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Sammanfattning  
Vi kommer dagligen i kontakt med färger som kan påverka vårt humör och beteende. Färgerna 

kan medvetet och undermedvetet frambringa olika känslor som kan påverka de val vi gör samt 

bidra till helhetsintrycket av en måltid.    

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken färg (röd, blå, grön, brun, grå eller gul) som 

attraherar mest i en maträtt. Studien berör det visuella uttryckets betydelse för en måltid. 

Frågeställningarna som skall besvaras är hur resultatet skiljer sig mellan olika grupper samt vilka 

samband som finns mellan den maträtt respondenterna anser mest visuellt tilltalande och den 

maträtt som de vill bli serverade på restaurang.  

 

En enkätundersökning genomfördes med 103 respondenter (52 kvinnor och 51 män) under 26-27 

april 2012 på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Testet gick ut på 

att respondenterna utefter sex matfotografier i olika färger (röd, blå, brun, grön, grå och gul) 

svarade på frågor angående vilken maträtt de ansåg mest/minst visuellt tilltalande samt den de 

helst/helst inte vill bli serverad på restaurang. Respondenterna fick också fylla i hur mycket de 

var beredda att betala för ett restaurangbesök, detta för att kunna kategorisera dem i 

konsumentgrupper.  

 

Resultatet visar att alla grupper valde den gula maträtten som den mest visuellt tilltalande samt 

den som flest ville bli serverade på restaurang. Den grå och blå maträtten valdes som minst 

visuellt tilltalande och den flest respondenter inte ville bli serverade på restaurang. Vissa 

skillnader fanns mellan de olika grupperna men liknande resultat visades på många frågor. 

Männen ansåg att den blå och grå maträtten var minst visuellt tilltalande medan fler kvinnor 

ansåg den grå. Båda könen ansåg den grå maträtten som den de helst inte ville bli serverade på 

restaurang.   

 

Många olika faktorer kan ligga till grund för resultatet. Respondenternas smakassociationer till 

de olika färgerna kan till stor del påverkat respondenternas val. Många respondenter ogillade de 

skarpa färgerna i maträtterna. Dock kan den skarpa gula färgen accepterats då den förekommer 

naturligt i flera livsmedel. Eventuellt skulle ett annat resultat visats om färgerna förekommit i 

mer neutrala och naturliga nyanser. 

 

Nyckelord: association, attraktion, mat, påverkan, val   
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1. Inledning  

Blått är flott. Grönt är skönt. Gult är fult. Rött är sött. Det finns en rad olika talesätt om färger 

och dess associationer. Men hur spelar färgen in i val av en produkt? Vilka faktorer påverkar och 

hur skiljer det sig mellan olika produkter? Vilken roll har färgen i valet av maträtt? Är det den 

maträtt som tilltalar oss mest i dess visuella uttryck som vi helst vill äta? 

  

Färger är något som intresserat mänskligheten under en mycket lång tid. Redan på 1800-talet 

genomfördes undersökningar för att se hur färger påverkar människan. Idag utförs studier för att 

undersöka hur färg påverkar oss i vår vardag. Restauranger utnyttjar färgernas krafter för att öka 

aptiten hos sina gäster men även för att sänka den. Färg kan påverka våra smakpreferenser och 

bidra till en måltids helhetsupplevelse. I denna studie undersöks vilka färger som har störst 

visuell dragningskraft i en maträtt samt vilken färg det är på maten vi helst blir serverade på 

restaurang.   

 

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs tidigare studier med inriktning på färg och konsumentval och tar upp 

människans förmåga att uppfatta färg samt färgers betydelse, associationer och innebörd. De 

teorier och fakta som redovisas ställs i diskussionen mot resultatet av denna studie.  

 

2.1 Ögats förmåga att uppfatta färg  

Med hjälp av våra sinnen kan information registreras från omgivningen (1177, 2005). Våra 

sinnen (hörsel, känsel, lukt, smak och syn) styrs av sinnesceller. I ögat finns nästan tre fjärdelar 

av alla kroppens sinnesceller och det är bland annat med hjälp av dessa som ögat kan uppfatta 

färger (ibid.).  

 

Längst bak i ögat finns näthinnan med ljuskänsliga receptorer (stavar och tappar) (1177, 2005). 

Stavarna är de mest ljuskänsliga receptorerna och de används för att se i mörker men kan dock 

inte urskilja specifika färger. De receptorer vi kallar för tappar är de mest färgkänsliga (ibid.). 
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Det finns tre olika typer av tappar som registrerar varsin färg, dessa är grön, röd och blå (Singh, 

2006). I näthinnan finns också sinnesceller som registrerar ljus i form av elektromagnitiska vågor 

(1177, 2005). De elektromagnetiska vågorna som träffar ögats näthinna omvandlas till 

nervimpulser som går genom ögats synnerv till hjärnan (Francis, 1995). Informationen bearbetas 

i hjärnan som talar om vilka färger vi ser (ibid.). Beroende på ljusets våglängd kan ögat bryta ned 

ljus i sex olika grundfärger, dessa är röd, orange, gul, grön, blå och lila där röd har längst 

våglängd och lila kortast (Singh, 2006). 

 

2.1.1 Färgblindhet  

Människan kan skilja på cirka sex miljoner färgnyanser men alla människor uppfattar inte färg på 

samma sätt (1177, 2012). Större avvikelser kan exempelvis bero på färgblindhet som kan 

förekomma i tre olika former. Rödgrön färgblindhet är den vanligaste, och förekommer hos cirka 

7 % av männen och 1 % av kvinnorna i Sverige (ibid.). Dessa människor har svårt att skilja på 

färger i den gröngulröda färgskalan. Gulblå färgblindhet är mer ovanligt och gör att det är svårt 

att skilja på färgerna i den gulblåa färgskalan. Total färgblindhet är den ovanligaste formen, 

denna innebär att personen ser allt i en svartvit färgskala (ibid.).  

 

Anlagen för färgseende sitter i x-könskromosomen, om anlagen skadas eller saknas i en av x-

könskromosomerna kan det leda till någon form av färgblindhet (1177, 2012). Män har en x- och 

en y-könskromosom medan kvinnor har två x-könskromosomer. Eftersom anlaget för färgseende 

sitter i x-könskromosomen har män större risk att drabbas då det räcker med ett oskadat anlag för 

att inte drabbas. Färgblindhet är oftast medfödd men kan även orsakas av inflammation eller 

skada på ögats synnerv eller näthinna (ibid.). 

 

2.2 Färgernas betydelse och påverkan 

Beroende på färgernas våglängd delas de in i varma eller kalla färger (Kaya & Epps, 2004). De 

färger med lång våglängd (röd, gul och orange) kategoriseras som varma färger och de med kort 

våglängd (blå, grön och lila) tillhör gruppen kalla färger (ibid.). Samtliga färger i de båda 

grupperna benämns som kromatiska färger. I motsatts till dem finns akromatiska färger (svart, vit 

och grå) som varken räknas till kalla eller varma färger (ibid.). 
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I en artikel av Kuzina (2009) beskrivs en studie där H. Wohlfahrt undersöker färgers påverkan på 

människokroppen. Studenter fick under en viss tid titta på färgbilder i olika nyanser (ibid.). Innan 

och efter varje färgbild mättes blodtryck, puls och andningsfrekvens. Efter en rödorange bild 

höjdes samtliga värden hos studenterna. Till skillnad från de varma färgerna visades kalla färger 

ha en motsatt effekt, där bland annat mörkblå sänkte värdena (ibid.). En liknande studie 

genomfördes av J. Hessey (nämns i artikeln av Kuzina, 2009) som visade att även grön har 

förmågan att sänka blodtryck. 

 

Färg är någonting vi kommer i kontakt med dagligen och kan påverka vårt humör och våra 

känslor (Kaya & Epps, 2004). Detta har visats i en studie som genomfördes på 98 

collegestudenter i USA (ibid.). Testpanelen bestod av 44 män och 54 kvinnor utan synfel i 

åldrarna 18 till 25 år. Respondenterna fick individuellt se olika färger på en dataskärm och 

samtidigt ange vilka känslor de relaterade till färgen (ibid.). Färgerna som studerades delades in i 

olika grupper där grundfärgerna var röd, grön, gul, blå och lila samt en grupp med 

mellanliggande nyanser. Studien innefattade även de akromatiska färgerna. Efter testet delades 

de dokumenterade känslouttrycken in i kategorier med positiva och negativa känslor. Av 

grundfärgerna var grön den färg som flest personer förknippade med positiva känslor (95,9 %), 

följt av gul (93,9 %), blå (79,6 %), röd och lila (64,3 %) (ibid.). Av de mellanliggande färgerna 

förknippade flest personer blågrön med positiva känslor (81,6 %) och gröngul förknippades med 

flest negativa (71,4 %). Av de akromatiska färgerna associerade minst personer grå till positiva 

känslor (7,1 %) (ibid.). 

 

Enligt Kaya och Epps (2004) associerades blå med både positiva och negativa känslor. Känslor 

som uppkom i kontakt med färgen var avslappning, lugn, glädje, fridfullhet, hopp, bekvämlighet 

och trygghet (ibid.). De negativa känslor som påvisades var ledsamhet, ensamhet och depressiva 

känslor. Blå har associerades med hav, himmel och vatten (ibid.). Enligt Birren (1952) kan blå 

även associeras med kyla och is. För att undersöka färgers påverkan manipulerades testpersoners 

omgivning i en studie av Stone (2003) där blå påvisades ha en lugnande effekt.  Färgen blå kan 

även ha en förmåga att göra personer trötta och slöa (Color Matters, 2011a). 



 

 

 

 

8 

 

 

Röd är en av de färger som människoögat har lättast att uppfatta, då den tvingar ögats lins att 

ändra form vilket gör de röda objekten mer framträdande (Color Matters, 2011b). Därför 

används den ofta till exempelvis varningsskyltar (ibid.). Röd har associerats med kärlek och 

romantik (Kaya & Epps, 2004) men även med våld och fara (Color Matters, 2011b). 

Testpersoner som betraktat färgen röd har delgett såväl positiva som negativa känslor (Kaya & 

Epps, 2004). De positiva känslorna var styrka, passion och värme medan de negativa var 

aggressivitet och intensitet. Färgen symboliserar även dominans och dynamik (Ibid.). Röd är 

dessutom vanligt förekomande inom flera stora religioner och har inom många kulturer ett stort 

symboliskt värde (Color Matters, 2011b).  

 

Grön har blivit en symbol för ekologi och miljö (Color Matters, 2011c)  och har i en studie 

associerats med natur, grönska och tystnad (Kaya & Epps, 2004). Känslor som grön frambringat 

hos respondenter är lycka, bekvämlighet och hopp men även trötthet och skuld. Grön kan även 

ha en avslappnande förmåga och anses vara uppfriskande (ibid.). 

 

Gul är den klaraste och tydligaste färgen och den människan har lättast att ta in då ögat uppfattar 

den gula färgen först (Color Matters, 2011d). Gul kan skapa en känsla av glädje, energi, 

avslappning och lugn men även ångest (Kaya & Epps, 2004) och attraherar främst utåtriktade 

människor (Yan’shin, 2000). Den gula färgen har förknippats med solen, blommor och sommar 

(Kaya & Epps, 2004). 

 

Färgen grå räknas in i gruppen akromatiska färger och är en blandning mellan vit och svart 

(Arenhill & Sisefsky, 1990). Grå associeras med dåligt väder och förknippas med ledsamhet, 

depression, trötthet, ensamhet och ilska (Kaya & Epps, 2004). Grå kan även ses som 

gammalmodigt (Birren, 1952), känslokallt och frambringa känslor som svaghet, avslappning, 

passivitet och osäkerhet (Kuzina, 2009).    

 

Brun är en blandfärg av svart, gul och röd (Norstedts, 2003) och associeras med ekologiska och 

naturliga produkter (Sensational Color, 2012). Färgen kan också kopplas till känslor som 
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tillförlitlighet (ibid.), lugn och avslappning (Kuzina, 2009). Brun kan även associeras till 

negativitet, förakt (Yan’shin, 2000) och uppfattas som vardagligt och banalt (Kuzina, 2009). 

 

2.2.1 Färgernas betydelse inom kultur och religion 

Relationen mellan färg och känslor bygger till största del på våra färgpreferenser (Color Matters, 

2011a). Inom religioner och kulturer har olika färger olika betydelser. I Korea symboliseras sorg 

med mörkblå (ibid.). I Kina används färgen vit på begravning och i västvärlden används svart 

(Kaya & Epps, 2004). I västvärlden används vit på bröllop (Singh, 2006) medan stora delar av 

Asien istället använder röd (Color Matters, 2011b).  

 

Ett samband mellan kultur och attraktion till olika färger har visats i flera studier (Singh, 2006). 

Resultaten visar att röd är den färg som flest föredrar i Senegal, blå i Österrike, Colombia och 

Taiwan, vit i Brasilien och blå, svart, rosa, vit, röd och grön i Malaysia (Funk & Ndubisi, 2006; 

Madden m.fl., 2000; Wiegersma & Van der Elst; 1988). Silver och Ferrante (1988) har genom 

sina studier visat att afro-amerikaner föredrar röd, lila och svart medan kaukasiska amerikaner 

föredrar blå och grön.  

 

2.2.2 Färgpreferenser mellan könen 

Flertalet undersökningar har visat att skillnader finns mellan kvinnor och mäns färgpreferenser 

(Dorcus, 1926; Guilford & Smith, 1959; McInnis & Shearer, 1964; Radeloff, 1990). Khouw 

(2011) redovisar en studie av Jastrow som genomfördes redan 1897 med syftet att undersöka 

vilken färg av röd och blå män respektive kvinnor föredrog. Resultatet visade att de flesta 

männen föredrog blå och majoriteten av kvinnorna föredrog röd (ibid.). I en studie av Dorcus 

(1926) undersöktes vilken relation de båda könen hade till färgen gul. Resultatet visade att gul 

har en större känslomässig betydelse för män än för kvinnor. Guilford och Smith (1959) visar att 

män är mer toleranta än kvinnor mot akromatiska färger.  

 

McInnis och Shearer (1964) utförde en rad studier där skillnader i mäns och kvinnors olika 

färgpreferenser undersöktes. Det visades att blågrön var mer populärt bland kvinnor än hos män. 

Underökningen syftade även till att undersöka om kalla eller varma färger föredrogs av män 



 

 

 

 

10 

 

respektive kvinnor. Resultatet visade att 56 % av männen och 76 % av kvinnorna föredrog kalla 

färger (ibid.). Undersökningen tar även upp klara och matta färger, där 51 % av männen och 45 

% av kvinnorna valde klara färger som sin favorit (ibid.). I en studie av Greene (1995) skulle 

collegestudenter identifiera och namnge 21 olika färger. Kvinnorna identifierade färgerna i 

betydligt större utsträckning än männen (ibid.). Radeloff (1990) utförde en studie för att 

undersöka vilka färger män och kvinnor föredrog. Testet visade att färre män än kvinnor hade en 

favoritfärg. Resultatet visade också att män föredrog starkare färger än kvinnorna (ibid.). 

 

2.2.3 Färgers betydelse för konsumenters produktval 

Det är dokumenterat att konsumenters val av produkter baseras på produktens design och 

utseende (Bloch, Brunel & Arnold, 2003). Förutom de estetiska aspekterna har förpackningens 

färg två huvudfunktioner: dra till sig uppmärksamhet och signalera ett korrekt budskap, vilket 

innebär att det visuella uttrycket stämmer överens med produkten (Kauppinen-Räisänen & 

Luomala, 2010).   

 

Enligt Danger (1987) är färg den viktigaste av de visuella faktorerna för att en produkt skall dra 

till sig uppmärksamhet. Även en studie av Garber m.fl. (2000) visar att det är färgen som 

huvudsakligen drar till sig uppmärksamhet i konsumenters val av produkter och att ljusa, 

originella och varma färger föredras. 

 

Mundell (1993) har utfört en studie som visar att blå, röd och svart är de färger som flest 

personer föredrog vid val av kläder. Studien visar däremot att blå, grå, röd, vit och svart var de 

färger som flest föredrog på bilar (ibid.). Kauppinen-Räisänen & Luomala (2010) menar att ett 

flertal studier har genomförts för att hitta de färger som föredras av allmänheten, däremot 

fokuserar få studier på färgens betydelse och påverkan i förhållande till en produkts funktion. De 

har därför utfört en studie med syfte att se vilken färg konsumenter föredrar vid val av en 

specifik produkt, i detta fall smärtstillande tabletter och halstabletter (ibid.). Respondenterna var 

studenter mellan 19 och 30 år med fördelningen 9 män och 9 kvinnor. Studien fokuserar på 

sambandet mellan förpackningens utseende och produkten, d.v.s. hur färgen kommunicerar 

produktens budskap. Förpackningarna varierade i färgerna gul, röd, blå och grön (ibid.). 
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Testpersonerna fick under en intervju ranka de olika förpackningarna utefter vilken de föredrog 

samt motivera sina val. Testet genomfördes med 18 enskilda kvalitativa intervjuer (ibid.). 

Resultaten från studien visar att de olika produkterna förknippas med olika färger. Detta kan 

enligt Kauppinen-Räisänen och Luomala (2010) bero på de befintliga och ledande varumärkenas 

färgsättning, som medvetet och undermedvetet finns i personernas minne. Många baserade även 

sina val utefter vilken produkt som drog till sig mest uppmärksamhet, till största del gul och röd 

(ibid.). Den tredje faktorn som avgjorde många respondenters val var produktens utseende där 

personliga preferenser avgjorde vilken förpackning personerna ansåg mest visuellt attraktiv 

(ibid.). Studien menar på tre huvudsakliga funktioner för en produkts förpackning: 

uppmärksamhet, kommunikation och det estetiska uttrycket (ibid.). 

 

2.2.4 Det visuella uttryckets betydelse för en maträtt 

Zellner, Lankford, Ambrose och Locher (2010) utförde en studie för att undersöka hur balans 

och färgsättning på maten påverkar attraktionen och viljan att smaka den. Studien utfördes med 

68 studenter i USA i åldern 18 till 24. Samma maträtt serverades på likadana tallrikar men med 

olika uppläggningar, där balans var den varierande faktorn (ibid.). På den balanserade tallriken 

låg maten centrerad medan maten på den obalanserade tallriken låg ocentrerad. Maten varierade 

även i hög och låg färgintensitet. Presentationen med låg färgintensitet bestod av vita 

vattenkastanjer och en naturligt ljusbrun sås. I rätten med hög färgintensitet färgades såsen grön 

och röd (ibid.). Studien visar att i den balanserade uppläggningen ansågs en hög färgintensitet 

som mest estetiskt tilltalande till skillnad från den obalanserade tallriken där en låg färgintensitet 

föredrogs. Zellner m.fl. (2010) menar att detta kan bero på att färgen bidrar med komplexitet när 

kontrasterna på tallriken ökar. Mellan de balanserade tallrikarna valde respondenterna vilken av 

de två tallrikarna (en med hög färg intensitet och en med låg färgintensitet) de helst ville äta. 

Majoriteten av respondenterna valde maträtten med lägst färgintensitet. Detta kan enligt Zellner 

m.fl. (2010) bero på testpersonernas ovilja att testa något med lägre igenkänningsfaktor. Studien 

visar att den maträtt en person anser mest estetiskt tilltalande inte behöver vara den personen 

helst vill äta. De diskuterar även att när maten konsumeras kan andra aspekter så som smak och 

konsistens ha större betydelse än utseendet för intrycket av maten. Däremot kan visuellt 

tilltalande mat bidra till helhetsupplevelsen av måltiden genom att tillfredsställa ögat (ibid.).  
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För att undersöka hur smaker uppfattas beroende på tallrikens utseende genomförde Piqueras-

Fiszman, Alcaide, Roura och Spence (2011) ett test där en jordgubbsmousse serverades på en 

svart och en vit tallrik. Syftet med testet var att se om smakpreferenserna ändrades vid de olika 

serveringarna. Moussen hade samma röda färg och samma utseende. Tallrikarna som moussen 

serverades på hade samma form men varierade i färg (ibid.). Studien utfördes i Spanien på 53 

slumpmässigt utvalda män och kvinnor i åldrarna 20 till 59. Resultatet av studien påvisade en 

signifikant skillnad mellan smakpreferenserna på moussen på de olika tallrikarna. Moussen som 

serverades på den vita tallriken uppfattades ha en högre smakintensitet än moussen som 

serverades på den svarta tallriken. Piqueras-Fiszman m.fl. (2011) menar att kontrasten mot en 

ljus bakgrund kan skapa en högre färgintensitet och därmed kan en högre smakintensitet 

uppfattats.  

 

Zampini, Sanabria, Phillips och Spence (2007) undersökte förmågan att identifiera smaker i 

drycker med olika färger. Smakerna varierade i lime, apelsin och jordgubbe samt ett smaklöst 

alternativ. Drycken var färgad i grön, orange och röd samt ett färglöst alternativ (ibid.). Varje 

färg presenterades i ett alternativ med hög färgintensitet och ett med låg färgintensitet. Resultatet 

visar att majoriteten av testpersonerna inte lyckades identifiera dryckerna med smak av apelsin 

och lime när de inte hade sin naturliga färg, grön respektive orange (ibid.). Däremot identifierade 

fler personer rätt smak i de färglösa dryckerna än i de med felaktig färg. Ingen signifikant 

skillnad fanns vid identifiering av jordgubbsmak hos de olika färgerna (ibid.).  

 

I en studie med 120 barn i Los Angeles, USA, undersöktes hur färg påverkar val av godis 

(Walsh, Toma, Tuveson & Sondhi, 1990). De aspekter som jämfördes var åldersgrupp (5 och 9 

år), kön och godissorter. Godissorterna var tre olika chokladkarameller med liknande utseende 

som varierade i färgerna röd, gul, grön och orange (ibid.). Karamellerna var uppdelade i sort och 

färg och presenterades på 12 olika brickor. Barnen valde individuellt en godis av varje sort. 

Resultatet visade att flest barn valde de röda karamellerna följt av grön, orange och gul. Ingen 

större skillnad sågs mellan kön, ålder och godissort vid val av färg (ibid.). 47 % kunde inte ange 

någon förklaring till valet av en specifik färg, 37 % valde sin favoritfärg och 15 % valde godis 
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efter vilken smak de associerad färgen med, exempelvis förväntades sur smak på de gula 

karamellerna (ibid.). Walker, Hill och Millman (1973) har genom studier visat att färg som 

associeras med fruktsmaker förväntas vara godare.  

 

Enligt Zellner m.fl. (2010) börjar en måltid med ögonen, då det visuella utrycket är viktigt för en 

gastronomisk helhetsupplevelse. För maträttens uttryck har färgen stor betydelse och kan öka 

attraktionen men också minska den. Den maträtt som anses mest visuellt tilltalande behöver inte 

vara den som föredras att ätas (ibid.).  

 

 

3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken färg (röd, blå, brun, grön, grå eller gul) som 

attraherar mest i en maträtt. Studien berör måltidens visuella uttryck och lägger fokus på färgens 

betydelse och människors gillande, acceptans och associationer av olika färger.  

 

3.1 Frågeställning 

- Hur skiljer sig attraktionen till de olika maträtterna och dess färger utifrån de båda könen samt 

inom olika åldersgrupper och konsumentgrupper? 

- Vilka samband finns mellan de maträtter personer anser mest/minst estetiskt tilltalande och den 

maträtt personerna vill/inte vill bli serverade på restaurang? 

 

 

4. Metod och material 

Denna studie är baserad på resultat från en kvantitativ faktainsamling som genomförts med hjälp 

av en enkätundersökning. Undersökningen genomfördes med 103 testpersoner, med fördelningen 

52 kvinnor och 51 män, som efter att betraktat sex bilder på maträtter i olika färger svarade på 

enkätens frågor.  De sex färgerna som studien utgår från (röd, blå, brun, grön, grå och gul) är 

utvalda efter en litteraturgenomgång av vetenskapliga artiklar där liknande studier genomförts 
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och färgers betydelse och påverkan beskrivits.  

 

4.1 Litteraturgenomgång 

Under en litteraturgenomgång undersöks vad som är känt inom området och vad som gjorts 

tidigare (Bryman, 2002). Enligt Bryman bör fakta och teorier från den litteratur som samlas in i 

form av vetenskapliga artiklar kritiskt granskas och användas som stöd åt egna åsikter och 

argument. I litteraturgenomgången undersöks om inkonsekventa resultat finns i olika 

litteraturkällor. Det kontrolleras även vilka begrepp och teorier som är relevanta för området 

samt vilka forskningsstrategier och metoder som tidigare använts (ibid.). 

 

Källor som använts, utöver vetenskapliga artiklar, är kritiskt granskade och presenterar inga nya 

forskningsresultat. De vetenskapliga artiklar som används i denna uppsatts har hittats i Örebro 

universitets databas Summon eller på Google Scholar. För att uppnå en vetenskaplig tyngd i 

bakgrunden sattes en gräns på att minst 20 vetenskapliga artiklar skulle användas. 

Inklusionskriterierna för dessa artiklar var att de fanns tillgängliga på svenska eller engelska, var 

relevanta för ämnet och gick att finna genom någon av Örebro universitets databaser eller annan 

vetenskaplig söksida. Sökorden som används är color impact, attraction, meaning of color, 

mood, food, culture och gender. Vissa artiklar har även hittats via andra artiklars referenslistor. 

 

4.2 Enkätundersökning 

En enkätundersökning används för faktainsamling enligt kvantitativt inriktad forskning. 

Kvantitativ forskning innebär forskning med mätning vid datainsamlingen och statistiska 

bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidson, 2003). En enkätundersökning kan ske på ett 

flertal sätt bland annat genom att den skickas ut via post eller e-mail men kan också utföras 

genom att enkäten delas ut och omgående fylls i (Bryman, 2002). De undersökningar som 

skickas via post eller e-mail är problematiska i det anseendet att ingen garanti finns att personen 

som är utsedd att svara på enkäten faktiskt är den som svarat (ibid.). Denna eventuella 

felmarginal elimineras om enkäten fylls i omgående medan respondenten finns i anslutning till 

den ansvariga för enkäten. Enligt Bryman (2002) bör en enkät innehålla tydliga frågor som är 

lätta att förstå eftersom respondenten i somliga fall inte har möjlighet att ställa frågor. En enkät 
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kan ha öppna eller slutna frågor. I öppna frågor kan respondenten motivera sitt svar medan de i 

de slutna frågorna bara kan ange ett eller flera svarsalternativ (ibid.). Det är viktigt att ange på 

enkäten om respondenten skall välja ett eller flera svarsalternativ och även hur denne skall 

markera sina svar. Om en enkät är felaktigt ifylld kan denna inte räknas in i resultatet. Slutna 

frågor kan förberedas med kodning vilket sedan gör det lättare att datorisera svaren och på så sätt 

få fram ett resultat (ibid.).  

 

Vid användningen av enkätundersökningar kan bortfall förekomma av de personer som är tänkta 

att genomföra studien (Bryman, 2002). Bortfall kan vara en felfaktor då bortfallsgruppens svar 

eventuellt skiljer sig från de svaren som registrerats, resultatet kan därför bli missvisande. När 

enkätundersökning används som metod finns det både positiva och negativa aspekter att ta 

hänsyn till (ibid.). Den så kallade intervjuareffekten elimineras, vilket innebär den påverkan 

intervjuaren kan ge på respondenten samt de misstolkningar som intervjuaren kan göra i 

samtalet. Däremot försvinner tillfällen att ställa följdfrågor. Respondenten kan även läsa alla 

frågor på enkäten innan denne börjar fylla i svaren, därför besvaras eventuellt inte frågorna i rätt 

ordningsföljd, vilket kan påverka respondenternas svar (ibid.).   

 

Resultatet av vår studie är baserad på en enkätundersökning med slutna frågor (se bilaga 1). 

Frågorna är utformade med tydligt språk och har en luftig och logisk uppställning. Enkäten 

innehåller två kategoriseringsfrågor, ålder och kön, för att kunna gruppera svarspersonerna och 

jämföra skillnader. Sedan följer fyra frågor som syftar till att visa vilken maträtt som är 

mest/minst estetiskt tilltalande samt vilken maträtt flest vill/inte vill bli serverade på restaurang. 

Varje maträtt har angivits med en bokstav, A-F, och respondenterna kryssar för ett av 

alternativen. Sist ställs en fråga angående vilken summa personen är villig att spendera på ett 

restaurangbesök för att urskilja olika konsumentgrupper och dess restaurangvanor. 

 

4.3 Urval 

De flesta respondenter som deltog i undersökningen den första dagen var studenter, lärare och 

personal vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Under andra 

dagen var den största andelen respondenter gäster på väg till och från en lunchrestaurang belägen 
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på Restaurang- och hotellhögskolan. Respondenterna från första dagen var i större utsträckning 

kvinnor och personer under 30. Personerna som deltog under andra dagen var till största delen 

män. Ett samband ses i att yngre personer är villiga att spendera mer pengar under ett 

restaurangbesök än de äldre i studien, detta beror antagligen på att de unga respondenterna till 

största del är studenter vid Örebro universitet med inriktning på måltidskunskap och har därför 

ett större intresse för mat och måltidsupplevelser. En fördel sågs i att inkludera studenter med ett 

intresse för mat för att spegla den verkliga målgruppen som besöker den typ av resturanger 

studiens resultat i första hand bör vara relevant för. Studien syftar till att ge en inblick i vilken 

färg en maträtt med fördel bör ha för att gäster på en restaurang skall anse den estetiskt 

tilltalande och bidra till helheten av en måltidsupplevelse. Restauranger som eventuellt kan ha 

intresse av resultatet är troligen restauranger som lägger stor vikt vid en kreativ process för att 

framställa högt ansedda och mindre traditionella maträtter. 

 

För att få deltagare till undersökningen skickades E-mail ut till samtliga studenter på Restaurang- 

och hotellhögskolan och affischer sattes upp på ett flertal ställen på skolan. I E-mailet och på 

affischen fanns en kort presentation om ämnet studien berör och information om 

undersökningen, så som tid och plats. Under insamlingens gång tillfrågades även personer som 

passerade lokalen där undersökningen genomfördes att delta. 

 

4.4 Pilotstudie 

En pilotstudie kan genomföras innan den tänkta undersökningen för att testa enkäten på några 

utvalda personer för att se om frågorna blir rätt uppfattade (Bryman, 2002). Om oklarheter finns 

ges en chans att rätta till felen innan enkäten går ut till en större massa. Under pilotstudien kan 

frågor ställas till respondenterna för att få reda på vilka frågor som bör vara med på enkäten. 

Enligt Bryman (2002) bör pilotstudien endast genomföras på personer som inte skall delta i den 

riktiga undersökningen.   

 

Vår pilotstudie utfördes den 19 april 2012 hemma hos en av författarna och innefattade fem 

respondenter. De fick berätta hur de uppfattade frågorna för att se om de förstod dess innebörd. 

De fick också frågan om de läste alla frågor innan de började svara på enkäten. Efter att åsikter 
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från deltagarna i pilotstudien samlats in sattes ramen för den fråga som avgör hur mycket 

respondenterna är beredda att spendera på ett restaurangbesök. Ordningen som bilderna skulle 

presenteras i diskuterades med respondenterna och kunde därefter fastställas. Efter pilotstudien 

kunde enkäten färdigställas för undersökningen. Under pilottestet mättes också hur lång tid 

enkäten tog att fylla i för att kunna ange en tid på de utskick som gjordes. 

 

4.5 Genomförandeprocessen 

Studien har genomförts i olika stadier där den inledande fasen bestod av laborationer och 

framtagning av färger och komponenter till maträtterna. Förarbetet innefattade även beredning 

och fotografering av maten samt bearbetning av bilderna och förberedelser inför undersökningen. 

Sedan följde en enkätundersökning där fakta samlades in för att hitta svar till de frågeställningar 

som tas upp i syftet. Efterarbetet bestod av sammanställning av data för att jämföra resultaten 

och se samband och likheter.  

 

4.5.1 Laboration  

Genomförandet av undersökningen började med laborationer för att hitta de färgnyanser som 

valts att arbeta med och ta fram de råvaror som skulle användas. Råvarorna valdes för att 

undvika associationer till specifika maträtter och livsmedel eller personliga preferenser. De 

valdes även utefter dess neutrala färg och abstrakta form. Komponenterna som framtogs var 

rotselleri, rispuffar och majonnäs. En blandning med lika delar mjöl och vatten togs fram och 

bakades av i ungen för att skapa flarn, stavar och pulver. Varje komponent skapades i de sex 

färger som tagits fram under laborationerna.  Färgningen och tillagningen genomfördes på 

likadant sätt för samtliga färger. Färgningen genomfördes med livsmedelsfärg och andra färgrika 

livsmedel.  

 

4.5.2 Fotografering och redigering  

Vid fotograferingen placerades de färdiga komponenterna på ett vitt underlag för att få en neutral 

bakgrund och förhindra färgkontraster. En enfärgad bakgrund valdes för att undvika påverkande 

faktorer som associationer från färg och form på tallrik och bakgrund. Även uppläggningen 

utformades för att undvika associationer till specifika maträtter. För att skapa abstrakta maträtter 
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användes ett upplägg där maten placerades oordnat, osymmetriskt och oregelmässigt. Sex olika 

uppläggningar skapades utefter de olika färgerna med syftet att återskapa samma uttryck, känsla 

och utseende i samtliga bilder (se bilaga 2).  

 

Fotograferingen genomfördes med digitalkameran Nikon D5000 med 18-55 mm objektiv. 

Kameran placerades på stativ med samma avstånd och vinkel för fotografering av samtliga 

bilder. En blixt användes för att skapa ett neutralt och oföränderligt ljus i samtliga bilder. Blixten 

riktades mot ett vitt tak för att reflektera ett diffust ljust utan tydliga skuggor och starka 

reflektioner.   

 

Bilderna behandlades i bildredigeringsprogramet Photoshop CS5 där kontraster och skärpa i 

bilderna ökades. Dock har inga färgjusteringar eller andra manipulationer gjorts i bilderna. 

Bilderna trycktes på 20x30 cm blankt fotopapper av sorten Fujicolor Crystal Archive och 

placerades i svarta ramar.  

 

4.5.3 Enkätundersökning 

Insamlingen av fakta skedde torsdag eftermiddag den 26 april 2012 och fredag förmiddag den 27 

april 2012 på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet, i två olika 

byggnader. Dag ett i en byggnad med mestadels studenter och lärare och dag två utanför en 

lunchrestaurang där både studenter och utomstående har svarat på enkäten. Båda dagarna 

utfördes undersökningen i rum med neutrala vita väggar. Bord och stolar flyttades om i rummet 

för att inte distrahera respondenterna. Enkäter och pennor låg i ett flertal högar på ett bord nära 

ingången för att undvika köbildning. Bilderna stod väl upplysta och lättöverskådliga. För att inte 

påverka respondenternas svar fick de inte veta syftet med studien eller vilka komponenter 

maträtterna innehöll. Under insamlingens gång fanns ett mål att få in svar från respondenter i 

olika åldersgrupper samt en förhållandevis jämn fördelning mellan män och kvinnor. Under 

insamlingen togs ingen hänsyn till om respondenten var färgblind eller hade annan 

synnersättning. 

 

Under undersökningen nämnde vissa respondenter associationer till de olika färgerna. Detta 
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skedde via diskussioner mellan respondenter och under samtal med författarna. Även om denna 

metod inte var ämnad att användas sågs aspekten som ett kvalitativt komplement och tecknades 

därför ned för att ge stöd till diskussionen.  

 

4.5.4 Analys av data 

Resultatet från enkäterna sammanställdes i kalkylprogrammet Microsoft Excel. Data 

sammanställdes i tabeller och diagram för att urskilja de olika grupperna (kön, ålder och 

konsumentgrupp) och jämföra de mot varandra. Detta gjordes även för att se hur olika individer 

fördelat sina svar.  

 

 

4.6 Forskningsetik 

När en studie genomförs som innefattar intervju, enkät eller observationer är det viktigt att 

forskaren visar hänsyn till personerna som berörs under genomförandet. Bryman (2002) menar 

på fyra huvudprinciper som är lämpliga att diskutera innan en studie genomförs: 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt 

informationskravet skall de berörda deltagarna informeras om den aktuella studiens syfte, hur 

undersökningsprocessen genomförs och vilken del deltagarna har i undersökningen (ibid.). I 

denna studie gjordes ett val att inte informera respondenterna om studiens specifika syfte utan 

istället ge en kort förklaring om det ämne studien berör. Däremot framgick tydligt hur 

undersökningen skulle genomföras, vilken roll respondenterna hade och hur informationen från 

enkätundersökningen skulle användas. Deltagarna informerades inte heller om vilka 

komponenter som innefattades på bilderna eller vilken typ av maträtt bilderna föreställde. 

Däremot fick de respondenter som önskade information om hela studiens syfte ta del av detta då 

genomförandet av studien var avslutad.  

 

Deltagarna skall själv ha möjlighet att bestämma över sin medverkan i en studie, 

samtyckeskravet (Bryman, 2002). Under studiens genomförande hade personerna som tagit del 

av information inför studien, via E-mail eller affischer, möjlighet att själva besluta om de var 

intresserade av att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att den information som 
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samlats in under undersökningen behandlas med största möjliga konfidentialitet (ibid.). Detta 

innebär bland annat att obehöriga inte har möjlighet att ta del av information om deltagarnas 

personuppgifter eller åsikter (ibid.). Enkäten genomfördes anonymt inför både författarna och de 

övriga deltagarna. Enligt nyttjandekravet får den insamlade informationen endast användas för 

forskningsändamålet (ibid.). Denna studie tillämpar även denna grundprincip och den 

information som samlats in från enkäter och under observationer under genomförandet har 

endast använts i syfte att ge ett resultat till denna studie.   

 

 

5. Resultat 

Nedan redovisas resultatet från enkätundersökningen som genomfördes för att kartlägga 

personers attraktion till maträtter i olika färger samt viljan att bli serverad dem på restaurang. I 

studien deltog 103 respondenter (20-79 år) som nedan delas in i olika grupper så som kön, ålder 

och olika konsumentgrupper för att jämföra hur respondenterna i grupperna besvarat frågorna 

och vilka samband som finns. Bilder föreställande maträtter i sex olika färger (se bilaga 2) 

visades för respondenterna och ett av alternativen valdes utefter enkätens frågor (se bilaga 1). 

 

5.1 Respondenters val av maträtt  

Sammanställningen av data från enkäterna visar att den maträtt flest respondenter ansåg mest 

visuellt tilltalande var den med färgen gul (41,7 %) följt av röd (15,5 %), brun (14,6 %), grön 

(12,6 %), blå (11,7) och grå (3,9 %)(se figur 1). På frågan om vilken av de sex rätterna som 

respondenterna helst ville bli serverade på restaurang fanns vissa likheter men också skillnader 

mot den maträtt som ansågs mest visuellt tilltalande. Den maträtt som flest ville bli serverade var 

den gula (41,7 %) följt av brun (20,4 %), grå (11,7 %), röd (10,7 %), blå och grön (7,8 %).  
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Figur 1. Andelen respondenter, angivet i procent, som valt färgerna som mest estetiskt tilltalande 

samt den maträtt de helst vill bli serverade på restaurang.  

 

Den maträtt som respondenterna ansåg minst visuellt tilltalande var grå (40,8 %) följt av blå 

(28,2 %), grön (14,6 %), brun (7,8 %), gul (6,8 %) och röd (1,9 %) (se figur 2). Dessa resultat 

har stora likheter med resultatet från frågan om vilken maträtt respondenterna helst inte ville bli 

serverade på restaurang där 35,9 % valde grå, följt av blå (26,2 %), grön (18,4 %), gul (7,8 %), 

brun och röd (5,8 %).  

 

 

Figur 2. Andelen respondenter, angivet i procent, som valt färgerna som minst estetiskt 

tilltalande samt den maträtt de helst inte vill bli serverade på restaurang. 
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5.1.1 Likheter och skillnader i val av maträtt mellan könen  

Respondenterna har delats in efter kön med fördelningen 51 män och 52 kvinnor. Männen ansåg 

att den mest visuellt tilltalande maträtten var den gula (49 %) (se figur 3). Även kvinnorna ansåg 

att den gula maträtten var mest visuellt tilltalande (34,6 %). Vissa större skillnader sågs i 

respondenternas svar, exempelvis andelen som angett grön som mest visuellt tilltalande, 2 %  av 

männen och 23% av kvinnorna. 

 

 

Figur 3. Diagramet redovisar vilken färg män respektive kvinnor anser mest visuellt tilltalande, 

angivet i procent. 

 

Både männen och kvinnorna ansåg även att den gula maträtten var den de helst ville bli 

serverade (45,1 % av männen och 38,5 % av kvinnorna) (se figur 4). Övriga färger visar liknande 

värden och en jämn fördelning mellan männen och kvinnorna. I bilaga 3 redovisas andelen 

respondenter som angivit maträtterna i samtliga frågor. 
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Figur 4. Diagramet redovisar vilken färg män respektive kvinnor helst skulle vilja bli serverad 

på restaurang, angivet i procent. 

 

Den maträtt männen ansåg minst visuellt tilltalande var blå och grå (35,3 %) medan ett större 

antal kvinnor ansåg den gråa maträtten minst visuellt tilltalande (46,2 %) (se figur 5). Däremot 

ansåg endast 21,2 % av kvinnorna att den blåa maträtten var minst visuellt tilltalande.  De övriga 

färgerna angavs av betydligt färre respondenter och ingen av männen ansåg den röda. 

 

  

Figur 5. Diagramet visar vilken färg män respektive kvinnor anser minst visuellt tilltalande, 

angivet i procent. 

 

Den maträtt som flest män inte ville bli serverade på restaurang var blå (31,4 %) och den maträtt 
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som flest kvinnor inte ville bli serverade var grå (42,3%) (se figur 6). Andelen respondenter som 

valt de olika färgerna har stora liknar med andelen respondenter som angivit maträtterna som 

minst visuellt tilltalande.  

 

 

Figur 6. Diagramet redovisar vilken färg män respektive kvinnor helst inte vill bli serverad på 

restaurang, angivet i procent. 

 

5.1.2 Likheter och skillnader i val av maträtt mellan åldersgrupper 

Utefter respondenternas födelseår delades de in i olika åldersgrupper. Den första gruppen 

innefattar personer under 30 år (grupp 1), den andra gruppen personer mellan 30 och 59 år 

(grupp 2) samt en grupp med personer som är 60 år och över (grupp 3). Grupp 1, som innefattar 

60 respondenter, ansåg att den mest visuellt tilltalande maträtten var den gula (33,3 %) och minst 

respondenter valde grå (3,3 %) (se figur 7). De övriga färgerna valdes av mellan 10 % och 18,3 

% av respondenterna.  I den andra gruppen, som innefattar 28 respondenter, angav 50 % den gula 

maträtten som mest visuellt tilltalande och 28,6 % valde den röda. Brun, grön och grå valdes av 

7,1 % vardera. Dock valdes inte den blåa maträtten av någon respondent. Även i grupp 3, som 

innefattar 15 respondenter, angavs den gula maträtten som mest visuellt tilltalande av flest 

respondenter (60 %) följt av brun (20 %), röd (13,3 %) och blå (6,7 %). Varken grön eller grå 

valdes av någon respondent. 
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Figur 7. Diagramet visar vilken maträtt respondenterna i de olika åldergrupperna ansåg mest 

visuellt tilltalande, angivet i procent. 

 

Grupp 1 angav grå som minst visuellt tilltalande (41,7 %) följt av blå och grön (20 %), brun och 

gul (8,3 %) (se figur 8). Endast 1,7 % valde den röda. Grupp 2 angav blå som minst visuellt 

tilltalande (42,9 %) följt av grå (32,1 %). De övriga fyra färgerna angavs som minst visuellt 

tilltalande av mellan 3,6 % och 10,7 % av respondenterna. Den sista gruppen angav grå som 

minst visuellt tilltalande (53,3 %) följt av blå (33,3 %). 6,7 % angav den gula och bruna som 

minst visuellt tilltalande och ingen respondent valde den röda eller gröna maträtten.  
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Figur 8. Diagramet visar vilken maträtt respondenterna i de olika åldergrupperna har valt som 

den minst visuellt tilltalande maträtten, angivet i procent. 

 

Även i frågan om vilken maträtt respondenterna vill bli serverad på restaurang angavs den gula 

maträtten av samtliga grupper (se figur 9). Andelen respondenter som angivit färgen varierade 

dock i de olika grupperna och svaren från respondenterna i grupp 1 var mer spridda än svaren 

från de övriga grupperna. 

 

 

Figur 9. Diagramet visar vilken maträtt respondenterna i de olika åldersgrupperna helst vill bli 

serverade på restaurang, angivet i procent.  
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Vissa skillnader fanns mellan grupperna i vilken maträtt respondenterna ansågs minst visuellt 

tilltalande och helst inte ville bli serverad på restaurang. Majoriteten i grupp 1 och 3 angav den 

gråa maträtten på båda frågorna till skillnad från grupp 2 där majoriteten angav den blåa 

maträtten som minst visuellt tilltalande och den maträtt de helst inte ville bli serverade på 

restaurang (se figur 10).   

 

 

Figur 10. Diagramet visar vilken maträtt respondenterna i de olika åldersgrupperna helst inte 

vill bli serverade på restaurang, angivet i procent. 

 

I samtliga grupper ses ett samband i valet av den maträtt som anses mest visuellt tilltalade och 

vilken maträtt respondenterna helst vill bli serverad på restaurang. Det ses även ett tydligt 

samband i valet av den minst visuellt tilltalande maträtten och den maträtten respondenterna 

helst inte vill bli serverade på restaurang. Inom grupperna finns vissa skillnader i andelen 

respondenter som valt de olika maträtterna, endast 3,3 % av respondenterna i grupp 1 angav grå 

som mest visuellt tilltalande. Däremot ville 16,7 % av respondenterna i samma grupp helst bli 

serverad denna maträtt på restaurang. Bilaga 4 redovisar resultatet från samtliga grupper och 

andelen respondenter som angivit de olika maträtterna.   

 

5.1.3 Likheter och skillnader i val av maträtt mellan konsumentgrupper 

Respondenterna delades in i olika grupper utefter hur mycket de var villiga att betala för ett 

restaurangbesök, upp till 600 kronor (35 st, konsumentgrupp 1), 601-1500 kronor (25 st, 
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konsumentgrupp 2) och över 1500 kronor (43 st, konsumentgrupp 3). Samtliga 

konsumentgrupper valde den gula maträtten som både den mest visuellt tilltalande och den som 

de helst ville bli serverade på restaurang. Konsumentgrupp 1 ansåg att den grå maträtten var den 

minst visuellt tilltalande (60 %). I samma fråga valde lika många respondenter i grupp 2 den grå 

och den blå maträtten (36 %). Både grupp 1 och 2 valde den grå maträtten som den de helst inte 

skulle vilja bli serverad på restaurang. Konsumentgrupp 3 valde den blå maträtten som både 

minst visuellt tilltalande och den som de helst inte skulle vilja bli serverade på restaurang.  

 

Den röda maträtten valdes inte av någon i konsumentgrupp 1 och 3 i frågan om vilken maträtt 

som var minst visuellt tilltalande medan den hos grupp 2 valdes av 8 % av respondenterna. 

Samma maträtt valdes i konsumentgrupp 1 och 3 av cirka 20 % av respondenterna i frågan om 

vilken maträtt de anser mest visuellt tilltalande. I grupp 2 valde inga respondenter den röda 

maträtten i samma fråga. I konsumentgrupp 1 valdes den gröna maträtten av 17,1 % i frågan om 

vilken maträtt respondenterna helst skulle bli serverad på restaurang. I grupp 2 valdes den 

samma av 4 % och i grupp 3 av endast 2,3 %.  

 

25,6 % av respondenterna i konsumentgrupp 3 svarade att den grå maträtten var den de helst 

skulle vilja bli serverade medan endast 2,9 % av respondenterna i grupp 1 och inga respondenter 

i grupp 2 valde den grå. Bilaga 5 redovisar samtliga maträtter och andelen respondenter som 

angivit dem i de respektive grupperna. 

 

5.1.4 Samband mellan konsumenternas val av maträtt   

Resultaten visar att vissa samband finns mellan respondenternas svar på de olika frågorna. Av 

alla 103 respondenter valde 48 stycken samma maträtt att helst bli serverad på restaurang som de 

tyckte var mest visuellt tilltalande. 53 respondenter valde även samma maträtt som den de tyckte 

var minst visuellt tilltalande och den de helst inte ville bli serverad på restaurang.  

 

Av de 43 respondenter som valde den gula maträtten som mest visuellt tilltalande valde 29 av 

dessa även denne att bli serverade på restaurang. Totalt 7 personer valde den gula maträtten som 

minst visuellt tilltalande men endast 2 av dessa valde denna till att helst inte bli serverad på 
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restaurang.  

 

Av de 4 personer som ansåg den gråa maträtten mest visuellt tilltalande ville 3 bli serverad rätten 

på restaurang. Av 42 respondenter som ansåg den gråa rätten minst visuellt tilltalande valde 24 

den att helst inte bli serverad på restaurang. Av dessa 42 respondenter valde däremot 3 denna rätt 

som den de helst skulle vilja bli serverade på restaurang.  

 

Av 13 respondenter som valde den gröna maträtten som mest visuellt tilltalande valde endast 3 

denne att helst bli serverad på restaurang. Av 15 personer som ansåg den minst visuellt 

tilltalande valde 8 den till att helst inte bli serverad på restaurang. 2 personer av dessa 15 valde 

också att de ville bli serverade denna på restaurang.  

 

Den bruna maträtten valdes av 15 personer som den mest visuellt tilltalande, av dessa valde 6 

den att helst bli serverade på restaurang. 8 personer valde den som minst visuellt tilltalande men 

endast 2 av dessa valde den till att helst inte bli serverad på restaurang.  

 

Den blå maträtten valdes av 12 personer som den mest visuellt tilltalande och 2 av dessa valde 

den till att bli serverade på restaurang. 29 personer valde den som minst visuellt tilltalande och 

16 av dessa valde maträtten att inte bli serverad på restaurang.  

 

16 respondenter valde röd som den mest visuellt tilltalande och 6 av dessa valde den till att bli 

serverade på restaurang. Endast 2 respondenter valde den som minst visuellt tilltalande och en av 

dessa valde den till att inte bli serverad på restaurang.  

 

5.2 Observationer under genomförandet 

Under genomförandet observerades respondenterna och deras samtal för att få inblick i hur de 

resonerade i sina val och vilka associationer de hade till de olika maträtterna. Genom 

observationerna framgick att vissa respondenter hade svårt att betrakta bilderna som maträtter, 

detta berodde oftast på de starka färgerna samt att vissa trodde att färgerna i bilderna var 

manipulerade eller skapade i datorn. Vissa associerade maträtterna med dessert medan andra 
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hade svårt att definiera vilken typ av maträtt bilderna föreställde.  

 

Flera av respondenterna baserade sina val efter vilka smaker de associerade färgerna till. 

Respondenterna nämnde även andra associationer som styrde dem i sina val. Den röda maträtten 

associerades med kräftor och morötter. Vissa nämnde även chili och hetta medan flera hade svårt 

få några associationer då färgen ansågs som för stark.  

 

Den blå maträtten associerades med smakerna blåbär, rödkål, mint och läsk. Flera respondenter 

tyckte även att den såg onaturlig ut och associerade den med kemikalier och färgämnen. Vissa 

ansåg också att den blå maträtten förmedlade en kall känsla medan andra hade svårt att få några 

associationer då de tyckte att den var för färgstark. 

 

Choklad var en vanlig association på den bruna maträtten. Smaker som kaffe och kanel nämndes 

också under genomförandet. Vissa respondenter tyckte att maträtten kändes jordig och 

förmedlade en fyllig och mäktig känsla. Ett fåtal respondenter ansåg att den bruna färgen var 

oaptitlig.  

 

Den gröna maträtten associerades med örter och gräs. Den ansågs av vissa respondenter som 

konstgjord och oaptitlig på grund av sin färg. Ordet sommardessert nämndes av en respondent 

och en annan associerade maträtten till färgstarka skalbaggar. Somliga tyckte även att denna färg 

var för stark och hade därför svårt att associera maträtten till några smaker.  

 

Maträtten som färgats grå associerades av många som lakrits. För vissa var detta något positivt 

och för andra var det tydligt att det var negativt. Den förknippades även med aska och kol vilket 

gjorde ett fåtal nyfikna men avstötte också ett flertal respondenter. En respondent menade att 

denna tyckte att grå mat var ovanligt och valde då denna att äta trots att den samma valde grå 

som minst visuellt tilltalande. Delar av den grå maträtten påminde en respondent om åskmoln 

vilket ansågs oattraktivt.   

Den gula maträtten betraktades av många som fräsch och lätt. Banan, bananskal, apelsin, ananas, 

citron och mango var några av smakassociationerna som respondenterna refererade till. Andra 
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tänkte på svamp och grönsaker. Vissa respondenter nämnde att den såg naturlig och uppfriskande 

ut. Maträtten associerades av en respondent som en blandning mellan sött och surt. En 

respondent tyckte att maträtten såg kall och saftig ut. 

 

 

6. Diskussion 

Nedan följer en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen kommer 

genomförandet av studien att diskuteras. Eventuella felfaktorer lyfts fram och fördelar respektive 

nackdelar redovisas. I resultatdiskussionen ställs studiens resultat mot de fakta som redovisats i 

bakgrunden. En diskussion förs angående jämförelser och samband mellan olika 

respondentgrupper och de faktorer som kan ha påverkat respondenterna i sina val belyses. 

 

6.1 Metod- och materialdiskussion 

Innan och under genomförandet har val gjorts berörande vilka metoder som skall användas och 

hur materialet ska behandlas. Nedan följer förklaring till de resonemang som avgjort dessa val 

och hur de kan påverka resultatet. 

 

6.1.1 Enkät 

Enkätundersökning användes som metod för att på ett smidigt sätt få in mycket information på 

kort tid. Frågorna som användes för insamling av information var också utformade på ett sådant 

sätt att en enkät var mest lämplig. Slutna frågor valdes till enkäten med endast ett svarsalternativ 

för att få en hanterbar mängd data att sammanställa och för att undvika att respondenterna lade 

för stor vikt vid reflektioner och associationer kring maträtterna. Däremot uppfattade författarna 

att flertalet respondenter baserade sina val utefter smakassociationer. Om en öppen fråga ställts 

för att ge respondenten en möjlighet att exempelvis motivera varför de valt ett visst alternativ 

skulle den insamlade informationen blivit för stor för detta arbete. Då en enkätmetod användes 

undveks den så kallade intervjuareffekten. Enkäten utformades på ett sådant sätt att 

respondenterna tydligt kunde överblicka frågorna och svarsalternativen för att undvika felaktiga 

tolkningar. Bilderna märktes från A till F för att undvika sammankopplingar som eventuellt 

gjorts om de numrerats med siffror eller namngivits efter sin färg. Eventuellt väljer fler 
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respondenterna sin favoritfärg om den står utskriven. Enkäten innefattade inga svarsalternativ 

med benämningen inget eller annat, för att ge ett mer fullständigt och jämförbart resultat. 

Beslutet fattades även eftersom frågorna inte ansågs var av den karaktär att denna typ av 

svarsalternativ behövdes. 

 

6.1.2 Urval 

Studien syftar till att undersöka personers gillande av maträtter i olika färger. Resultatet från 

denna studie skall ge resturanger en inblick i vilken färg en maträtt med fördel bör ha och hur 

gästerna uppfattar de olika färgerna. Då maträtterna skapades med ett okonventionellt och 

kreativt utryck kan ett antagande göras att de restauranger som lägger stor vikt vid en kreativ 

process vid framtagning av nya maträtter skulle finna störst intresse av resultatet av denna studie. 

Studien utfördes på Hotell- och restauranghögskolan, i Grythyttan, Örebro universitet, för att 

fånga personer som har ett matintresse och förmodligen därigenom tillhör den grupp som är 

beredda att betala högre belopp för sina restaurangbesök och därför eventuellt speglar gästerna 

som besöker den typ av restauranger som beskrivs ovan. Författarna har en teori om att 

skillnader i personers färgpreferenser finns mellan gäster som besöker olika typer av 

restauranger. Lunchgästerna innefattades i undersökningen då det var ute för att äta och en högre 

medelålder efterfrågades för att ge ett resultat där olika åldersgrupper kunde jämföras. En 

möjlighet som diskuterades i början av arbetet var att skicka ut enkäten via E-mail till ett stort 

antal personer. Detta valdes bort då möjligheten att styra över hur respondenterna såg 

matfotografierna togs bort samt för att veta säkert vilka som svarade på enkäten. Vi ville också 

finnas till för respondenterna om de skulle ha några frågor, allt för att undvika att 

respondenternas svar blev fel och inte gick att använda. Vilket visade sig vara bra då ett flertal 

respondenter hade vissa funderingar angående frågorna. Antalet respondenter valdes för att ge ett 

tydligt och jämförbart resultat med hög vetenskaplig tyngd.  

 

6.1.3 Pilotstudie 

Pilotstudien som utfördes innan genomförandet av undersökningen innefattade fem respondenter. 

Deltagarna var studenter från Hotell- och restaurang högskolan samt studenter från Göteborgs 

universitet. Genom pilotstudien kunde den information som behövdes samlas in. Redan här sågs 
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ett mönster i att deltagarna associerade maträtterna med vissa smaker. Enligt deltagarna var 

frågorna tydliga och logiskt uppställda. Pilotstudien genomfördes inte i samma miljö som studien 

sedan utfördes i, det kan ha påverkat hur pilotrespondenterna uppfattat bilderna och enkäten och 

eventuellt ses som en felfaktor.   

 

6.1.4 Förberedelser och genomförande 

Råvarorna till maträtterna valdes dels då de var möjliga att färga med hushållsfärg samt för deras 

olika former, som undviker associationer till specifika livsmedel. Detta för att undvika 

associationer till specifika råvaror och smaker, exempelvis uppfatta att den röda maträtten 

smakar bär och den gröna örter. Skulle studien utförts i större utsträckning hade en aspekt där 

respondenterna motiverat sina val varit av intresse att undersöka. Detta för att identifiera om de 

baserar sina val på associationer till smakpreferenser, det estetiska uttrycket eller andra faktorer. 

Under observationerna av respondenternas val vid genomförandet sågs ett stort samband mellan 

valet av maträtt och associationer till smaker som respondenterna ansåg som positiva respektive 

negativa. En abstrakt uppläggning skapades för att undvika att respondenterna associerade maten 

till någon specifik maträtt. Ett klassiskt dessertupplägg hade exempelvis givit starkare 

associationer till fruktsmaker på de färgstarka bilderna och choklad på den bruna bilden. 

 

Upplägget av de sex maträtterna gjordes för att efterlikna varandra, detta för att respondenterna 

inte skulle påverkas av de olika uppläggen. När maträtterna visades för respondenterna användes 

fotografier för att lättare kunna kontrollera att maträtterna såg likadana ut under hela 

undersökningen. Maträtterna fotograferades mot en vit bakgrund för att eliminera färgkontraster. 

De rätterna med starka och mörka färger får en skarpare kontrast mot bakgrunden än de rätterna 

med svagare och ljusare färger, exempelvis gul. Piqueras-Fiszman m.fl. (2011) visar i sin studie 

att färgintensiteten på maträtter uppfattas högre mot en ljus bakgrund och därför kan en högre 

smakintensitet uppfattats. Detta kan ha påverkat respondenterna i deras val även om författarna 

tror att denna faktor spelat en liten roll i valen.  

 

Om maträtterna presenterats på tallrikar hade de med tiden torkat och flutit ut vilket skulle kunna 

påverka respondenternas svar. När bilderna studeras i efterhand kan vissa skillnader ses på 



 

 

 

 

34 

 

bilderna, exempelvis har vissa bilder skarpare linjer och tydligare vinklar. En stor risk finns att 

de visuella faktorerna som skiljer sig på bilderna, förutom färgen, påverkat respondenterna i sina 

val. Dock trodde ett flertal av respondenter att samma bild manipulerats i datorn. Bilderna 

behandlades i bildredigeringsprogramet Photoshop CS5 för att skapa samma professionella 

uttryck och efterlikna de matfotografier som ses i högt ansedda tidningar och kokböcker. När 

bilderna visades upp för respondenterna var de inramade med svarta ramar. Svart valdes på 

grund av sin neutrala färg samt för att tydligt markera varje bild.  

 

Färgerna valdes efter att författarna studerat en rad olika vetenskapliga artiklar. Sex färger valdes 

från olika delar av färgskalan. Det beslutades att nyanserna på maträtten skulle variera men 

fortfarande vara tydliga för sin specifika färg. Enligt de artiklar som studerades skapades en 

uppfattning om färgers olika egenskaper, om de tillhör kalla eller varma färger samt vad de 

associeras med. En skillnad mellan kön och färgpreferenser visades bland annat i hur 

akromatiska färger uppfattas, vilket skapade ett intresse för att se om skillnader fanns i val av 

mat. Även äldre artiklar uppfattades intressanta för att se om deras resultat kunde stämma med 

dagens resultat. Utefter dessa kunskaper valdes färgerna för att innefatta kalla, varma och 

akromatiska färger.  

 

Ett bortfall av respondenter kan eventuellt påverkat resultatet. Personer tillfrågades slumpmässigt 

när de passerade och ett flertal av dem deltog men dock inte alla. Eftersom 103 personer deltog i 

undersökning och tydliga resultat kan urskiljas anses resultatet tillförlitligt även om ett antagande 

inte kan göras att svaren från de personer som deltog speglar den stora allmänheten.    

 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan redovisas vilka faktorer som eventuellt spelat in i respondenternas val och hur dessa 

påverkat resultatet. Respondentgruppernas svar ställs mot varandra och mot bakgrunden för att 

se samband, skillnader och förklaringar till de resultat som redovisas. Här belyses även 

författarnas tolkningar och antaganden i relation till studiens resultat och de teorier som 

redovisats i bakgrunden. 
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6.2.1 Respondenters val av maträtt 

Den gula maträtten valdes av flest respondenter som mest visuellt tilltalande samt den maträtt de 

helst skulle vilja bli serverade på restaurang. Gul är den färg som människan har lättast att 

uppfatta (Color Matters, 2011d). Detta kan vara en anledning till den gula maträtten fick nästan 

hälften av alla respondenters gillande. En annan möjlig anledning kan vara att flera respondenter 

ansåg maträtten ha ett fräscht och lätt uttryck, vilket observerades under undersökningens gång. 

Människan har undermedvetna färgpreferenser (Kauppinen-Räisänen & Luomala, 2010) vilket 

kan ha påverkat respondenterna i sina val. Det har också visats i studier att färger som associeras 

med fruktsmaker förväntas ha en god smak (Walker m.fl., 1973). Respondenterna i 

undersökningen kopplade flera gånger den gula maträtten till bland annat mango och banan. Den 

höga populäriteten kan också bero på andra faktorer. Gul är en färg som förknippas med glädje 

(Kaya & Epps, 2004). I studien av Kaya och Epps (2004) associerade 93,9 % av deltagarna 

färgen gul till positiva känslor. Garber m. fl. (2000) visar i sin studie att ljusa originella och 

varma färger föredras i konsumenters val av en produkt, vilken även kan länkas till denna studie 

och konsumenternas val av den gula maträtten.  

 

En anledning till att flest respondenter ansåg den gula maträtten mest visuellt tilltalande samt den 

flest ville bli serverade på restaurang kan vara att den gula färgen finns naturligt i många 

livsmedel, exempelvis mango och citron. Flera respondenter valde bort exempelvis den blåa och 

röda maträtten på grund av dess skarpa färg då de såg onaturliga ut. Om maträtterna skapats med 

naturliga färger hade eventuellt ett annat resultat visats. Anledningen till valet av de skarpa 

färgerna var att respondenterna skulle undvika att associera maträtterna till olika livsmedel. 

Resultatet kan även bero på de trender som just nu är aktuella i restaurangvärlden. Vissa trender 

kan ses att ett flertal högt ansedda restauranger idag arbetar med en filosofi där råvaror behandlas 

för att bevara sitt naturliga uttryck. I och med denna trend framställs ofta maträtter med jordnära 

och naturliga färger. Om trenden sett annorlunda ut vid studiens genomförande hade eventuellt 

ett annat resultat visats.  

 

Den grå maträtten var den som flest respondenter ansåg minst visuellt tilltalande samt den flest 

personer helst inte ville bli serverade på restaurang. Efter den grå valdes den blåa maträtten i 
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båda frågorna. Det kan bero på att flera respondenter ansåg att dessa maträtter såg onaturliga ut. 

Den blå maträtten associerades även med kemikalier och färgämnen av flera respondenter. Att 

många respondenter hade svårt att associera den blå maträtten till några smaker kan vara en 

anledning till att så få ville bli serverad denna på restaurang. I studien av Kaya och Epps (2004) 

beskrivs att respondenter kopplat färgerna blå och grå till ledsamhet, ensamhet och depressiva 

känslor. Detta skulle undermedvetet kunna påverka respondenterna till att välja den blå maträtten 

som minst visuellt tilltalande. Den grå maträtten associerades under studien med kol och aska 

vilket kan vara en anledning till dess dåliga resultat. Flertalet respondenter hade även svårt att 

koppla ihop färgen med mat vilket också kan vara anledningen till resultatet. Kaya och Epps, 

(2004) visar även i sin studie att av de akromatiska färgerna associerade minst personer den gråa 

färgen till positiva känslor. Avsaknad av positiva känslor kan vara av betydelse för resultatet. 

Zellner m.fl. (2010) menar att personer kan ha en ovilja att testa en maträtt som har en låg 

igenkänningsfaktor. Eftersom många respondenter hade svårt att associera de båda färgerna med 

några smaker och därmed saknade igenkänning till rätterna kan det ha påverkat respondenternas 

val.  

 

Få respondenter angav den röda maträtten i de olika frågorna. Detta innebär exempelvis att även 

då den gula maträtten ansågs mest visuellt tilltalande av flest respondenter valde även fler 

respondenter den gula maträtten, än den röda, som minst visuellt tilltalande. Det kan bero på att 

den gula rätten drar till sig mest uppmärksamhet och får mer reaktioner, såväl positiva som 

negativa. Få respondenter anser den röda maträtten mest visuellt tilltalande men betydligt fler 

känner en acceptans mot röd i förhållande till andra färger. Därför finns många aspekter att ta 

hänsyn till vid val av färgsättning av maträtter på restaurang. Eventuellt finns ett större värde i att 

servera en maträtt som så många som möjligt känner stor acceptans mot, istället för en maträtt 

som en stor del av gästerna föredrar medan många gäster även ogillar den. 

 

6.2.2 Likheter och skillnader i val av maträtt mellan könen 

De jämförelser som gjorts mellan könen visar på stora likheter mellan män och kvinnors 

färgpreferenser.  Både män och kvinnor ansåg den gula maträtten mest visuellt tilltalande och 

den rätt de helst ville bli serverade på restaurang. Däremot valde fler män än kvinnor den gula 
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maträtten på båda frågorna. Skillnaden kan vara en slump men eventuellt kan män ha en starkare 

känslomässig relation till färgen gul, vilket även visas i resultaten från Dorcus (1926) studie.  

 

Trots männens och kvinnornas relativt lika resultat från studien finns två aspekter som skiljer sig 

mellan könen och bör belysas i denna diskussion. Den första aspekten är män respektive 

kvinnors relation till färgen grön. Resultatet från studien visar att 23,1 % av kvinnorna ansåg den 

gröna maträtten mest visuellt tilltalande, d.v.s. den näst mest visuellt tilltalande maträtten enligt 

kvinnorna. Däremot angav endast 2 % av männen den gröna rätten som mest visuellt tilltalande. 

Inga slutsatser kan dras från varför just denna färg skiljer sig så pass stort mellan könen, även om 

spekulationer kan göras och samband kan dras till tidigare studier där exempelvis McInnis och 

Shearer (1964) visar att kvinnor föredrar kalla färger i större utsträckning än männen. En annan 

anledning kan vara att kvinnor har en positivare relation till de associationer som grön 

frambringar, men detta är inget som denna studie haft möjlighet att granska. Trots att fler 

kvinnor angivit den gröna maträtten som mest visuellt tilltalande har även en större andel av 

kvinnorna än männen angivit den som minst visuellt tilltalande. Detta kan visa att kvinnor har en 

starkare känslomässig relation till färgen grön och därför väcker färgen mer reaktionen hos 

kvinnorna än männen.  

 

Den andra aspekten som visar på olikheter mellan män och kvinnors färgpreferenser visas i valet 

av de maträtter respondenterna dels helst inte vill bli serverade på restaurang och dels anser 

minst visuellt tilltalande. De två färger som av båda grupperna ansågs som minst visuellt 

tilltalande var grå och blå. Däremot visade kvinnorna i studien en betydligt större acceptans mot 

den blåa maträtten i förhållande till männen. Detta talar till viss del mot vissa av de tidigare 

studierna som tagits upp där bland andra Khouw (2011) tar upp en studie av Jastrow som visar 

att fler män än kvinnor föredrar den blåa färgen. Studien av Jastrow genomfördes redan 1897 och 

därför finns stor anledning att anta att färgpreferenser, ideal, könsroller och samhället förändrats 

så pass mycket att studiens resultat inte går att använda för underlag till denna diskussion mer än 

för att jämföra förändringar mellan olika tidsperioder. Guilford och Smith (1959) visar i en 

studie att män är mer toleranta mot färger från den akromatiska färgskalan. Detta kan vara en 

bidragande faktor till varför männen till större del valt den blåa maträtten som minst visuellt 
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tilltalande till skillnad från kvinnorna som betraktat den grå som minst visuellt tilltalande. 

Samma studie visar även att kvinnor är mer toleranta mot färgen röd. Den röda maträtten angavs 

inte av någon man som minst visuellt tilltalande. Då studien av Guilford och Smith genomfördes 

redan 1959 anses inte teorierna kunna stärka argument för respondenternas val i denna studie.  

 

Ett perspektiv som börs ta hänsyn till i denna studie är att ingen ansträngning har gjorts för att 

sortera bort eller kategorisera personer med nedsatt syn, exempelvis färgblindhet. Enligt 1177 

(2011) lider 7 % av männen och 1 % av kvinnorna av rödgrön färgblindhet, vilken är den 

vanligaste typen. Detta skulle teoretiskt innebära att ca 4-5 personer i studien har denna typ av 

färgblindhet och att dessa personer till största delen bör vara män (ibid.). En möjlighet finns att 

ett annat resultat visats om dessa personer uteslutits från studien. Dock ansågs de färger som 

maträtterna uttrycks i tillräckligt tydliga för att frågorna i studien även kunde besvaras av 

personer med färgblindhet. Däremot kan vissa av skillnaderna mellan män och kvinnors val till 

viss del påverkats av fördelningen av färgblindhet mellan män och kvinnor även om denna grupp 

antagligen inte innefattar en stor del av respondenterna. 

 

6.2.3 Likheter och skillnader i val av maträtt mellan åldersgrupper 

I samtliga åldersgrupper är gul den maträtt som anses mest visuellt tilltalande och den 

respondenterna helst skulle bli serverade på restaurang. Dock är det fler respondenter som väljer 

den gula maträtten högre upp i åldersgrupperna. Detta kan förklaras med att det är nästan dubbelt 

så många respondenter i grupp 1 gentemot grupp 2 och fyra gånger så många som i grupp 3.  I 

grupp 1 är resultatet spritt i frågan om vilken maträtt som anses vara mest visuellt tilltalande. 

Detta kan dels bero på det högre antalet respondenter samt att de flesta i denna grupp är studenter 

på Hotell- och restauranghögskolan och kan därför antas ha ett större matintresse och därmed 

reflektera annorlunda angående frågorna. Blå och grön anses av fler respondenter i grupp 1 som 

mest visuellt tilltalande medan samma färger i grupp 2 och grupp 3 angivits av få eller inga 

respondenter.  

 

Grupp 1 och 3 ansåg den grå maträtten minst visuellt tilltalande medan grupp 2 ansåg den blå 

maträtten minst visuellt tilltalande. Det är svårt att fastslå vad detta beror på och fler 
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respondenter skulle behövas i grupperna för att ett samband skall kunna konstateras.  

 

Efter att data från insamlingen samanställts var det möjligt att urskilja att respondenterna i grupp 

1 var villiga att betala mest för ett restaurangbesök. Även detta antas bero på att många i denna 

grupp är studenter vid Hotell- och restauranghögskolan och kan därför anses ha ett större 

matintresse vilket leder till att de är villiga att lägga mer pengar på en restaurangupplevelse. För 

att få ett mer jämförbart resultat av studien skulle en jämnare fördelning mellan åldersgrupperna 

behövas. Om studien genomförts i en annan miljö finns möjligheten att resultatet skulle skilja sig 

på grund av den medvetenhet och kunskap om mat som finns hos ett högt antal av deltagarna i 

denna studie.  

 

6.2.4 Likheter och skillnader i val av maträtt mellan konsumentgrupper 

Samtliga konsumentgrupper valde den gula maträtten som den mest visuellt tilltalande samt den 

de skulle vilja bli serverade på restaurang. Den grå maträtten var den grupp 1 ansåg minst 

visuellt tilltalande samt den de inte ville bli serverade på restaurang. Även grupp 2 valde den grå 

maträtten som den de helst inte ville bli serverade på restaurang. Grupp 2 valde den grå och blå 

maträtten som minst visuellt tilltalande. Grupp 3 valde den blå maträtten på båda dessa frågor. 

Då denna studie eftersträvar att spegla den grupp människor som besöker den typ av kreativa 

restauranger som tidigare beskrivits är den sistnämnda gruppen mest relevant för resultatet.  

 

I frågan om vilken maträtt respondenterna ansåg mest visuellt tilltalande valde ca 20 % av 

respondenterna i grupp 1 och grupp 3 den röda maträtten. På samma fråga valde ingen av 

respondenterna i grupp 2 den röda maträtten. I denna fråga syns ett klart samband, dock kan inga 

antaganden göras angående vad det beror på. 

 

6.2.5 Samband mellan respondenters val av maträtt 

Mindre än hälften av respondenterna i studien valde samma maträtt som mest visuellt tilltalande 

och den de helst ville bli serverade på restaurang. Däremot angav lite mer än hälften samma 

maträtt som den de helst inte ville bli serverade på restaurang och den de ansåg minst visuellt 

tilltalande. I studien av Zellner m.fl. (2010) där respondenter bedömer maträtter med hög och låg 
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färgintensitet visas att den maträtt som respondenterna anser mest visuellt tilltalande inte i 

samtliga fall är den de helst vill äta. Detta beror antagligen på att i valet av den maträtt 

respondenterna helst vill/helst inte vill äta vägs vissa aspekter in i bedömningen, exempelvis 

smakassociationer och preferenser av olika egenskaper hos en maträtt där naturlighet, fräschhet 

och igenkänningsfaktorer kan prioriteras. Dessa aspekter kan även vara svåra att bortse ifrån för 

att enbart bedöma det visuella uttrycket i bilderna. 

 

Fem av respondenterna valde samma maträtt i frågan om vilken maträtt de ansåg minst visuellt 

tilltalande och den de helst vill bli serverade på restaurang. Detta berörde den gröna och den gråa 

maträtten. En av respondenterna som angav den gråa maträtten på de båda frågorna gav 

förklaringen att den gråa maträtten inte tilltalade honom visuellt men var dock nyfiken på 

maträtten då den betraktades som annorlunda. 

 

6.2.6 Kultur och religion 

I bakgrunden tas ett antal studier upp där skillnader mellan färgpreferenser inom olika kulturer 

redovisas. Bland annat visar Funk och Ndubisi (2006), Madden m.fl. (2000) och Wiegersma och 

Van der Elst (1988) att olika färger föredras beroende på vilket område studien utförts i. Då 

denna studie genomförts på ett universitet beläget i Sverige går resultatet eventuellt inte att 

applicera på andra länder och kulturers preferenser för färg. Ingen hänsyn har tagits till vilka 

kulturella grupper eller religioner respondenterna tillhört eller deras ursprung. De varierande 

resultaten som redovisats från studien i bakgrunden kan till viss del bero på skilda förhållanden 

där studierna utförts, då studier tas upp från flera olika delar av världen. Därför bör även noteras 

att de resturanger som studiens resultat är lämpat att vara relevant för bör vara belägna i Sverige 

eller ha samma kulturella förutsättningar. 

 

6.2.7 Teorier och hypoteser  

Vissa av de studier som redovisas i bakgrunden är inte baserade på färgers gillande och 

acceptans i förhållande till mat. Därför finns en problematik i direkta jämförelser mellan 

resultaten från de tidigare studierna och denna studie. Kauppinen-Räisänen och Luomala (2010) 

lägger vikt på vilken betydelse färgen har för att stämma överens med produkten och signalera 
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dess korrekta budskap. För produkten denna studie fokusera på, maträtterna, kan ett antagande 

göras att de olika färgerna signalerar olika budskap som respondenterna anser som antingen 

positiva eller negativa, exempelvis hur olika färger associeras till olika smaker och råvaror. 

Färgerna kan även frambringa känslor, medvetet eller undermedvetet, hos personerna som 

betraktar bilderna. Denna aspekt blir dock problematisk att ta hänsyn till då samtliga färger 

studien berör kan kopplas till både negativa och positiva känslor och associationer, exempelvis 

kan den röda färgen förknippas med våld och fara (Color Matters, 2011b). Däremot visar Kaya 

och Epps (2004) att färgen röd även associeras med kärlek och romantik. 

 

Studien av Zellner m.fl. (2010) visar på att en högre färgintensitet på maten föredrogs på en 

maträtt där ett balanserat upplägg användes och en låg färgintensitet föredrogs då uppläggningen 

var obalanserad. Resultatet visar att olika färger kan få olika effekt på respondenternas gillande 

beroende på vilken typ av upplägg och visuellt uttryck en maträtt har (ibid.). Detta kan kopplas 

till denna studie där vissa färger eventuellt lämpat sig mindre för den typ av upplägg som använts 

på bilderna. Ett flertal av respondenterna ansåg vissa maträtters färger som för färgstarka. En 

möjlighet finns att dessa färger, exempelvis blå, skulle haft fördel i en rätt med en elegantare och 

mindre komplex uppläggning, då den blåa färgen eventuellt inte uppfattats som lika intensiv. För 

vissa av respondenterna fanns en problematik i att uppfatta motiven på bilderna som maträtter. 

Många av dessa angav att det berodde på maträtternas starka färg. Eventuellt hade maträtterna 

som ansågs ha för hög färgintensitet blivit mer accepterade om färger med lägre intensitet 

använts. Efter observationer från enkätundersökningen finns anledning att anta att en lägre 

färgintensitet föredras på mat. Eventuellt föredras även en maträtt med balanserad färgsättning 

där variation mellan olika färger, nyanser och intensitet används.  

 

Skillnader kan även finnas i respondenters gillande av olika färger beroende på vilken typ av 

maträtt personen kopplar färgen till. Många av respondenterna i studien betraktade maträtterna 

som desserter och utefter det till största del associerade färgerna till exempelvis fruktsmaker och 

choklad.  Eventuellt skulle ett annat resultat visats om maträtterna direkt föreställt en 

specificerad maträtt då andra smakassociationer skulle uppfattas. Antagligen finns skillnader i 

vilken färg personer föredrar beroende på vilken maträtt som bedömas. Därför kan inget 
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antagande göras att en specifik färg kan få flest personer att anse en maträtt visuellt tilltalande 

utan många aspekter finns att ta hänsyn till i val av färgsättning på en maträtt. Kauppinen-

Räisänen & Luomala (2010) menar på att färgen har tre huvudbudskap: dra till sig 

uppmärksamhet, kommunisera produktens budskap och ge ett estetiskt tilltalande uttryck. 

 

7. Slutsats  

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka vilken färg personer föredrar på en maträtt. Ett 

tydligt resultat pekar på att den gula maträtten anses som mest visuellt tilltalande och det är även 

den maträtt flest personer vill bli serverade på restaurang. Detta resultat visades i samtliga 

grupper som studien jämförde (åldersgrupper, könsgrupper och konsumentgrupper). Däremot 

fanns vissa skillnader i vilken färg som ansågs minst visuellt tilltalande och den respondenterna 

helst inte ville bli serverade på restaurang, där den gråa och den blåa maträtten dominerade. I 

sammanställningen av samtliga respondenter valdes dock den gråa maträtten som den 

respondenterna föredrog minst. Respondenternas val av maträtter visar även att den färg som en 

person anser mest visuellt tilltalande eventuellt inte är den som personen helst vill bli serverad på 

restaurang. Antaganden görs att detta till största del beror på att färgerna skapar associationer 

och värderingar när en färg kopplas till en specifik produkt, i detta fall maträtter. 

Observationerna under genomförandet visade att respondenterna i många fall baserade sina val 

på de smakassociationer som olika färger skapade. Respondenterna värdesatte även den gula 

maträtten högt då färgen ansågs naturlig och äkta. De två färgerna som valdes bort (grå och blå) 

ansågs däremot som onaturliga och konstgjorda. Respondenternas svårigheter att associera dess 

färger till matrelaterade smaker och deras ovilja att äta mat med lägre igenkänningsfaktor kan 

även avgjort valen.  

 

Studien visar på ett tydligt resultat i vilka färger restauranger bör använda och undvika vid 

färgsättning av maträtter för att få gästers gillande och acceptans. Däremot finns många faktorer 

som påverkar hur en färg uppfattas i olika sammanhang, exempelvis maträttens visuella uttryck 

där mängd, balans, ordning och råvaruval spelar in. Ett antagande har också gjorts att olika färger 

föredras i olika typer av maträtter, då samma färg antagligen ger olika smakassociationer 
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beroende på om en förrätt, varmrätt eller dessert betraktas. 

 

7.1 Vidare forskning 

Under genomförandet av denna studie har vissa aspekter uppkommit som bör undersökas för att 

ge studien ett bredare perspektiv. Till största del finns ett behov av att genomföra en liknande 

studie där maträtterna som jämförs är färgade i olika nyanser, exempelvis hög och låg 

färgintensitet. Eventuellt finns ett värde i att jämföra hur enfärgade maträtter bedöms i 

förhållande till maträtter i flera färger. En större undersökning kan även fokuseras på färgers 

olika betydelser i olika typer av maträtter och vilken påverkan de övriga visuella aspekterna, 

exempelvis uppläggningen, har för färgens betydelse. Framtida forskning kan koncentreras på 

hur stor del av maträttens helhetsintryck färg utgör och hur stor betydelse maträttens färg har 

gemtemot övriga faktorer, exempelvis smak.   
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Bilaga 1: Enkät 

Faktainsamling till examensarbete inom måltidskunskap 

Denna enkät är en del av faktainsamlingen till ett examensarbete skrivet för Örebro Universitet inom 
måltidskunskap och värdskap. Alla uppgifter från enkäten är anonyma. Ange endast ett svarsalternativ. 
 
 
Kön: 

 Man  Kvinna 

 
Födelseår:  
 
 
Vilken av maträtterna anser du vara mest visuellt tilltalande? 

 A  B  C  D  E  F 

Vilken av maträtterna anser du vara minst visuellt tilltalande? 

 A  B  C  D  E  F 

Vilken av maträtterna skulle du helst vilja bli serverad på restaurang? 

 A  B  C  D  E  F 

Vilken av maträtterna skulle du helst inte vilja bli serverad på restaurang? 

 A  B  C  D  E  F 

Vilken är den högsta summan (kr) du är villig att spendera på ett restaurangbesök? 

 0-100   101-300   301-600   601-1000   1001-1500   1501 eller 
mer 

 
Hanna Tapper 
 070-2332477  

Daniel Rudell 
076-8186249 

 



 

 

 

 

 

 

Bilaga 2: Bilder tillhörande enkät 
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B 

 
C 
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Bilaga 3: Resultat utifrån könsgrupperna 
 

Tabellerna nedan redovisar antalet respondenter, angivet i procent, som valt maträtterna i 

respektive färg. Den första tabellen redovisar svaren från samtliga respondenter och de två 

nedersta tabellerna redovisar hur männen respektive kvinnorna besvarat frågorna. 
 
 
Samtliga respondenter (103 st) 
 

  Röd Blå Brun Grön Grå Gul 

Andelen respondenter som angivit rätten 
mest visuellt tilltalande 

15,5 11,7 14,6 12,6 3,9 41,7 

Andelen respondenter som angivit rätten 
minst visuellt tilltalande 

1,9 28,2 7,8 14,6 40,8 6,8 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst vill bli serverade maträtten 

10,7 7,9 20,4 7,9 11,7 41,7 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst inte vill bli serverade maträtten 

5,8 26,2 5,8 18,4 35,9 7,9 

 
 
Män (51 st) 
 

  Röd Blå Brun Grön Grå Gul 

Andelen respondenter som angivit rätten 
mest visuellt tilltalande 

13,7 13,7 19,6 2 2 49 

Andelen respondenter som angivit rätten 
minst visuellt tilltalande 

0 35,3 9,8 13,7 35,3 5,9 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst vill bli serverade maträtten 

7,8 7,8 21,6 3,9 13,7 45,1 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst inte vill bli serverade maträtten 

2 31,4 5,9 23,5 29,4 7,8 

 
 
Kvinnor (52 st) 
 

  Röd Blå Brun Grön Grå Gul 

Andelen respondenter som angivit rätten 
mest visuellt tilltalande 

17,3 9,62 9,6 23,1 5,8 34,6 

Andelen respondenter som angivit rätten 
minst visuellt tilltalande 

3,9 21,2 5,8 15,4 46,2 7,69 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst vill bli serverade maträtten 

13,5 7,7 19,2 11,5 9,6 38,5 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst inte vill bli serverade maträtten 

9,6 21,2 5,8 13,5 42,3 7,7 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Bilaga 4: Resultat utifrån åldersgrupper 
 
Tabellerna nedan redovisar antalet respondenter, angivet i procent, inom de olika 

åldersgrupperna som valt maträtterna i respektive färg.  
 
 
Respondenter mellan 20 och 29 år (60 st) 
 

  Röd Blå Brun Grön Grå Gul 

Andelen respondenter som angivit rätten 
mest visuellt tilltalande 

10 18,3 16,7 18,3 3,3 33,3 

Andelen respondenter som angivit rätten 
minst visuellt tilltalande 

1,7 20 8,3 20 41,7 8,3 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst vill bli serverade maträtten 

13,3 8,3 21,7 11, 7 16,7 28,3 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst inte vill bli serverade maträtten 

5 16,7 8,3 18,3 43,3 8,3 

 
 
Respondenter mellan 30 och 59 år (28 st) 
 

  Röd Blå Brun Grön Grå Gul 

Andelen respondenter som angivit rätten 
mest visuellt tilltalande 

28,6 0 7,1 7,1 7,1 50 

Andelen respondenter som angivit rätten 
minst visuellt tilltalande 

3,6 42,9 7,1 10,7 32,1 3,6 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst vill bli serverade maträtten 

7,1 3,6 21,4 3,6 7,1 57,1 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst inte vill bli serverade maträtten 

3,6 53,6 0 17,9 14,3 10,7 

 
 
Respondenter mellan 60 och 79 år (15 st) 
 

  Röd Blå Brun Grön Grå Gul 

Andelen respondenter som angivit rätten 
mest visuellt tilltalande 

13,3 6, 7 20 0 0 60 

Andelen respondenter som angivit rätten 
minst visuellt tilltalande 

0 33,3 6,7 0 53,3 6,7 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst vill bli serverade maträtten 

6,7 13,3 13,3 0 0 66,7 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst inte vill bli serverade maträtten 

13,3 13,3 6,7 20 46,7 0 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Bilaga 5: Resultat utifrån konsumentgrupperna 
 
Tabellerna nedan redovisar antalet respondenter, angivet i procent, inom de olika 

konsumentgrupperna som valt maträtterna i respektive färg.  
 
 
Respondenter som är villiga att spendera under 600 kr för ett restaurangbesök (35 st) 
 

  Röd Blå Brun Grön Grå Gul 

Andelen respondenter som angivit rätten 
mest visuellt tilltalande 

20 11,4 11,4 20 0 37,1 

Andelen respondenter som angivit rätten 
minst visuellt tilltalande 

0 20 0 11,4 60 8,5 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst vill bli serverade maträtten 

11,4 8,6 20 17,1 2,9 40 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst inte vill bli serverade maträtten 

5,7 17,1 5,7 8,6 51,4 11,4 

 
 
 
Respondenter som är villiga att spendera mellan 601 och 1500 kr för ett restaurangbesök (25 st) 
 

  Röd Blå Brun Grön Grå Gul 

Andelen respondenter som angivit rätten 
mest visuellt tilltalande 

0 4 16 8 4 68 

Andelen respondenter som angivit rätten 
minst visuellt tilltalande 

8 36 8 8 36 4 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst vill bli serverade maträtten 

4 4 24 4 0 64 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst inte vill bli serverade maträtten 

12 20 0 28 40 0 

 
 
Respondenter som är villiga att spendera mer än 1500 kr för ett restaurangbesök (43 st) 
 

 

 
 
 
 
 
  

  Röd Blå Brun Grön Grå Gul 

Andelen respondenter som angivit rätten 
mest visuellt tilltalande 

20,9 16,3 16,3 9,3 7 30,2 

Andelen respondenter som angivit rätten 
minst visuellt tilltalande 

0 32,6 11,6 20,9 27,9 7 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst vill bli serverade maträtten 

14 7 18,6 2,3 25,6 32,6 

Andelen respondenter som angivit att de 
helst inte vill bli serverade maträtten 

2,3 39,5 7 20,9 20,9 9,3 



 

 

 

 

 

 

Titel: Färgens betydelse för en maträtts visuella uttryck Korrigeringar  

Författare: Hanna Tapper och Daniel Rudell 2012-05-31 

 

 

s. 13 - Syftet har omformulerats 

s. 17-18 - Genomförandeprocessen delades upp i 4.5.1 och 4.5.2 

s. 18-19 - Under 4.5.3 har observationsdelen under enkätgenomförandet lagts till. 

s. 19 - PCA-delen har tagits bort 

s. 28 - PCA-delen har tagits bort 

s. 31-32 - 6.1.1 har utvecklats 

s. 32-33 - 6.1.3 har utvecklats 

Ändrat stavfel genomgående i texten. 
 


