fick 

respondenterna tilldelat totalt nio olika estetiska kompositionsbegrepp. Begreppen som 

presenterades tillhör grupperna organisationer och relationer och består av följande begrepp: 

Organiskt, Dynamiskt, Statiskt, Symmetrisk, Asymmetrisk, Kontrast eller likhet i färg, 

Kontrast eller likhet i form, Kontrast eller likhet i textur samt Kontrast eller likhet i ljus och 
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mörker. Respondenterna fick sedan välja ut mellan ett och tre begrepp som de ansåg skulle 

kunna vara till hjälp för att förtydliga beskrivningen av rummet och dess element.   

 

Val av bildmaterial  
Det material som använts i denna studie har främst varit de sju olika bilderna på olika 

måltidsrum som visades upp för respondenterna i samband med intervjuerna. Bilderna valdes 

ut utifrån kriterium att minst två kompositionsbegrepp skulle kunna vara till hjälp för att 

beskriva rummet och dess element. Nedan följer en beskrivning av de sju olika utvalda 

måltidsrummen.  

1: Rummet som avbildats på fotografiet har ett stort träd i bakgrunden, det är ett utomhusrum. 

Tre långbord står framför trädet, med mittenbordet som det centrala i bilden. Trädet är stort 

och grönt, med lampor som lyser upp både stammen och trädkronan. Bordet har långa gråa 

dukar. Stolarna är gjorda av trä. Underlaget är av gräs. Borden är dukade med vitt porslin, 

bestick och vinglas, samt ljuslyktor och växter. Längst bak i rummet skymtar ett vitt hus.  

 

2: Det andra rummet har väggar av trä i ljusbrun färg, rummet är en klassisk lada. Tre rader 

med långbord står utplacerade i rummet med ett honnörsbord längst fram i rummet. Borden 

har vita långa dukar med ljusbruna löpare på. Borden är enkelt dukade endast med tallrikar, 

bestick och glas. Stolarna är klädda i vitt tyg med ljusbruna rosetter knutna på stolsryggen. 

Golvet är ljust och i taket hänger ljusa tygen och stora runda lampor.  

 

3: Det tredje rummet är ett utomhusrum. Rummet har ett bord med ett träd som hänger över 

bordet, i trädet finns en ljusslinga. Bordet har grått färgat trä med mycket bordsdekoration i 

form av tallrikar, skålar, glas, pepparkvarnar, ljuslyktor, glas och servetter. Stolarna är också i 

grått trä men med olikfärgade sittdynor på stolarna. Underlaget är gräs och i bakgrunden kan 

man se solen lysa skarpt.  

 

4: Det fjärde rummet har en fond med stora träd. Träden är gråa och knotiga. Två rader med 

runda bord står framför träden. Borden har svarta långa dukar. Stolarna är klädda med svart 

tyg. Golvet är svart. Borden är dukade med vitt porslin, vinglas, stora vita servetter brutna i 

olika former samt stora långa vita ljus. I rummet skymtar 2–3 svartklädda servitörer. 

5: Det femte rummet har en tegelvägg på sidan av rummet. I bakgrunden finns ett fönster som 

är täckt av gråa långa gardiner. Ett långbord står med långsidan längst med tegelväggen och 
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kortsidan framför fönstret. Bordet har en vit lång duk, stolarna är gjorda av trä och målade 

vita. Bordet är dekorerat med vitt porslin, bestick och vinglas samt färgrika servetter och små 

färgrika lampor. På bordet står också två krukor med palmbladväxter. I taket hänger färgrika 

lampor.  

 

6: Det sjätte rummet har en stor vinförvaringsvägg. Vinförvaringsväggen är i mörkt trä och 

fylld med diverse vinflaskor. Det finns två bord i rummet. Ett högre mörkbrunt med 

tillhörande mörka trästolar och ett lägre ljusbrunt bord med tillhörande ljusbruna stolar. 

Borden är dukade med bestick inlindande i servetter, vinglas och små runda ljuslyktor. 

Borden har inga dukar. Golvet är ljusbrunt trägolv. I taken hänger olika typer av lampor, både 

i glas och metall. Längst fram i rummet skymtas ett öppet kök.    

 
7: Det sjunde rummet har en framträdande vägg med tillhörande tak och en pelare i mitten av 

rummet. Taket, väggen och pelaren är gjort av ett trämaterial som har ett våglikande mönster. 

Det finns flera fyrkantiga småbord i rummet. Borden är gjorda av trä, med tillhörande 

plaststolar. Borden har inga dukar och är dukade med vinglas och brödtallrik i vitt porslin. 

Golvet är av trä. På vänstra väggen skymtar en tegelvägg och i bakgrunden av rummet hänger 

ett tunt ljusgrönt skynke på väggen.  

 

Bilderna som presenterades för respondenterna hittades på internet genom att använda olika 

sökord som ansågs relevanta för studiens syfte. Sökorden har bland annat innehållit de olika 

estetiska kompositionsbegreppen. Ett exempel på sökning kan vara organiskt måltidsrum 

eller dynamiskt måltidsrum. Bilderna på de olika måltidsrummen har skiljt sig vad gäller 

inredning, färg, form, textur, dukning, omgivning och känsla. Bilderna visades upp på dator 

med hjälp av dataprogrammet PowerPoint. Bilderna på de olika rummen valdes ut på ett 

sådant sätt att ett eller fler estetiska kompositionsbegrepp skulle kunna vara användbara i 

beskrivningen av rummet. Annat material har varit de ljudinspelningarna från de sex olika 

intervjuerna som spelades in med hjälp av en mobiltelefon.  

 

Bearbetning och analys av material 
Att spela in intervjuer har stora fördelar jämtemot att göra anteckningar (Kaijser & Öhlander, 

2011). Författarna menar att full koncentration kan ges till respondenten utan att behöva 

tänka på att föra anteckningar. Intervjuer som spelas in är informationsrikare, vilket ger 

möjligheter till analyser från flera synvinklar (Kaijser & Öhlander, 2011). Röstläge, 
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betoningar, pauser, skratt, gråt eller andra reaktioner kan vara väsentligt, det finns också 

möjlighet till att avlyssna ljudfilerna flera gånger (Ibid.). Detta var något som också 

antecknades av uppsatsförfattaren. I den här studien spelades samtliga intervjuer in med hjälp 

av en mobiltelefon och anteckningar fördes också med papper och penna likt Kaijser och 

Öhlanders (2011) beskrivning, detta för att få med sådan information som ej var verbal, som 

till exempel ansiktsuttryck. Intervjuerna har sedan transkriberats, och även bearbetats och 

analyserats på ett kvalitativt sätt. Transkriberingen av varje intervju gjordes i direkt 

anslutning till intervjuernas avslutande, detta för att minimera risken av att ljudfilerna skulle 

gå förlorade. En timmes intervju kan ta upp till hela sex timmar att transkribera (Kaijser & 

Öhlander, 2011; Bryman, 2011). På grund av detta gjordes flera justeringar under 

pilotstudierna för att korta ner intervjuerna, som samtliga varade mellan 30–45 minuter, 

istället för en timme som de första två pilotstudierna tog. Intervjupersoner kan ibland berätta 

mer i slutet av en intervju, och öppna upp sig på ett annat sätt när ljudinspelningen stängts av 

(Bryman, 2011). Ljudinspelningen bör därför vara på under tiden man avrunda samtalet 

(Bryman, 2011) Detta var något som förekom vid ett fåtal intervjuer. När detta skedde 

frågade uppsatsförfattaren om det var okej att slå på ljudinspelningen igen, eller alternativt 

göra en snabb anteckning av vad personen sa. Efter att allt insamlat material transkriberats 

har det som ansetts vara relevant för studiens syfte valts ut och analyserats. Graneheim och 

Lundman (2004) skriver om en metod där man analyserar materialet och försöker hitta olika 

teman från det insamlade materialet som sammanfattar vad intervjupersonerna beskriver om 

det studerade ämnet (Ibid.). Syftet är att hitta olika meningsenheter från materialet, som sedan 

omvandlas till kondenserade meningar, en form av ”hopkokande” av meningarna (Ibid.). 

Därefter hittas olika koder för de kondenserade meningarna som sedan resulterar i olika 

huvudteman (Ibid.). Att göra olika teman för de kondenserade meningarna är den stora 

kärnan vid analyser av kvalitativa metoder (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Tabell 2: Exempel på analystabell från Graneheim och Lundman (2014)  

Meningsenheter  

”Citat” 

Kondenserade 

meningsenheter  

”Hopkokande” 

Koder  Teman 

Här förväntar jag mig en fem 

rätters middag, lyx! känns 

som en lyxrestaurang- My 

Känns som en 

lyxrestaurang 

Lyxigt Exklusivt  
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Etisk planering för studiens genomförande  

Vid intervjuerna har uppsatsförfattaren tagit hänsyn till Brymans (2011) grundläggande etiska 

principer. Med dessa grundläggande principer menas frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet för de respondenter som deltar i studien (Ibid.). Dessa etiska principer gäller 

för forskning och innebär följande principer: Informationskravet vilket innebär att forskaren 

måste informera om studiens syfte, deltagaren måste få information om olika momenten i 

intervjun, samt vara medvetna om att studien är helt frivillig och det finns möjlighet att 

avbryta när som helst de önskar (Bryman, 2011). Samtyckeskravet innebär att respondenterna 

själva bestämmer om de vill medverka i studien eller inte, vid medverkande av minderåriga 

krävs godkännande av vårdnadshavare (Ibid.). Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter måste bevaras med stor konfidentialitet, detta för att obehöriga inte ska 

kunna komma åt den typen av information (Ibid.). Nyttjandekravet vilket innebär att 

forskaren endast får använda det insamlade materialet till den aktuella studien och 

respondenterna bör informeras om detta (Bryman, 2011). Vid intervjuerna fick 

respondenterna ta del av ett informationsblad (Bilaga 3) där de får information om de etiska 

rättigheterna. Brymans (2011) tips om informationsskydd har också använts i studien, vilket 

innebär att man inte bör lagra namn eller adresser på datorer. Uppsatsförfattaren använde 

redan fiktiva initialer av namnen på respondenterna vid transkriberingen och inget material, 

varken på dator eller i pappersform har information om deltagarnas faktiska namn, identitet 

eller andra personuppgifter.   

 

Resultat  
Resultatet visar respondenternas upplevda känslor och tankar om de sju bilderna på 

måltidsrummen. Resultatet presenteras rum för rum med en sammanfattning från samtliga 

intervjuer. Under varje rubrik presenteras också olika huvudteman för respektive bild, som 

framkom av analysarbetet från intervjuerna, samt ges en förklaring till hur varje tema 

framkom med hjälp av olika texturval från intervjuerna (Se bilaga 4 för samtliga 

meningsenheter och citat). Senare i resultatdelen visas en tabell som presenterar resultatet 

från den andra delen av intervjun, där respondenterna blev tilldelade olika 

kompositionsbegrepp med stöd av synonymer där de fick välja vilka begrepp som de ansåg 

passade bäst in i beskrivningen av respektive bild.  

 



22	
	

Bild 1  
Grönska: Väldigt grönt, mycket växter. Ljussättning: Lyser upp stammen. Sommarkänsla: 

Varm svensk sommar. Mysig känsla: Det känns mysigt  

 

En gemensam känsla hos samtliga respondenter när de tittade på bilden av rummet var att det 

gav en varm känsla och en grönskande sommarkänsla. Rummet gav känslor som att det 

kändes mysigt och romantiskt. Flera respondenter beskrev att de associerade till bröllop. 

Känslan av den svenska sommaren kom också på tal flera gånger och Robin nämnde att det 

kändes som att rummet skulle kunna ligga vid skärgården, detta trotts att han inte såg vatten.  

 

I det här rummet var det framförallt stolarna kring borden som upplevdes som det mest 

framträdande. Respondenterna beskrev att de såg väldigt enkla ut och passade in i 

omgivningen samt att de var centrerade mitt i rummet. Andra beskrev att det var det stora 

trädet som upplevdes gigantiskt och blev därför framträdande samt där blicken fastnade. My 

och Robin menade att detta berodde på belysningen i trädet. Bea, Hans och My beskrev att 

blicken fastnade på huset i bakgrunden vilket My och Hans båda förklarade berodde på att 

det vita huset lyste upp och bidrog till ett intresse för huset. För My skapade det en 

nyfikenhet, hon beskrev att hon undrade varför alla var där och om någon bor i huset.  

 

Flera respondenter ansåg att färgerna passade bra in i miljön och att det var det som 

kompletterade rummet och gav känslan åt hela rummet. Flera respondenter var också eniga 

om att det var just trästolarna runt borden som bidrog till att rummet kändes komplett. Kim 

och My beskrev att det beror på att stolarna passade bra in i naturen runt omkring. Till 

skillnad från detta menade Bea att stolarna inte alls hörde hemma i rummet. 

Det ser ut som skolstolar som hör till ett klassrum, stolarna hör inte hemma i det här 

rummet- Bea 

När respondenterna inte längre såg bilden av rummet var det framförallt färgsättningen och 

rummets olika föremål som beskrevs snarare än själva känslan rummet gav. Grönt, vitt och 

brunt beskrevs av flera respondenter men också föremål som trästolarna och långborden, men 

även det vita huset i bakgrunden. Även ljussättningen kom på tal där ljuset och färgerna 

beskrevs som varma färger.  
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Bild 2  
Bröllopskänsla: Rosetter, typiskt bröllop. Kalt: sterilt, lite blommor. Byggnad: Fin lada. 

Färgsättning: Rosetter och dukningen matchar väggfärgen.  

 

Respondenterna fick en känsla av att rummet var ett rum som var dekorerat för bröllop, 

främst med hjälp av de knutna rosetterna på stolsryggarna, vilket upplevdes romantiskt.  

Robin beskrev dock att rummet kändes sterilt och att det saknades blommor på borden. Fler 

beskrev saknaden av blommor och färg.  

Det är väldigt lite dekoration och färg på borden, det tycker jag är tråkigt. Hade kunnat vara 

mer blommor – My 

 

Majoriteten ansåg att det var takdekorationerna med tygerna och de stora bollarna som 

upplevdes som det mest framträdande i rummet och där blicken fastnade. My beskrev att det 

berodde på den mycket speciella dekorationen. För Bea var rosetterna det mest framträdande, 

mest på grund av att de var vackra och romantiska.  

 

My och Hans beskrev att ljusen och ljusslingan på väggen var det som kompletterade 

rummet. Kim beskrev istället att rosetterna på stolsryggarna och delar av dukningen gjorde 

rummet komplett då de tillsammans matchade väggen färgmässigt. Bea menade att det var 

själva byggnaden och att det var högt till tak som gjorde rummet komplett. Även Anton 

påpekade byggnadens höjd och storlek.  

Lakanen som hänger i taket kompletterar rummet, det känns lite tomt i rummet, för rummet 

är så stort och så högt så de här lakanen fyller upp rummet lite -Anton. 

 

Mycket i det här rummet ansågs av respondenterna som avvikande. My och Bea beskrev de 

vita bollarna som hängde i taket, de upplevdes som plastiga och väldigt oromantiska. Robin 

och Anton ansåg att det lilla bordet placerat i hörnet kändes avvikande, det såg trångt ut och 

malplacerat. Samtliga respondenter beskrev i efterhand framförallt färgerna i rummet. Vitt 

och brunt men också att färgerna kombineras bra och bidrog till att rummet kändes komplett. 

Flera respondenter beskrev saknaden av blommor och färg. Långbordet, rosetterna på 

stolsryggen och lakanen i taket nämndes också. Några känslor som beskrevs var att rummet 

kändes enkelt, romantiskt, ljust och trångt.  
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Bild 3 
Avslappnande: Fridfullt och lugnt. Typ av plats: Frankrike eller Spanien. Ljussättning: Ger 

ljus och skyddar från ljus. Dekorativt: Vacker och enkel dukning.  

 

Rummet framkallade generellt en mycket bra känsla hos samtliga respondenter. Rummet 

upplevdes som lätt, ledigt, vackert och romantiskt. Ett ställe där respondenterna ville sitta 

länge. Flera påpekade att rummet kändes fridfullt och lugnt, där fokus låg mer på platsen än 

dukningen. Dukningen nämndes dock av flera respondenter som upplevde dukningen väldigt 

vacker och fin med många detaljer. Några av respondenterna beskrev att det var trädet som 

hängde över bordet som de såg först, andra menade att det var bordet som de såg först. 

Gemensamt var dock svårigheten att beskriva ett specifikt föremål som var mest 

framträdande och de upplevde att det var svårt att fästa blicken på ett specifikt föremål.  

Jag ser allt här!  Nej jag ser hela rummet, jag fäster inte blicken vid någonting- Robin 

 

En gemensam tanke hos respondenterna var att det fanns mycket olika typer av föremål, men 

att hela rummet kändes komplett ändå. Färgsättning, ljussättning och föremål upplevdes 

matcha varandra trotts att alla föremål var olika. My beskrev att det var hela känslan i 

rummet som var mest framträdande. På liknande sätt blev det svårt att beskriva något som 

gjorde rummet komplett eller hitta något som avvek i rummet. Kim beskrev dock att flera 

föremål hade samma färg vilket kompletterade rummet och Anton gav en liknande 

beskrivning. 

Nej, rummet har absolut allt, allt kompletterar varandra. Rummet är fantastiskt, inte bara på 

grund av färgerna, men lekfullheten med ljuset. Svårt att hitta något specifikt - Anton. 

 

Rummet beskrevs i efterhand framförallt med känslor som mysigt och fantastiskt. Platser där 

rummet skulle kunna vara, som i Frankrike, Portugal eller Sverige nämndes också. My 

nämnde stolarna som hon tyckte verkade obekväma att sitta på. Hans beskrev snarare de 

fluffiga sköna kuddarna på stolarna som något positivt. Andra specifika föremål beskrevs 

inte, men att detaljerna i rummet smälte in bra tillsammans, och att det gav känslan av en 

mysig intim lunch eller middag i grönskan. Även ljussättningen kom på tal av flera 

respondenter när de beskrev rummet, både som naturligt ljus och ljus från lampor i träden.  

Eftermiddagssolen lyser ganska lågt, nästan så att man får kisa med ögonen, nu är ju trädet 

där som dämpar den starka kvällssolen – Hans 
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Bild 4 

Mörker: Inredningen är väldigt mörk. Kontraster: Kontrast mellan stolar och 

bordsdekoration. Obekvämt: Trångt och väldigt tätt. Exklusivt: Känns som en lyxrestaurang.  

 
Rummet gav respondenterna starka känslor, generellt uppstod en dålig känsla. Flera av 

respondenterna uttryckte att de fick en känsla av att det såg trångt och mörkt ut, och de 

upplevde inte att rummet gav en varm inbjudande känsla. Träden i bakgrunden och 

dukningen med servetterna upplevdes som mest framträdande i rummet och också där blicken 

fastnade. Många hade svårt att förstå varför man placerat två stora döda träd i rummet. Robin 

och Bea menade att blicken fastnade på dukningen, då den upplevdes mycket avvikande. 

Det ser jättekonstigt ut! Varför skulle servetterna vara lika höga som en person liksom-Robin 

 

De äckliga och fula stolarna. Den starka kontrasten mellan stolar och dukningen. 

Dekorationen lyser upp så mycket mot den fula bruna färgen -Bea 

 

Flera respondenter hade svårt att hitta något som kompletterade rummet. Bea och Kim 

menade att det inte fanns något som kompletterade rummet för att de tyckte så illa om det. 

Robin ansåg att rummet endast kändes rörigt och Anton menade att rummet var helt tomt på 

känslor. Avvikande i rummet var framförallt de döda träden men även ljusen och servetterna.  

Alltså jag tycker inte om den här bilden, så det som kompletterar till att det blir ännu värre 

är att det inte finns några färger, ingenting i rummet passar ihop med dekorationen på 

bordet – Kim. 

 

Rummet beskrevs i efterhand framförallt med känslor. Samtliga respondenter nämnde att det 

var väldigt mörkt i rummet. Rummet gav Robin huvudvärk, och Bea fick en känsla av ångest.  

Jag tycker det här är skabbigt mörkt, en speciell stil på den här inredningen som verkligen 

inte tilltalar mig. Väldigt mörk och skrämmande, jag får nästan ångest av den här bilden -

Bea 

 

Att rummet upplevdes trångt nämndes av flera respondenter. Kim och Robin nämnde att det 

inte kändes inbjudande. Flera påpekade dock ljusen och servetterna på bordet, som ansågs 

vara alldeles för höga. My och Hans ansåg istället att just dukningen på borden gav en känsla 

av lyx, där My förväntade sig en femrätters meny och Hans beskrev att ljusen såg dyra ut.  
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Bild 5 
Babyshower: Firar att någon ska få barn. Färggrant: Samma färgrika färgskala. Utrymme: 

Litet och jävligt smalt, trångt. Festplats: Väldigt festligt.  

 

Rummet gav generellt en mycket positiv känsla, detta trotts att rummet upplevdes mycket 

trångt. Respondenterna fick en känsla för fest. Hans beskrev att han associerade rummet till 

barnkalas och Bea påpekade att hon kände sig uppiggad och glad när hon såg rummet. My 

och Kim delade Hans tankar kring känslan av barnkalas.  

Jag får en känsla av att det kan handla om barn. Inte nödvändigtvis att barn ska finns 

närvarande, utan man kanske är där och firar att någon ska få barn - Kim 

 

Majoriteten beskrev att det var alla färger på bordet och i taket som var mest framträdande i 

rummet. Anton beskrev istället tegelväggen, detta för att den avvek från de övriga färgerna 

och bidrog till att rummet upplevs ännu mer trångt. Hans lägger också märke till tegelväggen 

men på ett positivt sätt 

Det är fint med en gammal vägg som man låtit vara som den är och man har bara putsat upp 

den lite –Hans. 

Även My ansåg att tegelväggen var en positiv detalj i rummet, då hon upplevde den som en 

cool detalj i rummet som bröt av färgerna och gav en mer häftig känsla. Flera av 

respondenterna ansåg att den gröna palmen på bordet var det som avvek i rummet, detta då 

den hade en helt annan färgskala och upplevdes för stor. Respondenterna var dock överens 

om att det främst var färgerna på dekorationen både på bordet och i taket som blicken 

fastnade på. Det fanns även en gemensam känsla av att det var just de färgglada färgerna som 

kompletterade rummet, då färgerna matchade varandra. Robin menade att färgskalorna 

harmoniserade och att de hade samma nyanser. I beskrivningen av rummet i efterhand blev 

det tydligt att det var färgerna i rummet som var det som respondenterna kom ihåg mest, 

samtliga beskrev att det var väldigt mycket färger i rummet, på papperslamporna, servetterna, 

palmväxterna och tegelväggen. Flera nämnde åter igen att rummet upplevdes mycket trångt 

men att det ändå verkade vara trevligt och festligt att vara där. 

Väldigt litet, man kan inte vara tjock när man äter här, då är det kört. Då får man inte plats, 

jävligt smalt, lite för trångt tycker jag- My 
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Bild 6                                                                                                            
Dukning: De fina och höga glasen. Dekoration: Imponerande vinhylla. Trivsamt: Mysigt med 

dova färger. Tillfredsställande: Inbjudande bistro.  

Flera respondenter upplevde rummet som mysigt, medans andra beskrev att de fick en känsla 

av en rustik köttrestaurang. För Anton gav rummet en känsla av drömbar. Känslor som att 

rummet även upplevs som tråkigt och opersonligt beskrevs också och Hans ansåg att det var 

svårt att få en känsla för rummet över huvud taget. Kim menade att det kändes som ett ställe 

där hon kan sitta länge och göra lite som hon känner för och även Robin hade positiva 

känslor  

Det ser inbjudande ut, det är en bistro! - Robin 

 

Vinförvaringsväggen var det som samtliga respondenter ansåg vara mest framträdande i 

rummet och också där blicken fastnade. Anton menade att orsaken var att det var en 

imponerande samling och fint organiserat. Bea och Robin nämnde även det stora bordet som 

mest framträdande, detta på grund av att bordet var det största och högsta i rummet. 

Majoriteten beskrev att det var det främre bordet som blicken fastnade på 

Det känns som att det är huvudbordet, det är högst och störst- Kim 

 

Kim beskrev att det var de dova färgerna i rummet som matchade och bidrog till att rummet 

kändes komplett. Anton menade istället att det var den fina presentationen och dukningen på 

bordet som gjorde rummet komplett. My ansåg att det var det öppna köket som 

kompletterade rummet. Ett öppet kök gör att hon känner sig lugn, då hon har koll på vad som 

sker i köket, och syftade på att det ibland är stökigt. Flera hade svårt att hitta något avvikande 

i rummet. My menade att stolarna tillhörande det höga bordet var avvikande i rummet. 

Otroligt fula och billiga stolar, och de är låga! Du måste vara två meter för att nå upp till det 

här bordet, det här går ju inte - My 

 

Rummet beskrevs i efterhand som en mysig restaurang, med mörka färger och mörkt trä. Det 

var vanligare att respondenterna beskrev specifika föremål i rummet snarare än känslor. 

Majoriteten mindes framförallt vinförvaringsväggen, samt det stora bordet, glasen på bordet 

och glaslamporna som båda upplevdes mycket snygga. Vilken typ av restaurang det var 

analyserades och beskrevs också. Bistro, köttrestaurang och vinbar för att nämna några.  
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Bild 7 
Tomt: Inga blommor, servetter eller bestick. Otillfredsställande: Inte inbjudande, stelt. 

Arkitektur: Rummets utformning med konstverket. Likhet i färg: Samma färger på allt.  

 

Att det var ett mycket annorlunda rum beskrevs av samtliga respondenter, och rummet väckte 

mycket känslor. Framförallt beskrevs rummet som stelt, trist, fult och kalt med alldeles för 

mycket fokus på taket. Bea förklarade arkitekturen i rummet som ett konstverk som sköljer 

över hela rummet. My menade att hon hade vänt direkt i dörren och Anton fick en känsla av 

självservice. Rummet väckte även känslor om hur man ska bete sig.  

Oj! Om jag ska sitta här och äta mat så får jag inte prata så högt- Kim 

 

Samtliga respondenter beskrev att det var taket, väggarna och pelaren i mitten av rummet 

som var det som de såg allra först, där blicken fastnade och det som upplevdes mest 

framträdande. Robin förklarade att mönstret i arkitekturen såg ut som ett dragspelsmönster 

och att det skulle låta om man drog på det. Hans hade en annan beskrivning. 

Det är ju väggarna, taket och pelaren! ser ut som sand kan göra på en badstrand, man får ett 

mönster i sanden -Hans 

 

Många kommenterade sedan borden som saknade blommor och dekoration.  

Lite dekoration, inga blommor, inga servetter, jag ser inga bestick, inget grönt! - Robin  

 

Flera av respondenterna beskrev att golvet var det som kompletterade rummet, detta då det 

passade in med den övriga stilen i rummet. Anton och Hans beskrev snarare att golvet var det 

som var avvikande i rummet, detta då det såg ut att vara olika träslag i golvet. Tegelväggen 

och den gröna gardinen längst ner i rummet upplevdes både som kompletterade och 

avvikande, men som någonting bra som bröt av all annan färg i rummet. Rummet beskrevs i 

efterhand främst med upplevda känslor. Rummet upplevdes kalt utan växter och Anton 

menade att borden var tomma på både dekoration och liv. Hans, Robin och Kim beskrev att 

designen hade ett vågliknande mönster och My menade att rummet såg ut som en blandning 

av ålderdomshem och 90-tals desperat design. Utöver de generellt dåliga känslorna som 

rummet skapade beskrevs även rummet med de ljusa färgerna och mönstret på den mycket 

ovanliga arkitekturen.  
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Tabell nummer tre visar en sammanfattning av de estetiska kompositionsbegreppen som 

respektive respondent ansåg passa bäst in i beskrivningen av de olika rummen. Dessa begrepp 

introducerades alltså först efter att respondenterna med egna ord fått beskriva rummet och 

svarat på intervjufrågorna.  

 

Tabell 3. Estetiska kompositionsbegrepp som använts av respondenterna.   
 Anton Bea Robin Kim Hans My 

Bild 

1 

Symmetrisk, 

Likhet i form 

Likhet i färg, 

Organisk 

Symmetrisk, 

Organisk 

Likhet i  

färg, Organisk 

Likhet i färg, 

Organisk 

Organisk 

Bild 

2 

Statisk, 

Symmetrisk 

Statisk, 

Likhet i textur 

Statisk, 

Likhet i färg 

Statisk Statisk Kontrast i 

Färg 

Bild 

3 

Dynamisk,  

Organisk 

Dynamisk, 

Kontrast i textur 

Dynamisk, 

Likhet i färg 

Dynamisk, 

Kontrast i 

form 

Kontrast i 

ljus och 

mörker, 

Likhet i färg 

Organisk 

Kontrast i 

Textur 

Bild 

4 

Statisk, 

Kontrast i ljus 

och mörker 

Dynamisk, 

Kontrast i ljus 

och mörker 

Asymmetrisk 

Kontrast i ljus 

och mörker 

Dynamisk,  

Kontrast i ljus 

och mörker 

Asymmetrisk 

Kontrast i 

ljus och 

mörker  

Dynamisk, 

Kontrast i 

ljus och 

mörker 

Bild 

5 

Asymmetrisk, 

kontrast 

 i färg 

Dynamisk, 

Likhet i färg,  

Dynamisk, 

Symmetrisk 

Dynamisk, 

Kontrast i 

färg, 

Symmetrisk, 

Kontrast i 

färg 

Asymmetrisk, 

Kontrast 

i färg 

Bild 

6 

Dynamisk,  

Kontrast i 

textur 

Kontrast i textur, 

Kontrast i form 

Kontrast i 

form, 

Likhet i färg 

Asymmetrisk 

Kontrast i 

form 

Dynamisk, 

Kontrast i 

form 

Statisk,  

Likhet i 

Färg 

Bild 

7 

Asymmetrisk,  

Kontrast i 

form 

Kontrast i form, 

likhet i färg 

Kontrast i 

form, Likhet i 

färg 

Statisk,  

Likhet i färg 

Asymmetrisk 

Likhet i färg 

Statisk,  

Likhet i färg 

 
På frågan huruvida de estetiska kompositionsbegreppen kan vara användbara för att 

förtydliga rummet och dess element var samtliga respondenter överens om att begreppen är 

användbara. My och Anton menade att begreppen är speciellt användbara i skriftlig form, och 

flera andra beskrev att de numera kommer tänka på begreppen i framtida beskrivningar. 

Respondenterna påpekar dock vikten av att förstå vad som innefattas i begreppen för 

beskrivningen av måltidsrum. Då flera respondenter framförde att de använder vissa av 

begreppen i andra sammanhang inom sina yrken blev de osäkra på betydelsen av begreppen i 

detta sammanhang men ansåg ändå att de var användbara.  
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Diskussion av resultatet  
Vilka känslor skapa måltidsrummet?  
Det första rummet framkallade varma känslor och upplevelser av att rummet kändes mysigt 

och romantiskt, men också att färgerna på föremål och i omgivningen passade väl in med 

varandra. Precis som Gustafsson et al. (2006) påpekade är just ljus och färg viktigt att ha i 

åtanke i utformningen av rummet för den upplevda kvalitén. Majoriteten av känslorna för det 

första rummet var positiva. Kanske kan den positiva känslan ha påverkats av att rummet var 

fyllt av växter och blommor som Ellen och Zhang (2014) beskriver kan ha stor påverkan på 

huruvida gästerna uppnår njutning. Detta blir tydligt till känslan av det andra rummet, då det 

var flera respondenter som fick en negativ upplevelse på grund av att rummet kändes sterilt 

med saknaden av blommor och färger. Gustafsson et al. (2014) beskriver just detta, att för lite 

färg i en alldeles för steril miljö kan skapa negativa upplevelser. Det var dock inte alla som 

upplevde rummet negativt. Även känslor som att rummet upplevdes romantiskt beskrevs, 

vilket kan kopplas till att upplevelser av ett rum är högst individuellt, och samma rum kan 

uppfattas som något bra av en person och något dålig av en annan (Mossberg, 2015).   

 

Rum nummer tre framkallade en mycket bra känsla hos respondenterna. Känslor som 

upplevdes var framförallt att det var fridfullt men också känslan av att rummet upplevdes lätt, 

ledigt, vackert och romantiskt. Respondenterna upplevde rummet som ett ställde där de ville 

sitta länge. Även här kan de positiva känslorna kopplas till det Gustafsson et al. (2014) 

beskriver, då rummet frambringade positiva känslor mycket på grund av den vackra och 

romantiska dukningen och inredningen. Ellen och Zhang (2014) beskrev att det är just 

aspekter som tillexempel porslin, möbler, växter och blommor som är sådana artefakter som 

har stor påverkan på om gäster uppnår njutning. Ett rum som skapade mycket oenigheter och 

många och starka känslor var det fjärde rummet. Det var främst på grund av att rummet 

upplevdes trångt och såg mycket mörkt ut som gjorde att rummet inte upplevdes varmt och 

inbjudande. Johns och Kivel (2001) menar att just mörka och trånga utrymmen kan upplevas 

som något mycket negativt och ge klaustrofobiska känslor och försämra helhetsupplevelsen. 

Bitner (1992) beskrev att rum som orsakar olika grader av upphetsning kan bidra till en 

negativ upplevelse som tillexempel en plats som skapar förvirring eller mycket stimulans. På 

liknande sätt gav rummet respondenterna fysiska reaktioner i form av huvudvärk och ångest 

på grund av utformningen av inredningen i rummet som upplevdes märklig och flera hade 

svårt att förstå sammanhangen i utformningen. Även det femte rummet upplevdes mycket 
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trångt vilket påverkades negativt, dock var det mycket annat som upplevdes som positivt i 

rummet, som färgsättningen och känslan av fest vilket gjorde att helhetsupplevelsen inte alls 

blev lika dålig i jämförelse med det fjärde rummet.  

 

Ellen och Zhang (2014) och Bitner (1992) beskrev att en miljö antingen framkallar ett 

närmande eller ett avvikande, där det är ett närmande kan ses som att gästen har en önskan att 

stanna kvar i måltidsrummet, nyfiken att utforska miljön och ge rekommendationer till 

vänner. Rum nummer sex framkallade just detta hos flera av respondenterna. Robin beskrev 

att rummet kändes inbjudande och Kim menade att det var ett ställe som hon vill sitta länge 

på. Bitner (1992) och Ellen och Zhang (2014) beskrev att en miljö som framkallar ett 

avvikande är helt tvärt emot att vilja stanna kvar på restaurangen, utforska miljön eller ge 

rekommendationer till vänner. Det sjunde och sista rummet framkallade sådana avvikande 

känslor hos respondenterna. My beskrev likt Bitner (1992) och Ellen och Zhang (2014) att 

miljön framkallar ett avvikande och menade att hon skulle ha vänt direkt i dörren.  

 

Hur beskrivs bilden av olika måltidsrum? 

Gustafsson et al. (2014) beskrev att inredningen i ett måltidsrum så som stolar och bord är 

viktiga för en positiv upplevelse för gästerna. I det första rummet var det framförallt föremål 

som beskrevs snarare än känslor. Det var många som lade märke till just stolarna runt bordet. 

För det flesta var det i en positiv bemärkelse att stolarna var enkla trästolar, som upplevdes 

fina och passade bra in i miljön. För Bea skapade stolarna något avvikande som inte alls 

passade in i omgivningen, då hon associerade stolarna med klassrum, vilket bidrog till en 

negativ upplevelse av kvalitén. Ellen och Zhang (2014) beskriver att plastinredning kan vara 

föremål som framkallar negativa känslor och associeras med lågt pris och låg service. Detta 

blev tydligt när My och Bea beskrev att de inte uppskattade de stora vita lamporna i rum 

nummer två. My beskrev att det påminde henne om Ikea och Bea förklarade att de såg 

plastiga ut och kändes väldigt oromantiska. Många av respondenterna beskrev framförallt 

ljuset i rummet när de talade om det tredje rummet, både att det fanns naturligt ljus och ljus 

som hängde i träden, och de spekulerades vilken tidpunkt det kan ha varit när bilden togs, 

samt vart bilden kunde varit tagen. Ellen och Zhang (2014) menar att en varm belysning kan 

vara en aspekt som har positiv påverkan på människors känslotillstånd, vilket absolut kan ha 

påverkat till respondenternas positiva känslor jämtemot detta rum. För gästerna blev flera 

sinnen påverkade när de tittade på bilden av det tredje rummet. My talade om att det såg 
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obekvämt ut att sitta på stolarna, medans Hans istället refererade till stolarna som något 

positivt och beskrev de sköna fluffiga kuddarna på stolarna. Precis som Gustafsson et al. 

(2014) beskrev så kan stolar som upplevs obekväma att sitta på få en negativ effekt på gästen. 

Detta beror alltså på hur gästen upplever artefakterna, för My blev det något negativt för hon 

upplevde stolarna små och obekväma, medan för Hans blev det något positivt då han 

upplevde stolarna sköna.  

 

I det fjärde rummet var det framförallt känslorna som blev beskrivna och det var generellt 

mycket negativa känslor, som upplevd huvudvärk, ångest och skräck. Gustafsson et al. (2014) 

beskrev att olika artefakter som dukar och servetter kan ge oss känsla av upplevd kvalité, och 

kan generera till positiva eller negativa effekter på gästerna. När respondenterna beskrev 

föremål i rummet var det främst servetterna och ljusen på borden som beskrevs. Några ansåg 

att de var för höga och bidrog till en negativ känsla, medan andra ansåg att detta bidrog till en 

känsla av lyx, och att servetterna och ljusen såg dyra ut, vilket förhöjde deras upplevda 

kvalitet och helhetskänsla av rummet.  

 

I det femte rummet hade respondenterna framförallt fokus på färgerna i beskrivningen.  

Rummet blev beskrivet som fullt av färgglada färger, både på bordet, i taket och även på 

väggarna, vilket blev det som ansågs mest framträdande och det som fastnade i minnet. 

Respondenterna beskrev även positiva upplevda känslor. Känsla av ett typ av firande som 

kalas eller fest blev beskrivet av flera respondenter. Kanske kan det ha varit att rummet hade 

relativt mycket, gult, orange, rosa och även rött i rummet som bidrog till denna känsla av fest. 

Detta då precis som Gustafsson et al. (2014) menar, att varma färger så som just rött, orange 

och gult, har visat sig skapa mera aktivitet och en typ av spänning. I det sjätte rummet fanns 

viss tvekan kring vad för känslor som rummet skapade, vilket genererade till att 

respondenterna framförallt beskrev föremål i rummet. Det var den stora vinförvaringsväggen, 

men också borden, stolarna, glasen och lamporna som beskrevs, som upplevdes som snygga 

föremål. Bitner (1992) och Walter (2008) skriver om servicescape som innebär den fysiska 

miljön i ett måltidsrum. Där aspekter som just möbler, stil på inredningen och skyltar kan 

räknas in. Att flera respondenter beskrev flera föremål som tilltalande och Kim beskrev att 

det är ett ställe där hon kan sitta länge kanske kan liknas vid de känslomässiga och 

fysiologiska effekter som Bitner (1992) talar om, där dessa affekter framkallar antingen 

negativa eller positiva känslor som påverkar om gästen vill stanna eller inte (Ibid.).  
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Gustafsson et al. (2014) beskrev att det var först på 1800-talet som man förstod vikten av ett 

dekorerat måltidsrum. Färg och design i rummet har mycket stor påverkan på 

helhetsupplevelsen (Ibid.). Kanske var det därför respondenterna inte alls uppskattade rum 

nummer sju som beskrevs med känslor, men även färgsättningen och mönstret på 

arkitekturen i rummet beskrevs och upplevdes mycket annorlunda och fult. Respondenterna 

beskrev just saknaden av dekoration i rummet, detta mycket på grund av att rummet hade en 

och samma färg på golv, väggar och tak, vilket bidrog till att rummet kändes kalt.  

 

Används estetiska kompositionsbegrepp i beskrivningar av rummen?  
Många av respondenterna var överens om att det var det stora trädet som var det mest 

framträdande i det första rummet. Det kan liknas vid Akner-Kolers (2007) definition av det 

dominanta i rummet. Respondenterna förklarade trädet som stort och gigantiskt. Precis som 

Akner-Kolers (2007) beskrev kan det vara ett föremål i rummet som är det största och 

starkaste i rummet. Kim ansåg däremot att det inte var något specifikt föremål som var mest 

framträdande i det första rummet utan det faktum att färgerna gick väl ihop med naturen. Kim 

använde inget kompositionsbegrepp till denna förklaring, men det kan liknas vid det Akner-

Kolers (2007) menar med likhet i färg i ett rum. Flera av respondenterna beskrev rummet som 

ett rum med stor grönska runt om sig, och begreppet organiskt användes av majoriteten av 

respondenter i slutet av intervjun, när begreppen introducerades (se tabell 1). Precis som 

Akner- Koler (2007) beskrev så är det vanligt att människor definierar begreppet organiskt 

med just levande organismer, när det i detta sammanhang även handlar om generella 

principer för en växtlighet. 

 

I det andra rummet beskrev Bea att det som var mest framträdande i rummet var stolarna, 

detta på grund av att de upplevdes väldigt vackra med rosetterna på stolsryggen, och alltså 

inte för att de var det största i rummet. Akner-Koler (2007) beskrev att det mest framträdande 

i rummet även kan vara det som ger känsla åt hela kompositionen. Fem av sex respondenter 

använde begreppet statiskt i beskrivningen av rummet när begreppen introducerats. I sina 

egna beskrivningar var det flera som upplevde rummet lite sterilt och tråkigt utan färg och 

blommor. Av Akner-Kolers (2007) beskrivning av en statisk organisation, som betyder att 

föremålen i rummet placeras ut i linje med de rumsliga dimensionerna: höjd, djup och bredd 

och alltså är något som är oföränderligt, blir det tydligt varför majoriteten valt just detta 

begrepp i beskrivningen av rummet.  
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I det tredje rummet kan man koppla svaren till Akner-Kolers (2007) beskrivning av begreppet 

likhet i färg, detta trotts att ingen använde just det begreppet i beskrivningen. Flera av 

respondenterna ansåg att det var svårt att hitta både något som kompletterade rummet eller 

som var avvikande i rummet vilkets beskrevs ha att göra med att allt i rummet upplevs passa 

in, vilket respondenterna ansåg bero på att flera föremål i rummet gick i samma färgskala och 

smälte in bra tillsammans i rummet. Det var flera av respondenterna som inte kunde beskriva 

ett specifikt föremål som de ansåg vara det mest framträdande i rummet, flera beskrev att de 

såg allt i rummet, och att de inte fäste blicken på något specifikt. Många beskrev att det fanns 

många olika föremål, så som olika bestick, glas, dekorationer och stolar. De var just 

matchningen mellan ljus och färg mellan de olika objekten som upplevdes komplettera 

rummet. I efterhand när begreppen introducerades var det flera som upplevde rummet som 

väldigt dynamiskt, vilket kanske kan bero på att precis som Akner-Koler (2007) beskriver 

innebär en dynamisk organisation att föremål i rummet placeras i en vinkel mot de tre 

rumsliga dimensionerna, höjd, bredd och djup och alltså har en viss oregelbundenhet.  

 

I det fjärde rummet var det framförallt träden i bakgrunden och ljusen och servetterna som 

respondenterna såg först och som även upplevdes mest framträdande men även avvikande.  

Bea använde sig av ett kompositionsbegrepp i beskrivningen, hon menade att dekorationen 

lyser upp så mycket mot den bruna färgen på stolarna, och skapade en stark kontrast. Akner- 

Koler (2007) beskriver begreppet kontrast i ljus och mörker som är ett begrepp inom 

relationer, och menar att det finns kontraster i ljusskillnader mellan olika objekt i rummet. 

Samtliga respondenter använder sedan detta begreppet vid introduceringen av de estetiska 

kompositionsbegreppen. Även i det femte rummet fanns en gemensam känsla av att färgerna 

på borden och i taket matchade varandra bra och att det var det som bidrog till att rummet 

kändes komplett. Robin beskrev att färgskalorna harmoniserar med varandra, då de har 

samma nyanser. Detta kan liknas vid Akner- Kolers (2007) beskrivning av balans i ett rum, 

vilket innebär en typ av samverkan mellan elements olika egenskaper, för att kunna skapa en 

jämnvikt eller motvikt i kompositionen. Av begreppen använde många kontraster i färg för att 

beskriva rummet, det var flera också som upplevde rummet som dynamiskt.  

 

I det sjätte rummet var det framförallt vinförvaringsväggen som respondenterna la märke till 

först och som upplevdes mest framträdande i rummet, sedan var det ett av borden som 

upplevdes mest framträdande, vilket flera respondenter menade berodde på att det var det 

största och högsta i rummet. Här beskrev respondenterna alltså det som är mest dominant och 
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subdominant i rummet, detta med förklaringen likt Akner-Koler (2007) att det är det största 

och starkaste i rummet utan att nämna begreppen dominant och subdominant. I det här 

rummet var det vanligt att respondenterna beskrev många föremål i rummet, och majoriteten 

använde sig sedan av begreppet kontrast i form för att beskriva rummet. Robin beskrev att 

han upplevde det dynamiskt och menade att orsaken var att det kändes kraftfullt. I det sjunde 

och sista rummet var det framförallt rummets färger som diskuterades, flera ansåg att 

färgerna flöt ihop med varandra, vilket kan kopplas till begreppet likhet i färg (Akner-Koler, 

2007). Det var flera respondenter som använde begreppet likhet i form, i del två av intervjun 

vilket kanske kan ha berott på det vågiga mönstret i väggar och tak, som beskrevs som ett 

dragspelsmönster eller mönstret på en sandstrand. Det var dock ingen som använde sig av 

begreppet organiskt, vilket stämmer bra överens med det som Akner-Koler (2007) beskriver 

att människor oftast endast associerar begreppet organiskt till grönska och inte former.  

 

Metod och materialdiskussion  
Pilotstudie 
Att ha utfört en pilotstudie innan själva intervjuerna visade sig vara mycket passande. Precis 

som Bryman (2011) påpekade så är det viktigt att undersöka att frågorna är passande och 

också säkerhetsställa att undersökningen i helhet blir bra. Under pilotstudien framkom bland 

annat att intervjuerna var för långa. Tiden bidrog både till att respondenterna började tappa 

fokus, men också skulle de långa intervjuerna innebära att författaren skulle få ett mycket 

omfattande arbete med transkriberingen av data, då enligt Bryman (2008) och Kaijser och 

Öhlander (2011) kan en timmes intervju ta upp till sex timmar att transkribera. Det framkom 

även vid intervjuerna att justeringar behövdes göra i upplägget av frågorna. Till en början 

presenterades de estetiska kompositionsbegreppen efter respektive bild, vilket resulterade i att 

respondenten automatiskt började använda de begrepp som introducerats i sin egna 

beskrivning av de andra måltidsrummen, där respondenten till exempel uttryckte rummet är 

väldigt symmetriskt och respondenten kanske trodde att det var de begreppen som 

introducerats redan som söktes efter i tillexempel den andra bilden. Efter den första 

pilotintervjun gjordes ytterligare en till, där deltagaren först fick beskriva samtliga bilder först 

med egna ord, för att sedan bli tilldelad begreppen, där respondenten blev ombedd att placera 

ut 1–3 begrepp för varje bild som denne ansåg passa i beskrivningen av rummet. Inför den 

slutgiltiga intervjuformen utökades frågorna där en fråga var att beskriva rummet för en vän 

som inte sett den. Denna fråga ställdes när respondenten inte såg rummet längre, detta för att 
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undersöka vad det är som fastnar i minnet av det undersökta rummet. Slutligen fick 

respondenten i efterhand frågan om begreppen skulle kunna vara användbara vid en 

beskrivning av rummets och dess olika egenskaper, som i sin tur kan ha påverkan på vår 

måltidsupplevelse.   

 

Intervju  
I denna undersökning var inga respondenter studenter vid RHS eller insatta i 

restaurangbranschen, vilket uppsatsförfattaren ansåg vara ett måste då syftet främst var att 

undersöka de estetiska kompositionsbegreppens användbarhet för gemene man. Bryman 

(2011) beskrev att det är viktigt vid kvalitativa metoder att använda välja ut respondenter som 

är relevanta till det studerade ämnet. I detta fall blev det målinriktade urvalet respondenter 

som inte har någon tidigare kunskap, vilket var nödvändigt för studiens syfte. Precis som 

Bryman (2011) beskrev så är en semistrukturerad intervju mer flexibel på så sätt att 

följdfrågor kan ställas, vilket passade bra för studien, då i vissa fall både följdfrågor och 

förtydligande i svaren var nödvändigt. Att använda sig av intervju som metod visade sig vara 

en mycket bra metod i denna studie då Bryman (2011) menar att en kvalitativ studie är mer 

ett tolkande, och det handlar snarare om ord och uppfattningar än siffror och statistik. I 

studien handlade det mycket om känslor och uppfattningar vilket blev beskrivit på ett tydligt 

sätt med dessa intervjuer.  

 

Material  
Under förgranskningsseminariet diskuterades huruvida uppsatsförfattaren borde ha med de 

utvalda bilderna i uppsatsen, vilket var planen. Tack vare en observant opponentgrupp som 

påpekade att material taget från internet behöver godkännas av ägaren, detta eftersom 

uppsatsen kommer att publiceras. Detta undersöktes vidare tillsammans med 

huvudhandledare för uppsatsen och en jurist på universitet bekräftade att det handlade om att 

tillstånd från ägaren av bilden behövs för att få använda bilder hittade på internet. Det handlar 

om upphovsrätt, och man måste alltid ta hänsyn till äganderätten. Ett sökande efter bildernas 

ägare påbörjades med försök till kontakt via mail. Dessvärre var detta relativt tätt inpå 

inlämningsdatum för examensarbetet, så ett beslut togs att inte använda bilderna och istället 

göra en beskrivande text till respektive bild. Att ha med bilderna i uppsatsen hade förtydligat 

resultatet och diskussionen, vilket betyder att det hade varit bättre att använda sig av egna 

komponerade bilden för att undvika liknande problem.  
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Bearbetning av insamlad data  
Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod har varit mycket användbar för studien. Med 

hjälp av denna metod har teman kunnat urskiljas utifrån de transkriberade intervjuerna. 

Metoden har varit en väl användbar metod för att kunna hitta gemensamma tankar och 

känslor hos respondenterna och med hjälp av metoden har det blivit tydligt att rummen 

generellt genererar i mycket liknande känslor och tankar kring de olika rummen. Kaijser och 

Öhlander (2011) menar att inspelningar av intervjuer har flera fördelar jämtemot 

anteckningar då full koncentration kan ges till respondenten men också att det ger ett mer 

informationsrikare material, där röstläge, betoningar, skratt och andra reaktioner finns med på 

det inspelade materialet. Att spela in intervjuerna var absolut en bra metod i studien, dock 

uppstod ett annat problem. Då intervjuerna bestod av en bildanalys var det ofta som 

respondenterna hade en tendens att peka på bilderna och olika specifika föremål i rummet 

samt beskrev och visade respondenterna mycket med händerna och kunde ge förklaringar 

som ” de här och det där, det som hänger här” vilket ledde till att uppsatsförfattaren fick 

återupprepa de faktiska föremålen som de pekade på, eller be respondenten förklara med ord 

vad eller vilka föremål den refererade till. Det skedde ett fåtal gånger att återupprepning eller 

förklaring inte skedde, dock mindes uppsatsförfattaren detta i efterhand vad respondenten 

hade menat i förklaringen. Kanske hade en videoinspelning varit ett bra alternativ då det kan 

vara enkelt att gå miste om viktiga detaljer. Trotts uppmaningar till respondenterna fanns det 

en viss tendens att beskriva föremål genom att peka eller säga ” det här” ofta vid ställen där 

de var osäkra på vad det var för föremål.  

 

Etisk reflektion om studiens genomförande  
Samtliga etiska principer som Bryman (2011) skriver om har följts i studien. Några av 

respondenterna uttryckte en besvikelse över att de inte skulle få bli presenterade med sina 

riktiga namn i studien. Uppsatsförfattaren förklarade därför de etiska principerna både 

muntligt och presenterade informationsbladet i samband med intervjuerna. Samtyckeskravet 

har framkommit på ett tydligt sätt till respondenterna. Inga personuppgifter finns presenterat 

varken i uppsatsen eller i övriga dokument tillhörande uppsatsen. Materialet har endast 

använts i forskningssyfte vilket också framgått tydligt till respondenterna.  
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Slutsatser  
Syftet för undersökningen var att undersöka hur ett måltidsrum beskrivs, om de beskrivs med 

känslor eller föremål samt om de estetiska kompositionsbegreppen skulle kunna vara 

användbara för att förtydliga beskrivningen av rummet och dess element. Det blir tydligt att 

olika måltidsrum kan skapa många starka känslor och reaktioner, detta endast av att titta på 

rummen med hjälp av bilder. Det fanns många likheter i svaren från respondenterna. 

Generellt är det samma föremål de ser först i ett rum och samma föremål som blicken fastnar 

på. Det fanns även likheter gällande vad som kompletterade rummet och vad som upplevdes 

avvikande. Ljussättning och färg förekommer ofta i beskrivningen av rummet. Även 

praktiska aspekter som att rummet upplevs för trångt samt till och med upplevelsen av 

bekvämlighet, detta trotts att respondenterna inte besökt rummen fysiskt. Från resultaten kan 

man dra slutsatsen att rum där respondenterna inte får tydligt positiva eller tydligt negativa 

känslor beskrivs framförallt föremål i rummet än själva känslan. Respondenterna har istället 

beskrivit känslan de får av de olika rummen vid mycket positiva eller mycket negativa 

upplevda känslor av rummet. Innan respondenterna presenteras för de estetiska 

kompositionsbegreppen används de inte i beskrivningarna av rummen. De anses dock vara 

användbara och används indirekt i beskrivningen av rummen genom andra uttryck som 

synonymer för begreppen.  

 

Praktisk användning och vidare forskning  
Uppsatsen skulle kunna användas för att få en djupare förståelse för vilka känslor ett 

måltidsrum skapar och hur vi beskriver rummet. Då resultatet endast är en sammanfattning 

från totalt sex respondenter kan inte en generalisering ske, utan precis som Bryman (2011) 

beskriver kan resultaten endast generaliseras till en teori. Studien skulle kunna användas i 

vidare forskning angående de estetiska kompositionsbegreppens användbarhet. Studien skulle 

även kunna vara användbar för vidare forskning kring hur den upplevda känslan av rummet 

styr beskrivningen av rummet.    
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Bilaga 1: Sökmatris 

Datum Data 
bas 

Sök 
ord 

Antal 
ref 

Kombi- 
nation 

Antal 
referenser 
i kombi- 
nation 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar 

2017-
04-11 

FSTA   1 
 

5925     X        X     0     0       0 

2017-
04-11 

FSTA   2 
 

1999  1+2        22     4      2       2 

2017-
04-11 

FSTA   3 
 

4248    X         X    X          X      X 

2017-
04-11 

FSTA   4 
 

16,542  3+4       197    0     0       0 

2017-
04-11 

FSTA   5    9712    3+4+5            9    1     1       1 

2017-
04-11 

FSTA   6  25,284     X         X    X      X      X 

2017-
04-11 

FSTA   7  14,249  6+2+7         16    4       2      2 

 
Sökord:  
1: Atmosphere 
2: Restaurant 
3: Location 
4: Eating 
5: Room 
6: Environment 
7: Meal 
 
 
Avgränsningar har gjort i sökandet efter artiklar i databasen. Dessa avgränsningar har handlat 

om att samtliga artiklar har varit vetenskapligt granskade. Abstrakt av artiklarna har endast 

läst om träffar varit mindre än 100 artiklar. Sökningar har endast skett med engelska ord. 

Samt att i databassökningen användes endast artiklar skrivna efter år 2000.   
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Bilaga 2 
Informationsblad till intervjuer  
 
Jag Sofia Jungmarker Martinez studerar mitt sista år på Sommelier och Måltidskreatör 

programmet på restaurang och hotellhögskolan vid Örebro Universitet (RHS). Jag skriver just 

nu mitt examensarbete som handlar om måltidsrummet. Syftet med denna intervju och 

examensarbetet är att undersöka hur vi människor beskriver ett måltidsrum samt ta reda på 

om de estetiska kompositionsbegreppen som används vid RHS är användbara vid en 

beskrivning av rummets egenskaper som kan ha betydelse för måltidsupplevelsen.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har rätt till att avbryta deltagandet, detta är dock 

endast möjligt fram till inlämningsdatum 24/5–2017. Inga personuppgifter kommer att 

publiceras i studien eller lämnas ut till en tredje part, all personinformation kommer uteslutas 

från resultatet och alla deltagare presenteras i studien med fiktiva namn. Allt material bevaras 

hos uppsatsförfattaren på Näsbygatan 21 71831 Frövi. Vid intresse kan resultat skickas ut till 

dig som deltagit i studien. Jag vill passa på att rikta ett tack dig för ditt deltagande som 

möjliggjort resultatet till mitt examensarbete.  

 

Kontaktinformation:  

Sofia Jungmarker Martinez 

Telefon: 072-256 86 78 

E-mail: sofia.jungmarker@hotmail.com  

 

Handledare  

Åsa Öström  

Restaurang och hotellhögskolan vid Örebro universitet.  

Telefon: 

Email: Asa.ostrom@oru.se 

Biträdande handledare  

Lars G Eriksson  

Restaurang och hotellhögskolan vid Örebro universitet 

Telefonnummer: 

Email: Lars.g.eriksson@oru.se 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor 

Vad får du för känsla av det här rummet?  

Vad är det första som du ser?  

Vad är mest framträdande i rummet?  

Vad ser du sen?  

Vart fastnar blicken?  

Finns det något mer som kompletterar rummet?  

Finns det något avvikande eller annorlunda i rummet?  

Hur skulle du beskriva det här rummet till en vän som inte sett det?  

 

Respondenten blir sedan tilldelad nio stycken olika estetiska kompositionsbegrepp och blir 

ombedda att placera ut 1–3 begrepp på varje bild där respondenten anser att begreppet passar 

bäst in i en förklaring av rummet och dess element.  
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Bilaga 4 Teman 
Bild 1 

Meningsenheter 

”Citat” 

Kondenserade 

meningsenheter  

”Hopkokande” 

Koder Teman 

En väldigt grön och vit och väldigt 

svensk dukning, gröna växter -My 

Väldigt grönt, gröna 

växter 

Grönt Grönska 

Det lyser upp någon belysning där 

som lyser upp hela stammen - 

Hans 

Lyser upp hela 

stammen 

Ljus Ljussättning 

Fest, bröllop, skärgården kanske, 

varm svensk sommar - Robin 

Varm svensk sommar 
 

Sommar Sommarkänsla 

Varma färger som gör att det 

känns mysigt - Kim 

Det känns mysigt Mysig Mysig känsla 

 

Bild 2  

Meningsenheter 

”Citat” 

Kondenserade 

meningsenheter 

”Hopkokande” 

Koder Teman 

Men det här är bröllop tror jag, 

eftersom det är rosetter bakom 

stolarna, det känns väldigt typiskt 

bröllop - My 

Rosetter bakom 

stolarna, typiskt 

bröllop  

Bröllop Bröllopskänsla 

Det känns sterilt, det är ju väldigt 

lite blommor – Robin  

Sterilt, lite blommor Sterilt Kalt  

En gammal fin lada, väldigt fint 

bevarat trä - Hans 

Fin lada  Lada Byggnad 

Rosetterna, och delar av dukning 

matchar väggfärgen, det gör det 

väldigt komplett- Kim 

Rosetter och dukning 

matchar väggfärgen 

Färger  Färgsättning 
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Bild 3  

Meningsenheter 

” Citat”  
Kondenserade 

meningsenheter  

”Hopkodande” 

Koder Teman 

Känns som att det är väldigt 

fridfullt och lugnt att sitta på den 

platsen- Kim 

Fridfullt och lugnt  Stilla Avslappnande 

Kan vara i Frankrike eller 

Spanien -  Robin 

Frankrike eller 

Spanien 

Land Typ av plats 

Jag gillar trädet som ger ljus och 

skyddar från ljus på samma gång - 

Anton  

Ger ljus och skyddar 

från ljus 

Ljus Ljussättning 

Bordet är väldigt vackert, och ser 

väldigt antikt ut, väldigt mysigt 

dukat och vackert enkelt- Bea 

Vacker, mysig och 

enkel dukning 

Vacker 

dukning 

Dekorativt 

 

Bild 4  

Meningsenheter  

” Citat”  

Kondenserade 

meningsenheter 

” Hopkokande” 

Koder Teman 

Den här inredningen tilltalar 

verkligen inte mig, jag tycker 

inredningen är väldigt mörk och 

skrämmande- Bea 

Inredningen är 

väldigt mörk 

Mörkt  Mörker 

Starka kontrasten mellan stolar och 

bordsdekoration, dekorationen 

lyser upp så mycket- Bea 

Kontrast mellan 

stolar och 

bordsdekorationen 

Kontrast Stora 

kontraster 

Det ser väldigt trångt ut, borden 

ser ut att vara väldigt tätt inpå 

varandra- Hans 

Trångt och väldigt 

tätt 

Trångt Obekvämt 

Här förväntar jag mig en fem 

rätters middag, lyx! känns som en 

lyxrestaurang- My 

Känns som en 

lyxrestaurang 

Lyxigt Exklusivt 
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Bild 5  

Meningsenheter 

”Citat” 

Kondenserade 

meningsenheter  

”Hopkokande” 

Koder Teman 

Känsla av att det kan handla om 

barn, inte nödvändigtvis att barn 

finnas där, utan kanske att man 

firar att någon ska få barn- Kim 

Firar att någon ska få 

barn 

Barn Babyshower 

Färgskalorna harmoniserar! 

Färggrant! Stolarna med den där 

väggen och nyanserna i färgerna. 

Allt går i samma toner-  Robin 

Samma färgskalor Färg Färggrant 

Väldigt litet, man kan inte vara 

tjock när man ska äta här, då är det 

kört. Jävligt smalt, lite för trångt 

tycker jag- My  

Väldigt litet, jävligt 

smalt, lite för trångt 

Trångt Utrymme 

Det är dekorerat väldigt festligt, 

väldigt färgglatt! - Bea 

Väldigt festligt Fest Festplats 

 

Bild 6  

Meningsenheter  

” Citat” 

Kondenserade 

meningsenheter  

” Hopkokande”  

Koder Teman 

Dukning på det bruna höga bordet, 

med de fina höga glasen, glasen är 

ganska framträdande -Bea  

De fina höga glasen  Glas Dukning 

Vinhyllan i bakgrunden. För att det 

är en imponerande samling- Anton 

Imponerande 

vinhylla 

Vinhylla Dekoration 

Det är dova färger som gör det 

mysigt – Kim  

Mysigt med dova 

färger 

Mysigt Trivsamt 

Det ser inbjudande ut, det är en 

bistro! - Robin  

Inbjudande bistro   
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Bild 7  

Meningsenheter 

”Citat” 

Kondenserade 

meningsenheter  

”Hopkokande” 

Koder Teman 

Det finns inga blommor eller 

något sådant, inga servetter, inga 

bestick, bara glas och tallrikar, 

ser knappt ut- Robin  

Inga blommor, 

servetter eller 

bestick, knappt! 

Brist på 

föremål 

Tomt 

Känns inte liksom. inbjudande. 

Känns stelt- Kim 

Inte inbjudande, stelt Oinbjudande Otillfredsställande  

Själva rummets utformning, med 

konstverket som sköljer över hela 

rummet- Bea  

Rummets 

utformning med 

konstverket 

Utformning  Arkitektur 

Allting går i samma färger. Helt 

samma färg, så man fastnar på 

taket- Kim  

Samma färger på allt Färg Likhet i Färger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49	
	

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



3	
	

 


