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Sammanfattning 

Inledning: Gästens förväntningar, tidigare erfarenheter, kunskap och minnen har stor betydelse 

vid formandet av en måltidsgestaltning. En maträtts upplägg har inflytande på måltiden och 

maträttens utseende påverkar gästen ätmönster. Målet med studien är att ta reda på hur gästen 

påverkas av tallriksupplägget samt vad på tallriken som gör rätten tilltalande. 

Syfte: Syftet är att undersöka hur tilltalande en maträtt är och vad det är som gör maträtten 

tilltalande/inte tilltalande för ögat. 

Metod/material: Uppsatsen grundas på en litteratur och databasinsamling med tillhörande 

kvalitativ enkätundersökning och bildanalys. 

Resultat: Resultatet visar att de estetiska kompositionsbegreppen går att använda vid upplägget 

av en maträtt och det är tydligt att gästerna undermedvetet dras till maträttens balans och 
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harmoni. Tallriksupplägg där råvarorna är tydligt synliga och elegant upplagda fick hög grad av 

tilltalande och störst inverkan på upplägget har färgen.   

Slutsats: Resultatet visar att personer med begränsad kunskap om estetik undermedvetet 

tillämpar begreppen när de bedömer hur tilltalande en maträtt är och framförallt får maträtter med 

harmoni och balans hög grad av tilltalande. Färgsättningen har stor betydelse för gäster och deras 

förväntade smakupplevelser av måltiden. 

Nyckelord: Visual, Food, Plating, Creation och Artistic 
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Förord  

Ett stort tack till Lars Eriksson för möjligheten att arbeta tillsammans med projektidén; Estetiska 

kompositionsbegrepp som hjälp för att kommunicera upplevelser/gestaltningar inom hotell- och 

restaurangvärlden. Tack för den fördjupning vi fått inom estetiska kompositionsbegrepp samt för 

all den värdefulla feedback vi erhållit av dig som biträdande handledare. Ett stort tack även till 

handledare Åsa Öström och handledningsgruppen för alla era tankar och viktiga kommentarer vi 

fått ta del av under arbetets gång. Det har varit en spännande och lärorik utmaning att skriva om 

estetiska kompositionsbegrepp och dess användbarhet vid upplägget av en maträtt. Efter många 

timmars slit kan vi i framtiden titta tillbaka på ett examensarbete som vi kan vara stolta över och 

som förhoppningsvis har lett till en djupare förståelse för det visuella upplägget på tallriken. 

 

Tack! 

 

Therese Brage och Douglas Drugge 

Datum: 2017-06-09, Grythyttan 

 

 

Introduktion  

Gestaltningen kring måltiden har inte alltid formats efter de förutsättningar som idag finns och 

numera är måltidsgestaltning under konstant utveckling. Begreppet gestaltning kommer från 

ordet gestalta och betyder att ge något form, att visa vad som händer och vilket uttryck det tar 

utan att berätta det för publiken (Akner Koler, 2007). 

 

Fler och fler kockar och krögare hämtar idag inspiration och artistiska preferenser från sociala 

nätverk eftersom detta har blivit ett enkelt sätt att nå ut till en bred publik (Michel, Woods, 

Neuhäuser, Landgraf & Spence, 2015). Michel, Velasco, Gatti och Spence (2014) ser en ökad 

trend vad gäller sociala mediers spridning av visuell kommunikation där ibland 

restauranggästernas positiva reaktioner av ett välarbetat tallriksupplägg.  
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Människan lever i en visuell värld och i en visuell kultur (Lindgren & Nordström, 2009), genom 

sina sinnen hämtar de information från omvärlden och informationen skildrar omgivningen samt 

vem personen är (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Bilder som sprids i 

visuell kommunikation förmedlar ett budskap som är mer öppet för tolkning än text och ord, ofta 

genom att personer kommunicerar vem man är, vad personen gör och hur personen upplever att 

något ser ut. Lindgren och Nordström (2009) menar att människans förmåga till uttryck sker i 

sinnenas olika kanaler och att iscensätta dessa uttryck möjliggör ett allt mer detaljerad kunnande 

till vad visuell kommunikation är. Det visuella språket är ofta känslomässiga, estetiska och 

rumsliga ting som är kunskap och vetande från vad personen upplever (Ibid.). Visuell 

kommunikation via sociala medier möjliggör att personer kan visa vad en gör, med vem personen 

är och vart hen är i upplevelsen och på ett lättåtkomligt sätt dela de erfarenheterna med andra. 

 

Gästens förväntningar, tidigare erfarenheter, kunskap och minnen har stor betydelse vid 

iscensättandet av en måltid och det visuella upplägget av tallriken. Enligt Spence och Piqueras-

Fiszman (2014) har tallriksupplägget inflytande på måltiden och maträttens utseende påverkar 

gästen ätmönster. Detta genom tallrikens storlek, färg och form samt antalet komponenter och 

mängd mat som serveras (Ibid.). Hur påverkas gästen av ett välarbetat tallriksupplägg? Vad blir 

gästens förväntning på måltiden och vad på tallriken gör att rätten blir tilltalande?  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap  

Vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS), Campus Grythyttan, Örebro universitet finns tre 

kunskapsformer; Vetenskap, hantverk och estetisk gestaltning (Örebro universitet, 2016). Inom 

kunskapsformen estetisk gestaltning tillämpas en begreppsapparat som benämns som RHS 

Estetiska kompositionsbegrepp. Att förstå och tillämpa dessa begrepp är ett tydligt 

utbildningsmål eftersom studenterna ska ha kunskapen om hur hen kan kombinera och omsätta de 

estetiska kunskaper och färdigheter som studenterna vid utbildningen anammar, efter avklarad 

utbildning (Ibid.). 

 

På RHS, används modellen The five aspects meal model (FAMM) som verktyg för att beskriva 

innebörden av fem olika aspekterna som är representerade vid en måltidssituation (Gustafsson, 
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Öström, Johansson & Mossberg, 2006). FAMM består av fem aspekter; rummet, mötet, 

produkten, styrsystemet och stämningen och modellen används för att med hjälp av dessa 

aspekter möjliggöra förbättringar hos gästens helhetsupplevelse (Ibid.).  

 

Gästers synintryck har stark inverkan på helhetsintrycket av en måltidsupplevelse där utensilier 

och bordets gestaltning har ett tätt samspel med måltidens helhet, gestaltningen i måltidsrummet 

(Gustafsson et al., 2006). Kreativt arbete med de estetiska kompositionsbegreppen vid 

gestaltandet av maträtter kan ge vidare förståelse för tallriksuppläggens samspel mellan matsal 

och kök där bordets gestaltning påverkar gästens första intrycket. Inom måltidskunskap och 

värdskap är förståelsen för sensoriska egenskaper ett verktyg som aktivt används för att granska 

och värdera en råvaras egenskaper (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). 

Detta kan vidareutvecklas inom framtidens måltidsupplevelser samt måltidskunskap och 

värdskap som ämne, genom att applicera denna kunskap och lärandet av vad ett kreativt upplägg 

formar för känslomässigt värde hos gästen i måltidssituationen (Gustafsson et al., 2006). 

 

 

Teoretisk bakgrund  

I den teoretiska bakgrunden kommer faktorer som berör tallrikuppläggets gestaltning behandlas 

för att öka förståelsen för hur ett gestaltat tallriksupplägg påverkar gästens upplevelse av måltiden 

och vad på tallriken som gör att maträtten blir tilltalande. 

 

Sensorik, perception och synsinnet 

Sensorik är läran om vad människan kan uppfatta med sina fem sinnen; syn, hörsel, känsel, smak 

och doft (Gustafsson et al., 2014). Sinnen har sedan länge använts beträffande överlevnad och 

njutning men numera används de också som mätinstrument för att bedöma produkters kvalitet 

(Ibid.). Inom sensorik är analytiska bedömningar och konsumenttester av människors smak- och 

doftupplevelser viktiga eftersom målet är att skapa ett ömsesidigt språk av produktens sensoriska 

kvalitet (Ibid.). Gustafsson et al. (2014) beskriver att sensorisk kvalitet är upplevelsen av en 

specifik produkt och hur produkten uppfattas och bedöms vad gäller lukt och smak. Det finns 

självklart fler viktiga faktorer som påverkar upplevelsen och produktens kvalitet, däribland 
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individens attityd samt den sociala, kulturella eller ekonomiska karaktären som uppstår vid 

interaktionen (Gustafsson et al., 2014). 
 

När vi interagerar med mat och dryck eller råkar vara i ett sammanhang där vi vill förtära något 

påbörjar vår hjärna ett antal psykologiska, fysiologiska och/eller fysiska processer (Piqueras-

Fiszman & Spence, 2015). Vanligt är att gästen får en föreställning om hur en maträtt smakar 

genom hur rätten beskrivs i menyn och detta kan bidra till hur maträtten senare uppfattas (Ibid.). 

Det är inte något nytt att bortse från den muntliga beskrivningen som gästen tar del av och istället 

fokuserar på de andra visuella elementen/symbolerna, dvs färg, from, textur etc. Det finns en 

tydlig koppling till hur dessa element påverkar gästens förväntningar om innehållet samt till och 

med kan påverka deras sensoriska egenskaper (Piqueras-Fiszman, & Spence, 2015). 
 

Perceptionen av smak är något som anses vara kopplat till alla fem sinnen och det sägs att det 

första vi “smakar” med är ögonen (Huisman, Bruijnes och Heylen, 2016). Intrycket som vi får av 

att titta på en maträtt bidrar till våra förväntningar om hur det kommer smaka och kan även 

påverka hur den faktiska smaken upplevs (Ibid.). 
 

Synen är det sinne som är mest dominant och av all information som våra sinnen tar emot står 

synsinnet för nästan åttio procent (Gustafsson et al., 2014). Ögonen följer ett linjärt mönster när 

vi läser, alltså ord för ord, mening för mening till skillnad från när människan tyder bilder 

(Lindgren & Nordström, 2009). Bilder och konst har en öppen struktur vilket bidrar till att bilder 

kan läsas av från olika riktningar (Ibid.). Blicken måste därför vandra mellan färg, form och 

textur (Lindgren & Nordström, 2009) för att helheten av det som finns på tallriken ska bli 

begriplig. Lindgren och Nordström (2009) menar att det krävs att betraktaren rör sig runt objektet 

för att uppleva dess helhet. 
 

Estiska kompositionsbegrepp 
Det mycket komplexa begreppet estetik och dess terminologier förekommer inom ämnesområden 

som konst och arkitektur (Akner-Koler, 2007). På RHS, används estetik för att utveckla 

studenternas kunnande om rumsliga och formmässiga ting inom ämnet måltidskunskap och 

värdskap. Akner-Koler (2007) skriver om dessa estetiska begrepp i sin avhandling på konstfack 
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och redogör för begreppens användning. Hon låter läsaren förstå begreppen och vad de används 

till för att på ett enklare sätt förklara upplevelsen av objektet (Ibid.). Begreppen delas in i fyra 

grupper som är: Element och deras egenskaper, rörelser och krafter, relationer samt 

organisationer (Ibid.). Nedan presenteras de begrepp som kan ha eller användas vid formgivandet 

av en maträtts upplägg och hur eller om individen kan ta till sig denna estetik vid presentationen 

av maträtten vid till exempel en middag ute på restaurang.  

 

Relationer 
Begreppet relationer handlar om de olika objektens relation till varandra (Akner-Koler, 2007), till 

exempel mellan komponenterna på tallriken. Relationerna mellan komponenter kan presenteras i 

en hierarkisk ordning och enligt Akner-Koler (2007) är det största objektet kallat dominant, det 

andra objektet kallat subdominant och det tredje objektet underordnad. Vid en hierarkisk ordning, 

till exempel en maträtts upplägg, är det vanligt att proteinet i rätten är den dominerande råvaran. 

De andra tillbehören är kanske mindre exklusiva, mindre bearbetade och sätter inte samma prägel 

på maträtten. Dominant är oftast beskrivningen på objektet med starkast position och som har 

störst storlek (Akner-Koler, 2007). Den dominanta har också en intressant position, rumslig 

artikulation och strukturell betydelse med inflytande över andra delar i konstellationen (Ibid.). 
 

Ett subdominant objekt är mindre i storlek än den dominanta, har en stark karaktär som är 

influerad av den dominanta samt har en intressant position som tillsammans med dominanten ger 

kompositionen en struktur (Ibid.). Som underordnat beskrivs objektet som kompletterande av 

kompositionens form med sin mindre storlek men ändå framhävs samspelet mellan den 

dominanta, subdominanta och objektens placering (Ibid.). En hierarki är alltså beroende av hur 

objekten grupperas till exempel vad gäller form, storlek, färg eller position (Akner-Koler, 2007). 

Det som är mest aktuellt att tänka på som kock är de kontraster eller likheter i färg, form, textur, 

matlagningsmetoder, råvarornas konsistens osv. som påverkar den fulländade smakupplevelsen 

(Johansson, 2004; Wretman, 1988). För att variera detta på tallriken är det de gastronomiska 

variablerna (smak, doft, konsistens, temperatur, färg, form, mängd och balans) som kan tillämpas 

och användas som mall när kocken komponerar en maträtt eller sammansätter en specifik meny 

(Johansson, 2004). 
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Organisationer, symmetri och asymmetri 
Organisationer är olika objekt som kan organiseras statiskt, organiskt eller dynamiskt (Akner-

Koler, 2007). För att bilda en statisk organisation ska de olika komponenterna på tallriken 

placeras i linje med de tre rumsliga dimensionerna höjd, bredd och djup (Ibid). För att bilda en 

dynamisk organisation behöver komponenterna vara ojämna och placeras i vinkel mot 

dimensionerna höjd, djup och bredd (Ibid.). För att bilda en organisk organisation behöver 

komponenterna på tallriken placeras i kurvatur mot de rumsliga dimensionerna höjd, djup och 

bredd (Ibid.). Enligt Akner-Koler (2007) är det mest väsentliga begrepp för organisk form 

interaktionen mellan rörelser och krafter, alltså balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan 

observeras inom konstellationen, i detta fallet balans, tyngdpunkt och jämvikt i tallriksupplägget.  

 

Begreppen symmetri och asymmetri kan användas vid en organisering av element, i en 

gemensam komposition eller som begrepp för en enskild form (Akner-Koler, 2007). Symmetri är 

när objektet uppnår en regelbundenhet eller upprepning alltså att formen är exakt lika på båda 

sidor av mittlinjen till exempel en sfär som är identisk från alla vinklar (Ibid.). Asymmetri 

däremot uppnår inte symmetri med regelbundenhet eller upprepning i formen eller kompositionen 

utan det sker vid böjning eller krökning av den inre axeln i en form och några av dess elementära 

delar (Akner-Koler, 2007). Den kraften kan dock inte ses men kan uppfattas av hur de påverkar 

positiva former (Ibid.). Symmetri på ett tallriksupplägg kan till exempel vara när kocken placerar 

komponenterna på rad och asymmetri uppnås när råvarorna placeras i en bågformation mot 

tallrikens bräm.  

 

Balans  
Balans finns överallt framför våra ögon och vi finner symmetri i det mesta runt omkring oss. 

Balans kan beskrivas som en typ av samverkan mellan olika element som ska skapa antingen en 

jämvikt eller motvikt i skapelsen (Akner- Koler, 2007). Balans har ett tätt samspel med symmetri 

och bildar vanligtvis en känsla av balans i ett visst utrymme (Ibid.). Att ge form till en 

symmetrisk design påverkar vårt undermedvetna även när den är knappt märkbar vid första 

ögonkastet. Enligt Akner-Koler (2007) är alla dragna till balans i både bild och form vilket gör att 

betraktaren ser på tinget/tingen som mer estetiskt tillfredsställande än deras obalanserade 



 12 

motsvarigheter. Att förstå varför betraktaren (gästen) uppskattar symmetriska miljöer så pass 

mycket kan hjälpa kocken att upptäckta hur hen kan införliva en harmonisk känsla på tallriken. 

 

Olika förhållningssätt inom tallriksupplägget 
Forskare har kommit fram till att människor i västerländska länder tenderar att påverkas av 

matens storlek, form och synliga attribut (Zampollo, Wansink, Kniffin, Shimizu och Omori, 

2012). Ett exempel på detta är när en grupp människor med olika nivå av hunger, serverades 

skålar med popcorn i varierande storlek. Resultatet visade att de som blev serverade de större 

skålarna åt mer än de som blev serverade de mindre skålarna. Samma konsumtionsmönster 

stämde också överens med andra studier där andra typer av mat, som t ex. kakor, potatischips och 

choklad hade serverats (Ibid.).  

 

Detta kan kopplas till Huisman, et al., (2016) forskning där de med hjälp av färg har identifierat 

dess påverkan på måltiden. Även Ahlgren (2007) påpekar att det finns studier som visar att 

färgstyrkan på dryck påverkar upplevelsen av smakkoncentrationen i drycken och att färgen ger 

starka förväntningar av en specifik smak som kan uppfattas existera i drycken men som faktiskt 

inte förekommer. Huisman, et al., (2016) konstaterat att det finns många synliga ledtrådar om hur 

något kommer smaka och det beror på den färg råvarorna har vilket är en viktig faktor som 

påverkar identifieringen av smaker i mat (Ahlgren, 2007). Ett exempel på detta är när färg är 

behjälplig i identifieringen av smak i och med en servering av jordgubbssaft med röd färg. 

Eftersom jordgubbssaft har färgen röd är det vanligt att man automatisk koppla det till smaken av 

röda bär, i detta fall jordgubbssmak (Huisman, et al., 2016). Slutsatsen blir att det ser ut som 

jordgubbssaft och det smakar jordgubbssaft. Om däremot färgen på saften förändras till blå blir 

det svårare att hitta jordgubbssmak. Smaken kommer vara densamma, men eftersom färgen är 

annorlunda kommer förväntningar på smaken ha ändrats (Ibid.). 
 

Även inom gastronomi arbetar kockar med olika kompositionsbegrepp och i en studie genomförd 

av Zampollo, et al., (2012) har det konstaterats att det finns flera olika förhållningssätt att ta 

hänsyn till när kockar ska gestalta en maträtt: (1) antalet färger, (2) antalet komponenter, (3) 

placering av komponenter, (4) storlek/mängd, (5) komponenter och dess position och (6) 
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elegans/tilltalande. Zampollo, et al., (2012) har tagit fram dessa sex förhållningssätt för att få svar 

på hur en maträtt visuellt kan variera vid upplägget av maträtten på tallrik.  
 

Det första förhållningssätten berör antalet färger och blandningen av färgkombinationer som 

anses vara passande vid komponeringen av en maträtt. Det andra förhållningssättet berör antalet 

komponenter som bör finnas med i upplägget. Förhållningssätt nummer tre benämner placeringen 

av huvudkomponent/huvudråvaran för rätten. Det fjärde förhållningssättet berör mängden råvaror 

som representerar rätten, alltså hur mycket som serveras på tallriken kontra en servering med 

innehållslös tallrik. Det femte förhållningssättet behandlar alla komponenter och vilken position 

de har på tallriken. Det sjätte och sista förhållningssättet syftar på elegansen av rättens 

komponering och hur det kan visa på ett mer avslappnat upplägg.  
 

Dessa begrepp kan liknas med Johanssons (2004) sju gastronomiska variabler som består av; 

smak, doft, konsistens, temperatur, färg, form, mängd och balans. Johansson (2004) menar att en 

meny måste vara rytmisk och presentationen av rätterna måste harmonisera med porslinet och 

bordets övriga gestaltning. Maten bör inte vara vackrare än god och enligt Wretman (1988) är det 

den fulländade måltidens sammansättning som höjer en maträtt till njutning. Detta med åtanke av 

smak, konsistens och presentation för att finna balans och harmoni på tallriken (Johansson, 

2004).   
 

Ett visuellt tilltalande tallriksupplägg  

 

Färg och relationer  

Forskning har visat resultat på att färger och dess intensitet påverkar människor utan att de vet 

om det, bland annat vad gäller deras sinnesstämning samt fysiska effekter (Gustafsson et al., 

2014). Eftersom färg har olika grader av mättnadsfärg, alltså nivåer av intensitet och djup, varm 

och kall skala, är det viktigt att ta hänsyn till hur människor påverkas av färgerna genom sin egna 

uppfattning (Ibid.). Gustafsson et al. (2014) menar att färgen har stor betydelse när det kommer 

till hur gästerna upplever smaken av råvarorna. Gustafsson et al. (2014) uppmärksammar också 

forskning om hur människor kopplar färg och smak till råvarornas faktiska kvalitet. Hur stark 
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färg en komponent har och antalet färger som gör att maträtten blir visuellt tilltalande är alltså bra 

att förstå när kockar komponerar en meny (Johansson, 2004).  

 

Vidare har forskning visat att det inte bara är färgen på maten som påverkar smakupplevelsen, 

även tallrikens färg ger inverkan på måltiden (Gustafsson et al., 2014). Spence och Piqueras-

Fiszman (2014) uttrycker att tallrikens färg har betydelse när det kommer till hur gästerna 

upplever en maträtt. Som exempel nämner Spence och Piqueras-Fiszman (2014) att 

jordgubbsmousse som serveras på en ljus tallrik upplevs vara angenämare och inneha intensivare 

smak än om jordgubbsmoussen skulle serveras på en mörk tallrik. Designen på tallriken, dess 

form och storlek, har också inverkan på måltidsupplevelsen (Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). 

Ytterligare en viktig faktor är att finna balans och harmoni på tallriken, detta för att råvarorna 

enligt Spence och Piqueras-Fiszman (2014, s. 121) ska framhävas på bästa sätt. Detta är något 

som även Johansson (2004) anser eftersom tallrikens form, storlek och färg/mönster påverkar 

råvarorna och gästens smakupplevelse utefter maträttens placering, kvantitet och riktning.  

 

Komponenter, placering och relationer  

Flera studier har kommit fram till att intensiteten på råvarornas färg påverkar tyckandet, antalet 

former och komponenter lika så (Huisman, et al., 2016; Piqueras-Fiszman, & Spence, 2015; 

Zampollo, et al., 2012). Även vilken riktning och vilken placering komponenterna har är 

påverkbara av gästens tyckande (Ibid.).  

 

Zampollo, et al., (2012) menar med det fjärde förhållningssättet att komponenttalet och dess 

variation påverkar det visuella och bedömer huvudkomponentens placering på en rund tallrik.  

Ofta representerar huvudkomponenten maträttens protein t ex. en bit kött, fisk eller fågel. 

Zampollo, et al., (2012) menar dock att förhållningssättet inte är applicerbart på rätter som grytor 

och sallader eftersom alla ingredienser blandas samman och det inte finns en huvudingrediens 

som sticker ut mer än någon annan (Ibid.).  

 

Michel et al. (2015) menar däremot att det är viktigt att förstå att upplägget av komponenterna på 

en tallrik har inflytande i fråga om hur gästen upplever måltiden och hur den specifika vinkeln 

från vilken gästen ser maträtten representeras på ett korrekt sätt. De menar på att om tallriken 
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placeras i en annan riktning än vad som var menat för upplägget kan det ändra gästens gillande 

preferenser och även deras konsumtionsmönster (Ibid.). Zampollo, et al., (2012) menar att 

mängden mat som presenteras på tallriken samt hur mycket av tallrikens yta råvarorna bör 

omfatta påverkar vad som göra tallriksupplägget visuellt tilltalande. 

 

Form, mängd och symmetri 

Det är inte bara färg som upplevs med synen utan även storlek och form vilket är två viktiga 

faktorer som påverkar måltidsupplevelsen (Ahlgren, 2007). Utseendet av en måltid är mycket 

viktigt, inte enbart för synens skull utan även för gästens förväntningar (Ibid.). Råvaror är ofta 

olika i form, storlek, tjocklek och färg vilket resulterar i att gästerna upplever dem på olika sätt 

(Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). Velasco, Michel, Woods och Spence (2016) har funnit att 

obalanserade tallriksupplägg ofta får sämre respons än tallriksupplägg med centrerade 

komponenter. Detta genom forskning av ämnet visuell estetik där forskningen visar att 

komponenter som placeras centrerat på tallriken har en viss tendens att vara mer smickrande och 

tilltalande för gästen.  

 

Velasco et al. (2016) har funnit att kantiga former inte bör riktas mot gästen och att det är bättre 

att servera gästen en måltid med ojämna komponenter hellre än jämna, detta för att generera en 

positiv framgång av upplägget. Även tallrikens form och storlek ger effekt till måltidsupplevelsen 

och kan bidra till en öka matkonsumtionen eftersom mer eller mindre mat ryms på tallriken 

(Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). Enligt Spence och Piqueras-Fiszman (2014) påverkas 

människans uppfattningsförmåga av tallrikens utseende och det gör i sin tur att gästen äter mer 

eller mindre än vad som behövs för att finna sin mättnadskänsla. 

 

Maträttens position och smakfullhet  

Vad rätten kallas ger den största inverkan på gästen eftersom menyn ger förväntningar 

(Johansson, 2004; Piqueras-Fiszman, & Spence, 2015). Alltså kommer förväntningarna på rätten 

öka ju bättre och tydligare beskrivning som ges av rätten i menyn (Johansson, 2004). Alltså bör 

inte rätten ha en för djup, målande eller ingående beskrivning eftersom gästens förväntningar som 

redan byggts upp påverkar måltidsupplevelsen (Piqueras-Fiszman, & Spence, 2015). Maträtten 

behöver i sin utformning möta upp beskrivningen i menyn så att förväntningarna som kan 
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uppfattas inte är starkare än det som faktiskt kommer serveras (Ibid.). Vad gästen tar fäste vid 

och uppfattar beror på skillnader mellan tidigare erfarenheter och förväntningar på den rättens 

beskrivande sensoriska egenskaper (Ibid.). Självklart påverkar också andra faktorer som humör 

och sinnesstämningen hos gästen samt fler aspekter som ger känsla till upplevelsen (Ibid.). 

  

Som framhävt i uppsatsförfattarnas granskning är det den språkliga och illustrerade 

informationen som presenteras för gästen i menyn, som påverkar maträttens helhet allra mest 

(Piqueras-Fiszman, & Spence, 2015). För en gäst kommer den presentationen skapa starka eller 

mindre starka förväntningar om rättens troliga egenskaper, till exempel genom vilka ingredienser 

som rätten kommer innehålla; vilket ursprung råvarorna i rätten har; vilka texturen rätten kommer 

att ha; hur rätten kommer presenteras samt vilka tekniker som kan ha använts när rätten formades 

osv. 

 

Dessa förväntningar grundas hos gästens tidigare erfarenhet av andra måltidsupplevelser och 

kommer att påverka uppfattningen av maträtten, vilka förväntningarna som tidigare byggts upp 

genom gästens perception, inställningen och deras personliga åsikt (Piqueras-Fiszman, & Spence, 

2015). Kort sagt är individens dagliga kontakt med världen den största förklaringen i hur mycket 

av våra förväntningar som gör oss påverkbara när det gäller upplägget på tallriken. 

 

Författarna Zampollo, et al., (2012) menar att rätter med ett organiserat eller oorganiserat upplägg 

kan ha både positiv och negativ effekt visuellt. De ville undersöka om gästerna föredrog ett 

upplägg på tallriken som visade på mer elegant inslag med tydligt presenterade råvaror eller om 

gästen hellre föredrog ett mer lekfullt tallriksupplägg där maträttens råvaror inte nödvändigtvis är 

synligt presenterade för gästen.  

 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka hur tilltalande en maträtt är och vad det är som gör maträtten 

tilltalande/inte tilltalande för ögat. Kan de estetiska kompositionsbegreppen, relationer, 

organisationer, symmetri/asymmetri och balans vara användbara vid uppläggning av en maträtt?  
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Metod och material  

Uppsatsen grundades på en litteratur och databasinsamling med tillhörande kvalitativ 

enkätundersökning och bildanalys. Nedan följer en beskrivning samt redogörelse av metoder och 

material som tillämpats vid insamling av data till studiens teoretiska bakgrund och resultat. 

Beskrivning av pilotstudien, litteratur och datainsamlingen samt urval av bilder. 

 

Metodval 

Som metod för att ta reda på de frågeställningar som är presenterade i syftet, valdes en 

enkätundersökning. Denna typ av metod är en kvantitativ typ av forskning och fungerar som en 

måttstock för att ta reda på skillnader (Bryman, 2011). Skillnader som studien ska besvara är 

hur tilltalande respondenterna tycker nio olika talriksupplägg är. 

 

Kvantitativ forskning kan betraktas som en strategi som lägger stor vikt vid mängden insamlad 

data och analysen av denna. Enkätundersökningen inkluderar dock en del där respondenterna 

själva får motivera sina svar med egna ord. Denna typ av frågor menar Bryman (2011) är mer 

typiskt för en kvalitativ undersökning. Dock menar Bryman (2011) att det är viktigt att förstå att 

de inte är oförenliga. 

 

EyeQuestion 

EyeQuestion är en internetbaserad programvara som är utvecklad för att fånga in data från 

sensoriska analyser och konsumentundersökningar (Elsevier, 2017). För att samla in data till 

uppsatsen byggdes en enkät i programmet EyeQusetion. Denna enkät kan lätt nås från olika 

enheter som är anslutna till internet vilket gör att den är lättillgänglig för alla deltagare (Ibid.). 

Detta ger deltagarna möjlighet att genomföra undersökningar på platser där internetuppkoppling 

finns tillgänglig och på valfri enhet (EyeQuestion, u.å).  

 

Respondenterna fick bedöma bilder av tre förrätter, tre varmrätter och tre efterrätter och motivera 

grad av gillande på en sjugradig hedonisk skala. Den hedoniska sjustegsskalan sträcker sig från 

”Tycker mycket illa om” till ”Tycker mycket bra om”. Syfte med detta var att på ett tydligt sätt 

ge respondenterna bestämda alternativ och dessutom göra det lättare att dra slutsatser från 
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resultatet (Gustafsson et al., 2014). Respondenterna fick också, med egna ord, motivera vad de 

tyckte om varje bild. 

 

Respondenterna fick först svara på några neutrala frågor om kön, ålder och utbildning. Sedan 

presenterades bilderna med två efterföljande huvudavsnitt. Enligt Patel och Davidson (2011) är 

det viktigt att frågorna som ställs i enkäten inte formuleras med för omfattande innebörd eller blir 

ledande, samt att frågorna inte heller ställs med två frågor inom samma mening. Frågorna bör 

också vara formulerade med ett vardagligt språk som de flesta känner till och som inte innehåller 

några speciella fackuttryck inom ämnet (Patel & Davidson, 2011). Den första delen av 

huvudavsnittet bestod av en hedonsik skala med sju steg där respondenterna skulle välja bildernas 

grad av tilltalande. Bilderna som valts ut för studien och utformningen av den hedonsika skala 

identifierades utifrån relevant litteratur och i samråd med handledare.  

 

Pilotstudie  

Enkäten testades i en pilotstudie för att se om den är utförbar och lämpar sig för studiens 

materialinsamling (Patel & Davidsson, 2011). Pilotstudien testades på tre personer och ingick i 

den målgrupp som studien riktar sig till (Ibid.). Detta gjordes för att se om frågorna i enkäten var 

tydliga och lämpade sig för uppsatsens syfte, samt för att få erfarenhet av metoden i sig (Bryman, 

2011). Det är även fördelaktigt att göra en pilotstudie för att se om frågorna besvaras lika 

eftersom det i värsta fall kan leda till att svaren för studien inte blir tillräckligt varierade (Ibid.).  

 

Pilotstudiens deltagare var tre studenter i åldrarna 18–65 år, två män och en kvinna, som har 

koppling till RHS vilket ansågs underlätta eftersom de har kännedom om de estetiska 

kompositionsbegreppen och kunde hjälpa oss att bli tydligare i vad vi vill få ut av 

undersökningen. Detta hade också som syfte att se om det skapar ett likartat svarsresultat som för 

kommande enkäter. 

 

Direkt när den första pilotdeltagaren skulle genomföra enkäten låste sig Eyequestion och det gick 

inte att komma vidare från första frågan. Detta fel åtgärdades av uppsatsförfattarna innan enkäten 

skickades ut. En annan deltagare i pilotstudien tyckte att enkäten var enkel att förstå och hittade 

inga syftningsfel i frågorna eller andra oklarheter kring uppbyggnaden av undersökningen. 
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Pilotdeltagarna hade begränsad kunskap av de estetiska kompositionsbegrepp som förekommer i 

undersökningen, men kunde trots detta ge svar som skulle vara givande i en riktig undersökning. 

Svaren i pilotstudien visade också att respondenterna hade olika åsikter om bilderna som visades 

i undersökningen. Om respondenterna på pilotstudien hade givit samma (eller liknande) svar på 

varje fråga hade resultatet inte blivit intressant. Detta eftersom det inte skulle utgöra en variabel 

(Bryman, 2011).  

 

Urval av respondenter 

Valet av respondenter till undersökningen gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. Detta beskriver 

Bryman (2011) är när forskarna använder personer som finns i deras närhet. Anledningen till 

denna typ av urval gjordes för att vara säkra på att respondenterna i undersökningen var objektiva 

och inte hade någon kunskap om personerna bakom materialet som visas i enkäten, eller större 

kunskap om de olika typer av tallriksupplägg som presenteras i bakgrunden. Med anledning av 

detta valdes personer med anknytning till RHS Grythyttan att exkluderas från deltagande i 

studien. 

 

Eftersom syftet med undersökningen är att ta reda på vad gästen tycker är tilltalande på ett 

tallriksupplägg exkluderades dessutom personer som studerar till kockyrket eller personer som 

jobbar inom restaurangbranschen.    

 

Urval av bilder  

Bilderna till enkäten är hämtade från kursen MÅ1605, Molekylär gastronomi 15hp och togs i 

samband med det hantverksprov som genomfördes av Kulinarisk kock och måltidskreaktörer 

årskurs tre den 2017-03-20 till 2017-03-22. Fotograf är Christoffer Johansson ansvarig lärare för 

kursen MÅ1605. Nedan följer en kortare beskrivning av vad för kriterier som var tvunget att vara 

med för att följa uppgiftsbeskrivningen för kursen MÅ1605. 

 

Kockarna skulle enskilt presentera en meny med två serveringar enligt konceptet varmrätt och 

dessert. Varje servering skulle innehålla två tydliga huvudråvaror som presenteras med olika 

tekniker ifrån kursens huvudfokus Modern teknisk matlagning och bygger på följande områden: 
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Sous Vide, Vacuum, Torkning, Fermentering, Kreativ grill/eld/rök, Nya tekniker med hjälp av 

modern utrustning och Utveckling av klassiska tillagningstekniker i syfte att förbättra tillagning. 

 

Utöver dessa två serveringar fick kockarna två dagar innan hantverksprovet en hemlig råvara som 

skall presenteras i er tredje servering, dess koncept valdes fritt t ex. förrätt, snacks, amuse etc. 

Kravet var att det till storleken på servering är minst tre tuggor, detta kan dock vara tre olika 

mindre munsbitar som en servering.  

 

Råvarukorgen till varmrätt och dessert var begränsad och presenterades i ett separat dokument. 

Begränsningen i råvarukorgen har som syfte att skapa kreativitet hos kockarna. Rätterna skulle 

vara väl sammansatta där ambitionen ska vara hög gastronomisk nivå med fokus på matlagning 

med modern teknik för att förhöja valda råvarors unika karaktär.  

 

Det första urvalet som gjordes var att ta bort alla bilder med maträtter som var serverade ur skål. 

Detta för att råvarornas kontakt med skålens yta inte har samma förutsättningar som om de skulle 

vara serverade på en plan tallrik av olik form, däremot är vissa rätter som serverades ur djup 

tallrik med i studien. Stor vikt lades även på att välja bilder där det inte fanns några avvikelser när 

det gällde fotografiets vinkel eller ljus. Detta för att alla bilder skulle bedömas lika och minimera 

antalet variabler som kunde påverka studiens deltagare att bedöma innehållet på tallriken. Trots 

stor noggrannhet vid urvalet av bilderna så innehåller dessa mindre avvikelser, framförallt vad 

gäller vinkeln som bilderna är tagna i.  

 

Eftersom vissa bilder från hantverksprovet även visade bordets dukning och andra lösa föremål 

på bordet, valde författarna att beskära bilderna så endast tallriken visades. Urval gjordes även för 

att använda bilder med olika typer av upplägg. För att göra detta användes de olika 

förhållningssätt som Zampollo et.al., (2012) tar upp kan finns vid ett tallriksupplägg. Totalt 

valdes det ut nio bilder till studien. Tre förrätter, tre varmrätter och tre efterrätter. Detta gjordes 

för att respondenterna skulle få bedöma flera olika upplägg av flera olika slags maträtter. 

 

Respondenterna som blev tillfrågade att delta i enkäten har inte fått någon information om vad 

kockarna hade för kriterier när de utvecklade sitt koncept på hantverksprovet, detta för att 
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studiens inte går ut på att bedöma menyn utan endast för att bedöm grad av tilltalandes av 

maträtter på bild.  

 

Bilder för design av enkät  

För att få varierande svar från respondenterna i enkäten valdes maträtter med skillnader i 

relationer, organisationer, symmetri/asymmetri och balans. Tillsammans med dessa estetiska 

kompositionsbegrepp tog uppsatsförfattarna också hänsyn till de olika förhållningssätt som 

kockar kan använda när de ska gestalta en maträtt. Dessa är: (1) antalet färger, (2) antalet 

komponenter, (3) placering av komponenter, (4) storlek/mängd, (5) komponenter och dess 

position och (6) elegans/tilltalande (Zampollo, et al., 2012). Totalt analyserades 68 bilder och 

nedan presenteras de nio bilder som valdes ut.   

 

Förrätter  

 

Figur 1 Förrätt 1 

Bilden i figur 1 valdes efter dess mörka färgskala på komponenterna och att den svarta färgen på 

tallriken anses vara det dominanta på bilden. Mängden mat var liten och upplägget, ansåg 

uppsatsförfattarna, var asymmetriskt trots den centrala placeringen.  
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Figur 2 Förrätt 2 

Bilden i figur två valdes efter tallrikens intressanta mönster, rättens central placering, förrättens 

upplevda mängd samt asymmetriska uppläggning. 

 

 

Figur 3 Förrätt 3 

Bilden i figur tre valdes efter tallrikens mörka färg som kan upplevas dominant, den statiska och 

asymmetriska uppläggningen av antalet komponenter samt förrättens upplevda mängd. 

 

Varmrätter 
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Figur 4 Varmrätt 1 

Bilden i figur 4 valdes på grund av dess dominanta gröna färg. Maträttens upplägg var också i 

stor kontrast mot de andra varmrätterna med dess tydliga asymmetriska mönster. Bilden valdes 

också med anledning av olikheten i mängden mat i förhållande till de andra varmrätterna.   

 

 

Figur 5 Varmrätt 2 

Bilden i figur fem valdes utefter den neutrala färgskala, den mindre mängden mat på en varmrätt, 

det asymmetriska upplägget och den centrala placeringen. 
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Figur 6 Varmrätt 3 

Bilden i figur sex valdes eftersom den har en asymmetrisk placering på höger sida av tallriken 

och att den har en mörk färgskala med en kraftig grön färg. 

 

Efterrätter 

 

Figur 7 Efterrätt 1 

Bilden i figur sju valdes på grund av sin centrala placering, en dominant komponent, sin 

symmetriska form och att den har en neutral färgskala. 
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Figur 8 Efterrätt 2 

Bilden i figur åtta valdes eftersom den har likheter och relationer mellan färg och form, har en 

neutral färgskala, upplevd stor för att vara en dessert och är symmetriskt balanserad. 

 

 

Figur 9 Efterrätt 3 

Bilden i figur 9 valdes främst på grund av maträttens kombination av färg. Dessutom blev 

tallrikens färg dominant och skapade därför en balans tillsammans med komponenterna på 

tallriken. Det asymmetriska upplägget var också något som uppsatsförfattarna tydligt lade märke 

till.   
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Litteratur- och databasinsamling 

Den teoretiska bakgrunden är baserad på material från litteratur i böcker och vetenskapligt 

granskade artiklar som berör området upplägget på en gestaltad tallrik. De vetenskapliga artiklar 

som använts till arbetet är hämtade från databaserna Summon, Primo och Web of Science. De 

sökord som använts vid databasinsamlingen finns i Bilaga 1. Att gå igenom material till 

litteraturstudien är en tidskrävande process (Patel & Davidsson, 2011) och vid val av artiklar 

valdes följande avgränsningar: artiklarna ska vara vetenskapligt granskade, vara relevant för 

studiens syfte, finnas tillgängliga i fulltext och vara publicerade samt skrivna på svenska eller 

engelska. Det är viktigt att begränsa resultatet för att få en överblick av mängden materialet som 

samlats in, därför sållades en del artiklar bort bland de träffar som sökningarna gav (Patel & 

Davidsson, 2011) eftersom de inte var relevanta för studiens syfte. Detta genom att titeln och 

abstraktet granskats för att ge en kort inblick i artikelns innehåll och struktur (Patel & Davidsson, 

2011). Övrig litteratur införskaffades via universitetsbiblioteket i Måltidens Hus, Grythyttan. 

 

 

Metod för analys av data 

Nedan följer en beskrivning för hur materialet från enkäten samt hur bilderna har analyserats, på 

vilket sätt de har tolkats och sammanställts för att kunna understödja informationen i resultatet. 

 

Enkätinsamling 

Det insamlade materialet och informationen analyserades och kunde därefter behandlas i Excel- 

och Worddokument (Elsevier, 2017). På frågan om hur tilltalande maträtterna såg ut valde 

respondenterna ett alternativ på den hedoniska skala. Uppsatsförfattarna ansåg det vara lämpligt 

att presentera resultatet i stapeldiagram. Frågan sammanställdes i dataprogrammet Excel där även 

stapeldiagrammen designades. Statistiska centralbyrån anser att sammanställningen av 

enkätresultat i tabeller eller diagram är ett enkelt sätt att arbeta för att få ut ett tydligt resultat 

(SCB, u.å.). De öppna svaren i enkäten bearbetades genom att uppsatsförfattarna valde ut citat 

som speglade de generella tankar respondenterna hade av varje bild. Svar med bristande 

motivering eller otydlighet i formuleringen valdes bort. Utformningen av en kvantitativ enkät 

betyder att den har fasta svarsalternativ vilket resulterade i mindre information att bearbeta än om 
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metoden hade varit kvalitativ (Bryman, 2011). Genom att använda dataprogrammen Word och 

Excel kunde stapeldiagrammen konstrueras så att de visade resultaten i procent, detta för att 

möjliggöra en struktur i resultatet. 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Att ta hänsyn till hur information och data samlats in och sedan behandlats är en viktig process 

vid skrivandet av en uppsats eftersom plagiat och förfalskningar av material inte får ske (Patel & 

Davidsson, 2011). Endast artiklar skrivna på engelska har använts eftersom majoriteten av 

sökorden som tillämpades i arbetet var engelska, vilket gav ett större och mer precist sökresultat. 

Artiklarna har översatts från engelska till svenska och det är viktigt att förstå artiklarnas innebörd 

så korrekt som det är möjligt. Således har det inte varit vår avsikt om information misstolkats. 

Självklart har även forskningsetiska aspekter tagits i beaktande gällande de enkäter som 

genomförts i uppsatsen. 

 

Enkäterna genomfördes med hänsyn till Bryman (2011) fyra etiska riktlinjer. Innan enkäten 

skickades ut informerades respondenten om individskyddskravet innehållande dess fyra konkreta 

krav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). Informationskravet innebär att arbetets syfte framgår i förväg, respondentens deltagande är 

frivilligt samt att de deltagande har rätt att avbryta sin medverkan när som under enkätens gång 

(Ibid.). Detta kan liknas med samtyckeskravet som ger respondenten rättighet att själv bestämma 

över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att materialet som samlats in är konfidentiellt 

och att eventuella personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (Ibid). Det 

sista av de fyra etiska riktlinjerna är nyttjandekravet som innebär att insamlat material från 

respondenterna inte får lämnas ut för något annat ändamål än användandet för denna uppsats 

(Ibid.). 

 

Eftersom bildmaterialet i studien gestaltades av kockstudenter som har tillgång till detta arbete 

valde vi att inte prata enskilt med varje kockstudent och fråga om samtycke att använda deras 

maträtter eftersom deras identitet skulle skyddas. Genom att vi fick ta del av bilderna från 

kursansvarig men inte blev informerade eller fick information om vilken kockstudent som var 
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ansvarig för varje maträtt medförde det att kockstudenterna även blev anonyma för 

uppsatsförfattarna. Genom arbetets gång har det konstant diskuterats hur vi kan arbeta med 

materialet på ett sådant sätt, att det inte framkommer någon information om vem som står bakom 

maträtten. Detta eftersom studiens syfte är att undersöka vilka utmärkande egenskaper en maträtt 

på bild behöver för att bli tilltalande för ögat, och inte har något att göra med kockstudenternas 

val av tillagning, råvaror etc. Respondenterna som deltagit i studien ska inte ha haft någon 

kontakt med RHS vilket gjorde att de endast bedömt bilderna utifrån tilltalande grad. Även 

opponenterna för detta arbeta har blivit informerad om att om de har vetskap om kockstudenter 

som står bakom bildmaterialet ska detta inte reflekteras i deras opponering på arbetet.   

 

Under rubriken material finns bildmaterialet och information om hur bilderna blev framtagna 

samt tankesättet kring varför valet föl på dem. Där beskrivs även hur vi har gått till väga.  

 

 

Resultat 

Resultatet är uppdelat i tre kapitel: förrätter, varmrätter och efterrätter. Bilderna som presenteras 

nedan är uppställda enligt ordningen i enkäten och enkäten bestod av totalt tre förrätter, tre 

varmrätter och tre efterrätter. För varje rätt presenteras ett stapeldiagram där respondenternas svar 

presenteras och därefter följer respondenternas motiveringar och generella tankar kring varje rätt. 

Citaten i resultatet valdes ut för att spegla respondenternas övergripande tankar kring maträtterna 

och har enligt uppsatsförfattarna en koppling till de estetiska kompositionsbegreppen. Dessa citat 

är kodade enligt EyeQusetions anonymisering av respondenterna (A0001 - A0038). Totalt deltog 

38 stycken respondenter i enkätundersökningen, varav 39% män och 61% kvinnor. 53% svarade 

att de äter på restaurang flera gånger i månaden och av de som svarade på enkäten varierade 

åldern mellan 18 - 65 år. 

 

Förrätter 

 

Figur 10 Förrätt 1 
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Förrätt 1 (kod 805) fick ett medelvärde på 3,92 på den sjugradiga skalan. Svaren varierade mellan 

tycker mycket illa om (1) och tycker mycket bra om (7). Många av respondenterna tyckte att 

färgskalan på hela rätten var för mörk. De ansåg att både tallriken och råvarorna hade väldigt 

mörk färgskala. Några tyckte att rätten skulle gjort sig bättre på en ljusare tallrik eftersom 

råvarorna och rätten skulle träda fram mer i både textur, färg och form. Eftersom rätten har något 

mörka inslag tycker jag inte att rätten är tilltalande på den mörka tallriken. Rätten hade gjort sig 

bättre på en tallrik med en mer neutral ljus nyans (A0030). 

 

Andra tyckte också att rättens upplägg ser rörigt ut och att det är svårt att se vad det är på 

tallriken. De tyckte rätten såg kladdig ut och kändes därför inte fräsch med det upplägget. Den 

hackade gräslöken som är strödd över rätten och sprid på tallriken ger båden ett positivt och 

negativt intryck. Gräslöken tycker en del respondenter ger en grön härlig nyans som lyser upp 

rätten och bryter av den mörka färgskalan. Andra tycker gräslöken påverkar på ett negativt sätt 

eftersom de anser att den ger ett slarvigt intryck till upplägget. Mer färg! Skippa gräslöken, ser 

grötigt och brunt ut! (A0014). 
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Figur 11 Förrätt 2 

 
 

Förrätt 2 (kod 193) fick 4,24 i medelvärde på den sjugradiga skalan. Svaren varierade mellan 

tycker illa om (2) och tycker mycket bra om (7). Respondenterna tyckte att tallriken påverkade 

rätten i både positiv och negativ bemärkelse. Tallrikens mönster var något som frekvent återkom 

bland respondenternas kommentarer. En del tycker att färgkombinationen mellan rätten och 

tallriken skär sig något och maträtten försvinner för mycket i det mönstrade porslinet. Rätten 

upplevs ha mycket att erbjuda, dock känns den lite oarbetad och rörig. Mönstret på tallriken och 

rättens upplägg skär sig något (A0030). 

 

Andra respondenter som är positiva till rätten på bilden tyckte att upplägget var fint och färgerna 

gjorde rätten tilltalande. Ser ut som en fräsch rätt, estetiskt fin och plus för porslinet (A0022). 

 

Figur 12 Förrätt 3 
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Förrätt 3 (kod 392) fick 3,5 i medelvärde på den sjugradiga skalan. Svaren varierade mellan 

tycker mycket illa om (1) och tycker bra om (6). Många av respondenterna påpekade att rätten 

saknade färg och flera skrev att de fick känslan att rätten var billig. Färglös rätt! får känslan att 

maten är smaklös och man tänker mer på tallriken. känns också som det är förmycket mat 

(A0037). 

 

Tallrikens färg och form tillsammans med det färglösa råvarorna gav en av respondenterna 

känslan av vad som serverades förr. Färglösheten i rätten ger också flertalet respondenter känslan 

av smaklöshet och de efterfrågar mer färg och andra komponenter mer än lök. Färglös rätt! får 

känslan att maten är smaklös och man tänker mer på tallriken. känns också som det är förmycket 

mat (A0023). 

 

Många respondenter tyckte också att det var för stor mängd på tallriken och några personer 

påpekar att rätten skulle göra sig bättre med ett ojämnt antal komponenter på tallriken, förslagsvis 

tre istället för fyra. 

 

Varmrätter 
Figur 13 Varmrätt 1 

 
 

Varmrätt 1 (kod 504) fick 3,24 i medelvärde på den sjugradiga skalan. Svaren varierade mellan 

tycker mycket illa om (1) och tycker mycket bra om (7). Många av respondenterna tyckte att 
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färgen på rätten tog över för mycket, vilket gav en känsla av ett rörigt och kladdigt upplägg. Fler 

färger och mindre av det gröna hade lyft rätten ännu mera, tyckte många. För mycket grön färg. 

saknar andra färger (A0038). 

 

En del respondenter tyckte dock att rätten är spännande och intressant och förstår/antar att det 

finns en tanke bakom upplägget. Respondenterna drar slutsatserna till att kocken bakom detta 

upplägg har haft en tanke och hämtat inspiration vilket ger ett genomtänkt intryck. Gillar det 

röriga upplägget! trots att allt är väldigt messy så känns det genomtänkt. färgerna är också 

vackra (A0037). 

 

Flera påpekar också att placeringen av rätten på tallrikens yta förstärker känslan av ett ändå 

välarbetat upplägg. Trots att flertalet upplever rätten som kladdig och stökig så förstår de att 

rätten har en tanke med det kladdiga upplägget. Tyvärr gör detta också att rätten inte blir 

tilltalande och att den för vissa upplevs som slarvig vilket ger ett oproffsigt intryck.  
 

 

Figur 14 Varmrätt 2 

 

 

Varmrätt 2 (kod 263) fick 5 i medelvärde på den sjugradiga skalan som respondenterna fyllde i 

på enkäten. Av de totalt 38 som slutförde enkäten varierade svaren mellan tycker mycket illa om 

(1) och tycker mycket om (7).  
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Trots den stora variationen på svaren från respondenterna så visade majoriteten av svaren att 

maträtten var, i någon grad, tilltalande. I rutan där respondenterna själva fick skriva motivering 

till sina svar på den sjugradiga skalan så var många positiva till sammansättningen av färger och 

placering av maten. Många tyckte att mängden mat gjorde rätten elegant och tilltalande. 

Dessutom gillade många sammansättningen av färger och tyckte det var intressant att något 

gömde sig under svampen. Vackert upplägg med fina färger. mängden känns perfekt och man 

blir nyfiken vad som finns under svampen (A0037). Fin! Bra struktur och trevlig 

färgsammansättning (A0002). 

 

Av de som ställde sig negativa till maträtten var många kritiska till mängden mat för att vara en 

varmrätt. 
 

För att vara en varmrätt, vad får jag mer än råa champinjoner? snygga färger men saknar att 

huvudråvaran är synlig. Eller är den vegetarisk kanske? Vart är fisken? Vart är köttet? Storleken 

känns lite mer som en förrätt än en varmrätt (A0030). 
 

Figur 15 Varmrätt 3 

 

 

Varmrätt 3 (kod 416) fick ett medelvärde 4 på den sjugradiga skalan. Svaren på enkäten varierade 

mellan tycker illa om maträtten (2) och tycker mycket bra om (7).  
 

Stor del av respondenterna lämnade svar som var i mitten på den sjugradiga skalan och 

alternativet som de flesta valde var; tycker något bra om. Trots att många valde ett alternativ på 
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den övre delen av skalan var en del negativa till matens placering och färg. Varför bara på ena 

sidan tallriken? Ser inte vad rätten består av kött fisk? Giftig grön färg som känns artificiell 

(A0011). Ser jättekonstigt ut att placera maten i ena hörnet (A0015). 

 

Andra, som var positiva till upplägget på tallriken och tyckte att maträtten såg tilltalande ut, 

motiverade sitt svar med att de gillade färgerna och tyckte att upplägget var spännande. 
 

Placeringen och den lätt böjda formen på upplägget gör att maten samspelar väldigt väl med 

tallriken. Gillar kontrasterna som skapas av de olika färgerna och inget tar heller överhanden 

(A0023). 

 

Efterrätter 
Figur 16 Efterrätt 1 

 
 

Efterrätt 1 (kod 973) fick ett högt medelvärde på 5.16 på den sjugradiga skalan. Svaren på 

enkäten varierade mellan tycker illa om (2) och tycker mycket bra om (7). Respondenterna som 

tyckte att maträtten var tilltalande motiverade sitt svar med att upplägget var elegant och enkel. 

En del tyckte dock att upplägget saknade något, men samtidigt att de trodde att det skulle smaka 

väldigt bra. Trots att vissa tyckte att något saknades så svarade många att det såg väldigt 

tilltalande och inbjudande ut. Denna väcker intresse. Mycket snyggt upplägg och känns 

välkomponerad. Det är dock svårt att se vad det är som jag blir serverad men hoppas att det 

presenteras i menyn (A0030). Såg väldigt gott ut, men ser lite tomt ut på tallriken. Garnering 

runt omkring? (A0010). 
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De respondenter som ställde sig negativa till rätten tyckte främst att rätten såg tråkig ut och att det 

saknades färg. Stor portion. Lite trist och fantasilös (A0032). 
 

Figur 17 Efterrätt 2 

 
 

Efterrätt 2 (kod 783) fick ett medelvärde på 4,13 på den sjugradiga skalan. Svaren på efterrätt 2 

varierade mellan tycker mycket illa om (1) och tycker mycket bra om (7). Många respondenter 

var delade i sina intryck av maträtten. Vissa svarade att de inte visste om de tyckte den var 

tilltalande eller inte. Många hade svårt att se var det var på tallriken och vissa tyckte att det 

saknades färger. En del gillade porslinet och upplägget, som de tyckte hade ett samspel. Många 

skrev positiva och negativa motiveringar till maträtten. Ser klassiskt och rent ut. känns dock som 

väldigt stor efterrätt och saknar färg (A0037). Ser både tråkig och spännande ut på samma 

gång. Har svårt att bestämma mig om vad jag tycker om rätten. Såsen i mitten är jag kanske lite 

tveksam till (A0002). 
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Figur 18 Efterrätt 3 

 

 

Efterrätt 3 (kod 659) fick det högsta medelvärdet på 5,39. Av de 9 maträtter som bedömdes i 

enkäten var det denna rätt som respondenterna ansåg vara mest tilltalande. Totalt varierade 

svaren mellan tycker illa om (2) och tycker mycket bra om (7). Många respondenter tyckte 

färgerna på de olika komponenterna var mycket tilltalande. Många gillade också att man tydligt 

kunde se vad det var på tallriken. Fina färger. Enkelt upplägg. man ser vad man ska äta. Fint 

(A0024). 

 

Många respondenter tyckte dock att tallriken påverkade intrycket negativt och drog ner betyget 

för ett annars mycket fint upplägg. Gillar upplägget och de olika färgerna på rätten, men 

tallriken är påtaglig och tar över lite för mycket (A0037). 

 

 

Diskussion av resultatet 

Nedan diskuteras resultatet i relation till den teoretiska bakgrunden och uppsatsens syfte. Vad gör 

en maträtt tilltalande/inte tilltalande och kan de estetiska kompositionsbegreppen, relationer, 

organisationer, symmetri/asymmetri och balans vara användbara vid uppläggning av en maträtt. 

Resultatdiskussionen är uppdelad efter rubrikerna förrätter, varmrätter och efterrätter.  

 

0 % 2.63 % 5.26 % 15.79 %
21.05 %

36.84 %

18.42 %

Tycker
mycket illa

om

Tycker illa
om

Tycker något
illa om

Tycker
varken bra
eller illa om

Tycker något
bra om

Tycker bra
om

Tycker
mycket bra

om

Efterrätt 3 (kod 659)



 37 

Förrätter 

Den första förrätten med svart tallrik och central placering av komponenterna har enligt 

respondenterna en för mörk färgskala när det gäller både färgen på tallriken samt råvarorna. 

Enligt Johansson (2004) är det viktigt att kocken förstå färgens betydelse i skapandet av en 

maträtt och Spence och Piqueras-Fiszman (2014) menar att tallrikens färg har stor inverkan på 

maträttens helhet när det kommer till hur gästen upplever maträttens komponering. Några av 

respondenterna tyckte maträtten skulle göra sig bättre på en ljus mer neutral tallrik eftersom 

råvarorna skulle bli mer framträdande i färg och form. Enligt ett fåtal av respondenterna 

upplevdes gräslöken ge en grön härlig nyans som bryter av den mörka färgskalan men överlag 

upplevdes rätten färglös och den mörka färgskalan gjorde det svårt att avgöra vad det är som 

serveras. Detta beror troligen på att starkare färger ger maträtten ett mer tilltalande intryck av hur 

rätten upplevs kommer smaka (Huisman, et al., 2016; Piqueras-Fiszman, & Spence, 2015; 

Zampollo, et al., 2012).  

 

Förrätt två som är centralt placerade på en blå/vit mönstrad tallrik gav enligt respondenterna ett 

rörigt intryck av maträtten. Spence och Piqueras-Fiszman (2014) menar att det är viktigt att hitta 

balans och harmoni på tallriken, detta för att råvarorna ska framhävas bättre. Respondenterna 

anser att tallrikens mönster tar över helhetsintrycket och det gör att maträtten känns rörig och 

råvarorna hamnar i bakgrunden. Johansson (2004) menar att maträtten måste harmonisera med 

porslinet och Huisman et al., (2016) konstaterar att råvarornas färg ger vägledning om hur 

maträtten kommer smaka. Avsaknaden av ett strukturerat upplägg bidrog till känslan hos många 

av respondenterna att förrätten sakna/ upplevdes obalanserad. Akner-Koler (2007) beskriver att 

för att något ska vara balanserat krävs symmetri i skapelsen, i detta fallet maträttens upplägg. Här 

är det tydligt att maträtten saknar balans och det beror antagligen på att tallrikens mönster tar 

över maträttens organiska komponering.  

 

Den tredje förrätten med brun färg, rektangulär form på tallriken och statisk uppläggning av 

råvarorna gav enligt respondenterna maträtten ett färglöst intryck. På grund av bristen på färg 

tyckte många också att den såg smaklös ut. Detta kan kopplas till det Huisman et al., (2016) och 

Gustafsson, et al., (2014) skriver om att perception av smak först bedöms med ögonen, alltså 

maträttens färgintensitet. Förväntningarna en gäst får när de först ser en maträtt, i det här fallet på 
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bil, kan också påverka hur de skulle uppleva den faktiska smaken (Ibid). En del respondenter 

reagerade också på maträttens upplägg och tyckte det var för enformigt. Denna typ av upplägg är 

vad Akner-Koler (2007) kallar för en statisk organisation och det uppstår när de olika 

komponenterna på tallriken placeras på en rak linje. Detta, i kombination med bristen på färg på 

maten, gav maträtten ett nästan uteslutande negativa förväntningar. Detta upplägg gav också 

respondenterna obalans inom det balanserade eftersom ett ojämnt komponerat upplägg med tre 

komponenter antagligen hade gett mer balans till maträtten än vad de fyra upplevdes göra.  

 

Varmrätter 

Varmrätt ett som innehöll mycket grönt och som hade tydliga asymmetriska mönster upplevdes 

av många respondenter som slarvigt upplagd. Detta gav ett kaosartat intryck och andra nämnde 

att den mörka gröna färgen inte gjorde maträtten tilltalande. Gustafsson et al., (2014) tar upp att 

det finns olika nivåer av färgintensitet och att det bidrar till hur gästen upplever att maträtten 

kommer smaka. Detta var tydligt i respondenternas bedömning av denna maträtt där färgen på 

skummet/såsen bidrog till negativa kommentarer. Det kaosartade intrycket respondenterna 

uttryckte i enkäten kan kopplas till det Akner-Koler (2007) skriver om att asymmetrisk design 

kan ge ett otillfredsställande intryck och bilda en obalans i en maträtt.   

 

Respondenternas överlag negativa kommentarer kan också bero på relationen mellan 

komponenterna i maträtten. Några av respondenterna beskriv att det gröna på tallriken tog över 

för mycket och att proteinet var övertäckt och inte gick att se. Vanligtvis presenteras 

komponenterna i en hierarkisk ordning där det största objektet kallas dominant. När det kommer 

till maträtter är det vanligt att proteinet är det dominanta på upplägget och de resterande 

komponenterna blir det Akner-Koler (2007) kallar subdominant och underordnad.  

 

Varmrätt två med sin neutrala färgskala och dominerande råvara champinjon fick överlag väldigt 

positiva kommentarer. Många av respondenterna reagerade på det eleganta och fräscha 

upplägget. Framförallt var det placeringen av de olika komponenterna på tallriken som 

respondenterna tyckte var elegant. Även om maträtten saknar vissa egenskaper för att vara 

symmetrisk så upplevde många av respondenterna rätten som balanserad. Akner-Koler (2007) 

skriver att balans vanligtvis är strakt förknippat med symmetri, men att det också går att finna 
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balans i en skapelse med asymmetriska egenskaper. Många av respondenterna upplevde 

maträtten som elegant på grund av mängden mat och dess placering. När det kom till råvarorna 

på tallriken fokuserade många respondenter på svampen. Vanligtvis är det dominanta på tallriken 

proteinet, men i detta fall var det svampen som fick mest utrymme. Akner-Koler (2007) skriver 

att det dominanta på en tallrik har ett stort inflytande över andra delar i konstellationen. På denna 

maträtt blev det tydligt att svampen hade stort inflytande på om respondenterna tyckte om bilden 

eller inte. Personer som gillade svamp uttryckte sig positiva om maträtten och personer som skrev 

att de inte gillar svamp ansåg att maten troligtvis inte skulle smaka bra.    

 

Varmrätt tre med sin asymmetriska högerplacering på tallriken fick många av respondenterna att 

reagerade på upplägget. Många var kritiska till att alla komponenter var placerade på den högra 

sidan av tallriken. Akner-Koler (2007) beskriver denna typ av organisation som organisk och sker 

när komponenterna är placerade i ett halvcirkulär form. När det gäller en organisk organisation på 

tallriken är det viktiga hur rörelser och krafter interagerar på tallriken (Ibid). I detta fall är kraften 

riktad mot höger och det är här gästens fokus hamnade. Michel et al. (2015) menar att upplägget 

av komponenterna på en tallrik kan ändra gästens gillande av en maträtt, samt hur de konsumerar 

den. Många uttryckte också att färgen på de olika komponenterna gjorde rätten mindre tilltalande. 

Bland annat tyckte vissa respondenter att den gröna färgen på såsen var för skarp och inte 

passade ihop med resten av maträtten. Johansson (2004) skriver om att det är viktigt att tänka på 

hur starka färger komponenterna har och hur de passar med varandra. Många av respondenterna 

skrev att det var svårt för dem att se vad det var på tallriken. Med undantag för den gröna såsen så 

var de andra komponenterna väldigt mörka. 

 

Efterrätter 

Efterrätt ett med sin symmetriska centrala placering gjorde att många av respondenterna tyckte 

maträtten var elegant och tilltalande. Speciellt reagerade respondenterna på hur balanserad och 

välkomponerad rätten såg ut. Akner-Koler (2007) skriver att alla människor är dragna till balans i 

både bild och form vilket kan förklara varför denna bild blev så populär. Detta är också en av få 

bilder i enkäten som har symmetriska egenskaper. Akner-Koler (2007) förklarar att symmetri kan 

kopplas till det som upplevs balanserat och detta märks tydligt i respondenternas öppna 

motiveringar om rätten. Några respondenter tyckte maträtten såg väldigt god ut, men att det såg 



 40 

lite tomt ut på tallriken. Detta räddades dock med att tallriken också gav ett elegant intryck och 

förstörde den harmoni som de tyckte fanns i maträtten. Spence och Piqueras-Fiszman (2014) 

förklarar detta med att tallrikens färg har betydelse när det kommer till hur gästerna upplever en 

maträtt. I detta fall smakar de aldrig på maten, men respondenternas förväntningar på smaken kan 

i detta fall också kopplas till tallriken. Gustafsson et al. (2014) anser också att tallrikens färg har 

inverkan på hur måltiden kan upplevas av gästen. 

 

Efterrätt två som bestod av likheter och relationer mellan färg och form fick väldigt delade 

reaktioner. En del tyckte tallriken inte alls passade in med komponenterna i rätten. Andra tyckte 

tallriken bidrog med färg till en annars ganska färglös maträtt. Många saknade dock det som 

Akner-Koler (2007) skriver om balans. Detta trots att maträtten har tydliga symmetriska 

egenskaper. Det var tydligt i svaren att många var kritiska till mängden och kände att den var för 

stor för en efterrätt. Ahlgren (2007) skriver också att det inte bara är färg som upplevs med synen 

utan även storlek och form (Zampollo et al., 2012), som också är två viktiga aspekter vid en 

måltidsupplevelse. I detta fall är det också relevant när det gäller respondenternas förväntningar 

av maträtten (Ibid). När det gällde tallriksupplägget för denna maträtt ansåg många respondenter 

att såsen i mitten inte var tilltalande och att helheten blev tråkig. Resultatet säger emot det som 

Velasco, Michel, Woods och Spence (2016) skriver om att obalanserade tallriksupplägg ofta får 

sämre respons än tallriksupplägg med centrerade komponenter. Denna maträtt är centrerad, men 

anledningen till att många var kritiska kan förklaras i mängden på tallriken. 

 

Efterrätt tre som serverades på en terrakotta färgad tallrik med asymmetriskt upplägg var den rätt 

av alla maträtter i enkäten som ansåg vara mest tilltalande. Här var det balansen mellan 

komponenternas färger och asymmetrin som gjorde efterrätten tilltalande. Respondenternas ser 

maträttens färgrika struktur vilket gör att deras blickar vandrar mellan komponenternas olika 

färger, former och texturer. Enligt Lindgren och Nordström (2009) gör detta synsätt att maträtten 

får en helhet som blir lättillgänglig för många. Denna rätt kan liknas med vad Michel et al. (2015) 

menar representerar en maträtt med tydligt inflytande på gästen. Upplägget av komponenterna på 

tallriken har inflytande på hur respondenterna upplever efterrätten och asymmetrin, den organiska 

strukturen ger efterrätten ett korrekt upplägg enligt Michel et al. (2015). Däremot anser 

Zampollo, et al., (2012) att mängden mat på tallrikens yta påverkar maträttens visuella tilltalande.  
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Denna efterrätt visar på att utseendet av en måltid är viktigt för gästens förväntningar av 

smakupplevelsen där även komponenternas olikheter i färg, form och mängd påverkar (Ahlgren, 

2007; Spence & Piqueras-Fiszman, 2014).  Dock har Velasco, et al., (2014) funnit att 

obalanserade tallriksupplägg ofta får sämre respons, men i detta fall stämmer det inte. Rörelserna 

som samspelar i komponenternas organiska form (Akner-Koler, 2007) är alltså i denna efterrätt 

fördelaktiga för respondenternas positiva synpunkter på upplägget.   

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Detta avsnitt behandlar synpunkter på de metoder som använts under arbetets gång samt att 

problematiken kring dem diskuteras.  

 

Litteratur- och databasinsamling 

Vid sökningen av vetenskapliga artiklar nyttjades endast engelska ord. Många vetenskapliga 

artiklar som finns idag är vanligtvis skrivna på engelska och därför blev det naturligt och en 

självklarhet att använda engelska sökord. Under artikelsökningen fann vi flera relevanta artiklar 

men eftersom de inte finnas i fulltext fick de uteslutas. Detta kan ha lett till att vi gått miste om 

viss information.  

 

Vissa referenser som nyttjats i uppsatsen är skrivna av samma forskare/författare, vilket kan ge en 

felaktig bild när det gäller spridningen av artiklarna. Somliga av dessa har kompletterats med 

dubbelreferens vilket vi anser bidrar till en ökad trovärdighet eftersom resonemangen är 

densamma.  

 

Pilotstudie 

Att genomföra en pilotstudie på enkäten har som syfte att undersöka om respondenterna 

uppfattade frågorna korrekt (Patel & Davidsson, 2011) och om frågorna höll sig inom uppsatsens 

syfte. Pilotstudien hade två huvuddelar och del två, där respondenterna skulle svara på en öppen 

fråga, gav ganska lika svar. Detta hade kunnat undvikas genom att utföra en pilotstudie på fler än 

tre personer för att få ännu mer respons på den öppna frågan (Patel & Davidsson, 2011). I 
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efterhand uppmärksammades att vissa frågor borde formulerats tydligare. Detta gällde speciellt 

den öppna frågan där respondenterna skulle motivera sina svar om maträtten på bilden var 

tilltalande eller inte. En pilotdeltagare tyckte det borde framgått tydligare vilket svar som 

önskades. Detta var dock medvetet av uppsatsförfattarna eftersom ledande frågor undveks för att 

få respondenternas egna åsikter och tankar. 

 

Enkätundersökning 

Den information som samlades in med hjälp av enkäten bidrog med stor nytta för uppsatsens 

resultat. Den största svårigheten var för oss att bygga en enkät med bilder. Uppsatsförfattarna fick 

hjälp av Asgeir Nilsen, Universitetsadjunkt på Örebro Universitet, Campus Grythyttan, att 

sammanställa en enkät som sedan användes i studien. 

 

En svårighet var att få respondenterna intresserade av uppsatsens inriktning och att de själva 

skulle ta sig tid att delta och svara på enkäterna. Eftersom all kontakt med respondenter skedde 

via mail var det svårt att ge en mer personlig beskrivning på varför deras deltagande är viktigt för 

oss och uppsatsens arbete. Detta gjorde att information gick förlorad på vägen, därför blev det ett 

stort bortfall. Det var även svårt att veta i förväg hur många personer av de som fick enkäten 

tilldelad som skulle delta. En annan svårighet var att få respondenterna att slutföra enkäten. När 

det var dags att sammanställa ett resultat var det 38 slutförda enkäter och 21 aktiva/påbörjade. 

Detta tros bero på att respondenterna inte var medvetna om att under längre oaktivitet i enkäten 

loggades deltagaren ut och då inte viste hur hen sedan skulle gå tillväga för att fortsätta. Detta var 

något som uppsatsförfattarna inte hade vetskap om och därför fanns inte den informationen med i 

informationsbladet.  

 

Urval av bilder 

Det är svårt att arbeta med visuell kommunikation (Lindgren & Nordström, 2009) och bildernas 

roll i uppsatsen var att frambringa vilket budskap och betydelse som bilden (maträtten) faktiskt 

sänder. Valet av bilder gjordes med åtanke att både de estetiska kompositionsbegreppen och de 

olika förhållningsätten gällande tallriksupplägget (Zampollo et al., 2012) skulle vara 

representerade.  
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Valet av bilder hade nu i efterhand troligen sett annorlunda ut eftersom vi har fått djupare 

förståelse för dessa begrepp och hur de skiljer sig på tallriksupplägget. Detta på grund av att vi nu 

insett att sju av nio maträtter som valdes ut är asymmetriska och endast två symmetriska. För oss 

var det viktigt att välja ut maträtter som är upplagda med olika placering, färger, former och 

storlekar. Detta för att säkerställa att bildernas kommunikation ska nå fram på ett lämpligt sätt 

(Bergström, 2015). Detta har gjort att vi idag skulle valt annorlunda i det fall mellan maträtternas 

koppling till de estetiska kompositionsbegreppen. 

 

 

Det finns en tanke med att bilderna är benämnda efter förrätt, varmrätt och efterrätt. Eftersom det 

är svårt att se hur stor rätterna är och hur stor tallriken är har rätterna medvetet benämnts efter 

vilken kategori de tillhör. Detta för att respondenterna ska förstå att de till exempel kan tycka att 

en varmrätt upplevs vara liten i mängd och att en efterrätt kan uppleva för stor. Dock är det 

viktigt att förstå att ett dilemma kan uppstå eftersom bilderna uppfattas olika beroende på 

respondenten och hur hen ser på upplägget, vilken vinkel bilden är tagen ur samt att alla har egna 

gillande preferenser beroende på tidigare erfarenheter. Uppsatsförfattarna valde medvetet att inte 

bifoga menyn till maträtterna. Detta gjordes för att ta bort fokus från maträttens råvaror, eftersom 

uppsatsens syfte var att enbart ta reda på hur tallriksupplägget påverkar graden av tilltalande. 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande  

Respondenterna har gett sitt samtycke till att delta i studien och uppsatsen uppfyller de estiska 

principer som ett forskningsarbete ska uppfylla enligt Vetenskapsrådet (Patel & Davidson, 2011). 

Respondenterna delgavs också information enligt informationskravet (Bryman, 2011) och 

materialet har anonymiserats. Det insamlade materialet kan komma att utgöra underlag som 

pilotstudie i Lars Erikssons framtida doktorandarbete vilket beskrevs i informationskravet (bilaga 

2) som respondenterna fick ta del av innan deras deltagande. 

 

 

Forskningsetisk uppföljning 

Varje mail som skickades till respondenterna inleddes med att informanterna presenterade sig 
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med namn, uppsatssyfte samt vilket universitet de representerade. Denna tydliga presentation 

inledd även enkätens följebrev. Mailen innehöll informationsbladet där kontaktuppgifter till 

informanterna tydligt framgick. I informationsbladet berördes individskyddskravet för 

respondenterna där det blev tydlig att deltagandet var frivilligt och anonymt samt att ingen 

respondent kommer nämnas vid namn. Information om hur respondenter skulle gå tillväga för att 

få ta del av den avslutade uppsatsen skedde även, genom information om vem de ska kontakt 

gällande tilldelningen av uppsatsen via mail. 

 

 

Slutsats 

Undersökningens syfte var att ta reda på om de estetiska kompositionsbegreppen (relationer, 

organisationer, symmetri/asymmetri och balans) kunde användas vid utformandet av 

tallriksupplägg. Resultatet visar att personer med begränsad kunskap om estetik inom 

måltidskunskap, undermedvetet tillämpar dessa när de bedömer hur tilltalande en maträtt är. 

Detta visade sig i form av formuleringar och ordval som kan kopplas till de estetiska 

kompositionsbegreppen. Framförallt ger maträtter med harmoni och balans hög grad av 

tilltalande. Färg, både på tallriken och komponenterna, har också stor betydelse för gäster och 

deras förväntade smakupplevelser. Resultatet kan vara ett hjälpmedel vid utformandet av ett 

tallriksupplägg för att identifiera faktorer som gör en maträtt tilltalande.     

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Uppsatsen har haft ett tydligt fokus på produkten men har också belyst vikten av vidareutbildning 

för kockar inom restaurangbranschen. Kockar som får möjligheten att utveckla kunskapen om 

vad tallriksuppläggets tilltalande attribut faktiskt betyder inom måltidsupplevelsen kommer sätta 

sina avtryck på måltidsgestaltningar framöver, mer än vad maträtters gestaltningar idag 

förmedlar. Att ge sina medarbetare chans till vidareutveckling och fördjupning inom sensorik och 

dess attribut kan ge kocken förståelse för hur ett tilltalande tallriksupplägg formas och hur 

maträttens tilltalande påverkat gästen.  
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      Bilaga 1 

SÖKMATRIS 

1. Visual 

2. Food 

3. Dining 

4. Presentation 

5. Plating 

6. Perception 

7. Artistic  

 

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi-

nation 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2017-03-

30 

Summon 1 5 388 

655  
 

0 0 0 0 0 

 summon 2 11 124

 031 

 

0 0 2 0 0 

 Summon 3 631 91

9 

 

1 0 2 0 0 

2017-04-

04 

Summon 1 5 388 

655  

1+2+3 53 374  

 

1 1 1 

 Summon 4 6 078 

527  

 

0 0 0 0 0 

 Webb of 

sciens 

1 11 124

 031 

2+1+5 14 042  

 

2 1 1 

 Webb of 

sciens 

5 379 91

9 

 

5+2+1 14 042 

 

3 2 2 

 Summon 6 3 953 

999 

 

6+2+3 88 737  

 

0 0 0 

2017-04-

05 

Primo 7 1 472 

084 

 

7+2+4 12 978 

  

0 0 0 

 Primo 7 1 472 

084 

7+2+5 203  

 

6 3 1 
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      Bilaga 2 

Informationsblad för examensarbete 

Vilka attribut behövs på tallriken för att göra en maträtt tilltalande? 

Vi heter Therese Brage och Douglas Drugge och studerar vår sista termin på Sommelier och 

måltidskreatör programmet vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Vårt 

examensarbete undersöker om ett välarbetat tallriksupplägg påverkar gästens förväntning av 

måltiden. Vilka attribut på tallriken gör att rätten blir tilltalande? 

 

Bakgrund till projektet 

Lars Eriksson doktorand på restaurang och hotellhögskolan forskar och undervisar inom ämnet 

Estetisk gestaltning. De estetiska kompositionsbegreppen kan kopplas till de fyra 

kandidatprogram som finns att studera vid campus Grythyttan (Örebro universitet, 2017).  Att 

förstå och tillämpa dessa begrepp i olika måltidssituationer är ett tydligt utbildningsmål eftersom 

studenterna ska ha kunskapen om hur man kan kombinera och omsätta estetiska kunskaper och 

färdigheter. Intresset för att undersöka tallriksupplägets estetik uppkom under våren 2017 då vi, 

Therese och Douglas, inte fann någon konsekvent design och form på de kulinariska kockarnas 

hantverksprov eller att det inte finns några specifika krav eller kunskaper om vad som gör en 

maträtt tilltalande för gästen. Vilka attribut behövs på tallriken för att göra rätten tilltalande? 

 

Det insamlade resultatet kommer användas i denna uppsats samt utgöra underlag för pilotstudie i 

Lars Erikssons doktorandarbete.  

  

Era rättigheter 

Undersökningen är frivillig och ni bestämmer själva över ert deltagande. Er identitet är skyddad 

och hela enkäten är anonym. Ingen information om ert deltagande kommer att sparas eller vara 

synlig för någon.  

 

Ifall ni vill läsa det färdiga resultatet av studien har ni möjlighet att kontakta oss efter den 2 juni 

2017. Studien kommer också publiceras i databasen DiVA. 

  

Kursansvarig och handledare är Professor Åsa Öström  

asa.ostrom@oru.se  

Telefon nr: 019-302011 

Therese Brage 

therese.brage@gmail.com 

Douglas Drugge 

douglas.drugge@hotmail.com  

mailto:asa.ostrom@oru.se
mailto:therese.brage@gmail.com
mailto:douglas.drugge@hotmail.com
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Bilaga 3 

Enkätutformning 

 

Välkommen! 

Vad roligt att ni vill vara med i vår undersökning!  

Svara gärna så sanningsenligt som möjligt. 

 

Tack på förhand! 

Therese Brage & Douglas Drugge 

 

Kön 

• kvinna 

• man 

• vill inte specificera 

Ålder 

• 18-29 år 

• 30-49 år 

• 50-65 år 

• 65+ år 

Utbildning 

• Högstadieutbildning 

• Gymnasieutbildning 

• Högskoleutbildning 

• Annan eftergymnasial utbildning 

Hur ofta äter ni på restaurang? 

• Mer än en gång i veckan 

• Flera gånger i månaden 

• Några gånger per år  

• Sällan 



 2 

 

• Förrätt 1 (Bild) 

 Hur tilltalande är förrätten på bilden?  

Inte alls tilltalandeMycket tilltalande 

 

Motivera ditt svar? (Färg, form, mängd, placering osv.) 

 

• Förrätt 2 (Bild) 

Hur tilltalande är förrätten på bilden?  

Inte alls tilltalandeMycket tilltalande 

 

Motivera ditt svar? (Färg, form, mängd, placering osv.) 

 

• Förrätt 3 (Bild) 

Hur tilltalande är förrätten på bilden?  

Inte alls tilltalandeMycket tilltalande 

 

Motivera ditt svar? (Färg, form, mängd, placering osv.) 

 

• Varmrätt 1 (Bild) 

 Hur tilltalande är förrätten på bilden?  

Inte alls tilltalandeMycket tilltalande 

 

Motivera ditt svar? (Färg, form, mängd, placering osv.) 

 

• Varmrätt 2 (Bild) 

Hur tilltalande är förrätten på bilden?  

Inte alls tilltalandeMycket tilltalande 

 

Motivera ditt svar? (Färg, form, mängd, placering osv.) 
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• Varmrätt 3 (Bild) 

  

Hur tilltalande är förrätten på bilden?  

Inte alls tilltalandeMycket tilltalande 

 

Motivera ditt svar? (Färg, form, mängd, placering osv.) 

 

• Efterrätt 1 (Bild) 

Hur tilltalande är förrätten på bilden?  

Inte alls tilltalandeMycket tilltalande 

 

Motivera ditt svar? (Färg, form, mängd, placering osv.) 

 

• Efterrätt 2 (Bild) 

Hur tilltalande är förrätten på bilden?  

Inte alls tilltalandeMycket tilltalande 

 

Motivera ditt svar? (Färg, form, mängd, placering osv.) 

 

• Efterrätt 3 (Bild) 

Hur tilltalande är förrätten på bilden?  

Inte alls tilltalandeMycket tilltalande 

 

Motivera ditt svar? (Färg, form, mängd, placering osv.) 

 

 


	Sammanfattning
	Förord 
	Introduktion 
	Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
	Teoretisk bakgrund 
	Sensorik, perception och synsinnet
	Estiska kompositionsbegrepp
	Relationer
	Balans

	Olika förhållningssätt inom tallriksupplägget
	Ett visuellt tilltalande tallriksupplägg
	Färg och relationer
	Komponenter, placering och relationer
	Form, mängd och symmetri
	Maträttens position och smakfullhet


	Syfte och frågeställningar 
	Metod och material 
	Metodval
	EyeQuestion
	Pilotstudie 
	Urval av bilder
	Bilder för design av enkät
	Förrätter
	Varmrätter
	Efterrätter

	Litteratur- och databasinsamling

	Metod för analys av data
	Enkätinsamling

	Etisk planering för studiens genomförande
	Resultat
	Förrätter
	Varmrätter
	Efterrätter

	Diskussion av resultatet
	Förrätter
	Varmrätter
	Efterrätter

	Metod- och materialdiskussion
	Litteratur- och databasinsamling
	Pilotstudie
	Enkätundersökning
	Urval av bilder

	Etisk reflektion om studiens genomförande
	Forskningsetisk uppföljning
	Slutsats
	Praktisk användning och vidare forskning
	Referenslista 
	Litteratur
	Artiklar


