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Sammanfattning 
 

 

Mat är numera så mycket mer än bara ett näringsmässigt bidrag till människan. I alla dess former 

återfinns mat både i kulturella och sociala sammanhang och har genom fotografier blivit ett sätt 

för många människor att skapa sin identitet. Mat kommunicerad genom bilder kan förmedla 

budskap och känslor, men är det möjligt att applicera principer för visuell kommunikation på hur 

mat presenteras på tallrik?  

 

Studien syftade till att ta reda på om principer för bildkompositionens sammansättning går att 

applicera på hur mat visuellt presenteras på tallrik. 

 

Svaren söktes dels genom en semistrukturerad intervju med en matfotograf men också genom tre 

olika fokusgruppsintervjuer där femton kockstudenter deltog. Fokusgrupperna baserades på fyra 

olika bildserier som var designade för ändamålet som var att underlätta diskussionerna i 

fokusgrupperna. Studiens resultat indikerade att det går att tillämpa vissa principer vad gäller 

bildens komposition till hur mat visuellt presenteras på tallrik. Dessa kan vara tydliga riktningar 

vid upplägg av mat på tallrik som kan generera i en känsla eller spela på tallrikens form genom 

att utnyttja ytorna för att framhäva maten. 

 

Med hjälp av kunskaper hämtade från den fototekniska världen är det möjligt att förfina 

precisionen av visuellt presenterad mat på tallrik.  

 

Nyckelord: Bildkomposition, matestetik, matfotografi och matpresentation.  
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Inledning 

Under evolutionens gång har människans synsätt på mat utvecklats från en näringsmässig 

funktion till att idag vara involverad i både sociala och kulturella sammanhang. Idag kan 

människor kan skapa sig en identitet genom den mat de äter. Detta fenomen har eskalerat genom 

utbredning av sociala medier och utveckling av ny teknik. Idag behövs inte mer än två klick för 

att visa resten av världen vad som stod på bordet i fredags. Människan har genom tiden utvecklat 

ett mer medvetet förhållningsätt till mat. Den estetiska aspekten har blivit allt viktigare med 

matens nya status. Detta har påvisats i flera studier vilka anser att visuellt attraktiv mat skapar 

högre förväntningar och anses vara godare.  

 

Specifikt ämnar denna studie att undersöka om det möjligt att applicera de grundläggande 

principer som bildkompositionen är uppbyggd av med hur mat presenteras på tallrik.  

 

Idén till studien grundades då författarna genomförde ett sidoprojekt med en student från 

fotoskolan i Stockholm med målet att skriva en kokbok. Under dessa dagar berikades kunskapen 

om hur matfotografering för en kokbok går till. Då detta var en ny erfarenhet väcktes tankarna 

för vad samarbetet mellan kock och fotograf kan innebära men också vikten av att kommunicera 

mat via bild. 

 

 

Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden presenteras tidigare forskning inom ämnet. Utöver det berörs visuell 

matpresentation, trender inom matfotografi samt estetiska och fototekniska aspekter som också 

ansågs vara viktiga att belysa. 

 

Sinnen och matpreferenser 

Wessel (2005) beskriver människans inre verklighet genom perception av omvärlden. Med hjälp 

av våra sinnen skapas mentala mönster inom oss. Dessa består av färger, ljud, doft och smaker 
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samt taktila
1
 och rumsliga föreställningar som är kopplade till känslor och uppfattningar om 

omvärlden. Människan har dock en benägenhet att enbart koppla ihop begreppet bild med det 

visuella sinnet trots att upplevelsen av omvärlden involverar alla sinnen (ibid.). Spence och 

Gallace (2010) förklarar människans förmåga att uppleva mat med andra sinnen än smaksinnet. 

Exempelvis lyfter de i sin studie fram ett samband mellan olika typer av vatten och geometriska 

former. Kolsyrat vatten associerades starkt med en vass och kantig form till skillnad från stilla 

vatten som associerades med en rund form. Liknande samband återfanns hos Maltesers 

(chokladövertäckta honungsmaltpuffar) och tranbärsjuice som båda förknippades med en vass 

och kantig form. Brieost och caramell nibbles (chokladövertäckt karamell) upplevdes likt stilla 

vatten med en rundare form. Forskningsresultaten visade att människor associerar 

sinnesförnimmelser såsom doft och smak med olika former. Spence och Gallace (2010) föreslår 

att detta kan appliceras på hur man utformar förpackningar för att förstärka känslan av en 

produkt. Formen har en inverkan på hur en produkt med dess tillhörande förpackning uppfattas 

av mottagaren (Spence & Gallace, 2010). 

 

Reisfelt m.fl. (2008) förklarar att i flera marknadsundersökningar som har gjorts är valet av mat i 

en mataffär oftast inte baserat på det första intrycket utan på matpreferenser. De menar på att det 

finns flera olika variabler som påverkar människors matpreferenser. Bakomliggande faktorer 

som kön, ålder, bostadsort, utbildningsgrad och matlagningsvanor visade sig spela en avgörande 

roll för hur respondenternas matpreferenser ser ut (Reisfelt m.fl., 2008). 

 

Symmetri, asymmetri och balans 

NE (2012a) definierar symmetri som förhållandet mellan två element i en helhet. Dessa två 

element bör vara varandras spegelbild för att symmetri skall uppstå. Elementen balanserar 

varandra vilket ger ett harmoniskt intryck (ibid.). Symmetri beskrivs av Akner Koler (2007) som 

en form med strävan att behålla regelbundenhet som skapas genom balans. Den enda perfekta 

symmetriska formen är sfären på grund av att den är identisk från alla vinklar (ibid.). Enligt 

författaren strävar den asymmetriska formen efter att bevara mångfald. Asymmetrin syftar till att 

skapa balans genom motvikt mellan element, rörelser och krafter, för att kompensera motstående 

                                                 
1
 Med taktil menas känsel eller beröring (SAOL, 2012).  
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styrkor och svagheter i formen. Enligt NE (2012b) är asymmetri motsatsen till symmetri, eller i 

något avseende avsaknad av symmetri. Akner Koler (2007) beskriver att grundtanken med 

begreppen symmetri och asymmetri är applicerbara på antingen en sammansättning av element i 

en komposition eller på den inneboende strukturen hos en enskild form. 

 

Wessel (2005) beskriver att människans visuella system kan delas upp i undersystem som är 

verksamma på olika platser i hjärnan. Ett system i nedre delen av tinningloberna kan vara mer 

inriktat på igenkänning. Ett annat system lokaliserat till hjässloberna verkar uppfatta det rumsliga 

seendet och kopplar samman det med hjärnans medvetande om kroppens position. Det tredje 

systemet uppfattas vara inriktat på att visualisera dynamisk form och form i rörelse. Wessel 

(2005) menar på att det är möjligt att ställa in synen; genom vår medvetenhet om omvärlden kan 

vi påverka hur de olika synsystemen samverkar vid visuell perception. Detta har till stor del med 

tidigare erfarenheter att göra samt den egna viljan att förändra synupplevelsen (ibid.). 

 

Balans är involverad i interaktionen mellan olika element och krafter i en komposition och 

verkar för att skapa jämvikt (Akner Koler, 2007). Enligt författaren ses balans antingen som 

strukturell balans eller som visuell balans (ibid.). Den strukturella balansen syftar till den rent 

fysiska aspekten. Det vill säga att ett föremål kan stå upprätt av egen kraft utan att falla. Den 

visuella balansen behandlar den upplevda dynamiken i kompositionen. Hänsyn tas till den 

visuella potentialen både hos former och rumsliga element. I ett tredimensionellt perspektiv 

visualiseras motvikten mellan de geometriska axlarnas rörelse och den synliga kraften inom och 

bortom elementen. I en form är egenskaper såsom kontrast, vassa kanter och siluetter visuellt 

dominanta och bör vara integrerade med rörelsen och kraften i formen för att skapa visuell 

balans (Akner Koler, 2007). Formens grundstruktur, det vill säga om den är symmetrisk eller 

asymmetrisk, spelar roll för uppfattningen av visuell balans. Förmågan att uppfatta den visuella 

balansen varierar från person till person. Relationen mellan proportioner och aktiviteter inom 

kompositionen har att göra med hur vi uppfattar jämvikten i vår egen kropp. Tidigare visuella 

erfarenheter har också stor betydelse för hur visuell balans upplevs (Akner Koler, 2007). 
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Visuell matpresentation 

Historiskt sett har syn varit ett redskap för att identifiera mat och bedöma huruvida den var 

tjänlig eller inte. Korsmeyer & Sutton (2011) påvisar i en studie att respondenter kände avsmak 

för välsmakande livsmedel på grund av sitt visuella uttryck. I den aktuella studien presenterades 

kola som avsiktligt gjorts att likna avföring (ibid.). När mat presenteras så att det visuellt 

genererar negativa associationer tenderar det att dominera över egentlig smakupplevelse. Syn har 

därmed en stor inverkan på smakupplevelsen (Korsmeyer & Sutton, 2011). 

  

De visuella attributen hos mat påverkar både förväntan och den faktiska upplevelsen (Zellner, 

Lankford, Ambrose & Locher, 2010). I synnerhet är det färg som påverkar dessa faktorer mest 

(ibid.). I en studie av Zellner m.fl (2011) utvecklas detta då de intresserade sig för att studera hur 

visuell balans på tallriken påverkar den hedoniska
2
 synen på mat. En balanserad presentation av 

mat är då matkompositionen är i jämvikt avseende visuell balans (Zellner m.fl., 2010). I estetisk 

litteratur anses balans ha en inverkan på uppfattningen av ett konstverk (Locher, 1996). Smaken 

av en matkomponent påverkas av hur den är balanserad på tallriken, vilket Zellner m.fl. (2011) 

påvisade genom tre olika experiment. I studiens genomförande har de tolkat balans genom att 

lägga komponenterna på tallriken på ett sätt som skapar jämnvikt. Experiment 1 handlade om hur 

mat smakade med balans som beroende variabel. I experiment 2 ändrades det visuellt attraktiva 

som variabel för att ta reda på om det påverkade den upplevda smaken. Experiment 3 undersökte 

hur respondenterna trodde att maten skulle smaka enbart genom att titta på bilderna från 

experiment 1 och 2. Resultaten av studierna påvisade att mat presenterad visuellt tilltalande 

bedömdes smaka bättre jämfört med samma mat presenterad på ett mindre attraktivt vis. Den 

visuellt tilltalande maten ansågs vara tillagad med större omsorg och uppfattades komma från en 

restaurang av högre klass. Detta gav maten ett högre värde vilket resulterade i att respondenterna 

var villiga att betala mer för den (Zellner m.fl., 2011). 

 

Det som påverkar hur vi uppfattar mat visuellt är komplexiteten hos matkompositionen. Fler 

sammansatta komponenter skapar en högre komplexitet då få eller en enstaka komponent ger en 

okomplex matkomposition (Zellner m.fl., 2011). 

 

                                                 
2
 Enlig NE (2012) strävan mot njutning och lustkänsla  
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Hur maten upplevs med flera sinnen är omskrivet i naturvetenskaplig men också i social och 

kulturell forskning (Korsmeyer & Sutton, 2011). I en studie exemplifierar Korsmeyer och Sutton 

(2011) med ordspråket ”vi äter med ögonen först” och härleder detta till vikten av visuell 

presentation som ger positiva associationer. Det finns en medvetenhet hos kockar om hur mat 

visuellt bör presenteras för gäster (ibid.). Det första visuella intrycket av rätten stimulerar aptiten, 

skapar ett intresse och lockar gästen till att äta (Korsmeyer & Sutton, 2011). En välpresenterad 

måltid skapar höga förväntningar och föredras mer än samma mat presenterad på ett mindre 

attraktivt sätt (Zellner mfl, 2011). När höga förväntningar skapas av ett visuellt intryck kan 

besvikelsen bli stor om smaken av rätten inte lever upp till de visuella attributen (Korsmeyer & 

Sutton, 2011). Synergin mellan syn och smakintryck är viktig för smakupplevelsen i sin helhet. 

 

Form och färg 

Inom konsten är form och färg väletablerade begrepp. Lika så inom området för visuell 

kommunikation. I den kulinariska världen har dessa begrepp ännu inte slagit igenom även om 

forskning har bedrivits och bevisat dess signifikans. 

 

Formens betydelse 

Former kan beskrivas som en organisation av energier som fyller tomrum, vilket skapar ett flöde 

(Akner-Koler, 2007). Flödet är det som får våra sinnen att stimuleras och därmed kopplas form 

till estetiska upplevelser. 

 

Enligt Bergström (2003b) är form starkt bundet till kulturella sammanhang. Det är ett viktigt 

uttryck som sträcker sig från arkitektur, konst, mode och inredning till industridesign, 

konsthantverk och visuell kommunikation. Inom marknadsföringen påstås form vara kopplad till 

innehållet för att kommunicera ett budskap. Form är ett visuellt uttryck som t.ex. bild, text, 

illustrationer, ikoner där innehållet skapar värdet och betydelsen för objekten (ibid.). Det finns en 

mening med bilden och det är sambandet mellan form och innehåll som gör att budskapet når 

fram på ett effektivt vis (ibid.). 
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Visuell kommunikation används inom marknadsföring för att sända ut ett budskap (Bergström, 

2003b). Den visuella kommunikationen kan jämföras med en marknadsplats. Budskapet som når 

kunderna kommuniceras inte bara verbalt utan även genom försäljarens kroppsspråk. Bergström 

(2003b) förklarar att likt försäljaren har den visuella kommunikationen sitt egna språk. Detta 

förmedlas genom form som kan väcka olika känslor och skapa intryck hos mottagaren. Formen 

och den visuella bilden är därför viktig för att kommunicera ett budskap. 

 

I den visuella kommunikationen kan man genom formen på olika ytor välja att utnyttja den 

inneboende kraften hos formen för att förstärka ett budskap (Bergström, 2003b). Den inneboende 

kraften kan vara den spänning som uppstår mellan bredd och höjd i en liggande rektangulär yta. 

Eftersom att vi läser från vänster till höger i västvärlden kan man förstärka känslan av bredd i 

den rektangulära ytan genom att använda en färg till vänster som återkommer långt till höger. En 

stående rektangel har en annan spänning där kraften strävar både upp och ner (ibid.). Utrymmet 

känns mindre men ytan kan avläsas snabbare. Kvadraten har inte samma spänning som 

rektangeln, däremot har den en stark centrerad kraft. För att öka spänningen i kvadraten behöver 

den ett aktivt innehåll (ibid.). 

 

Färg 

Enligt Fiszman, Alcaide, Roura och Spence (2011) är färger starkt associerade till vissa smaker 

och kan påverka hur vi upplever den mat vi äter. Zampini, Sanabria, Phillips och Spence (2007) 

visar i en studie att speciellt gult, grönt, orange och blått associeras till specifika smaker. Gult till 

citron, grönt till lime, orange till apelsin och blått till mint. De starka färgassociationerna 

påverkade även respondenterna när de skulle identifiera smakerna på proverna oberoende av 

färg. Enligt resultatet var det ett högre antal respondenter som hittade rätt smak när färgen var 

rätt på provet till skillnad från prover som var felfärgade (ibid.). Hutchings (1994) menar att 

tillsatsen av röd färg ökar den upplevda sötman i en dryck. Kopplingen mellan färg och upplevd 

smak påvisades då olika gula färger förändrade den upplevda bitterheten i apelsinjuice. Olika 

intensitet av gul och orange färg påverkade hur juicen tycktes om. Hutchings (1994) förklarar att 

evolutionen har lärt oss att associera vissa färger till smaker, specifikt länken mellan färg och 

upplevd sötma. Hutchings (1994) menar att genom synen kan vi avgöra hur mogen en frukt är. 

Färgintensiteten av gult, orange och rött betyder ofta en mer mogen och söt frukt. 
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I en studie av Fiszman m.fl. (2011) upptäcktes ett samband mellan hur söt en jordgubbsmousse 

upplevdes hos respondenterna och vilken färg på tallriken (svart eller vit) den serverades på. En 

signifikant andel av respondenterna upplevde att moussen som serverades på den vita tallriken 

var betydligt sötare än moussen som serverades på den svarta tallriken. En förklaring till detta är 

att färgintensiteten på moussen påverkas av färgen på tallriken. Fiszman m.fl. (2011) menar att 

en visuell illusion gör att moussen på den vita tallriken upplevs med en mer intensiv färg och att 

det skulle påverka smaken och upplevelsen av moussen. 

 

Enligt Stroebele och Castro (2004) finns det fysiologiska bevis för att hjärnaktiviteten ökar 

genom stimulans från synintryck av mat. Åsynen av mat ger en ökad utsöndring av dopamin, en 

signalsubstans som är kopplad till belöningssystemet i hjärnan. Färg kan vara av en intern eller 

extern stimuleringsfaktor av hur man upplever mat (ibid.). Den första handlar om färgen i maten 

och den senare handlar om färgen i omgivningen. Färger har en inverkan på olika delar av 

nervsystemet då t.ex. rummets färger kan påverka humöret och stimulera hunger. Varma färger 

tenderar att vara fysiskt stimulerande och kalla färger fysiskt lugnande (ibid.). 

 

Kameraobjektivet och bildkompositionen 

Latinets kamera betyder rum eller kammare. Enligt Bergström (2003a) kan två typer av 

kamerapositioner användas, den objektiva och den subjektiva. Den objektiva kameran beskriver 

Bergström (2003a) som avbildning av omvärlden i den omfattning som är möjlig. Resultatet är 

raka och okomplicerade bilder som t.ex. en produkt i en fotostudio eller en händelse på gatan. 

Den objektiva kameran är dock aldrig helt objektiv då det alltid finns en idé om vad som ska 

avbildas (Akner Koler, 2012, muntligt uppgift). Den är således alltid lite subjektiv p.g.a. 

fotografen bakom kameran. Den subjektiva kamerapositionen ger en möjlighet för fotografen att 

arrangera bilden med syfte att förmedla en viss känsla (Bergström, 2003a). 

 

Enligt Bergström (2003a) existerar tre krafter i bilden – utsnittet, kompositionen och innehållet. 

Utsnittet är den del av motivet som fotografen har riktat sin kamera mot. Den kan resultera i en 

bild där bara en viss del av en händelse återges då utsnittet kan begränsa den verkliga händelsen. 

Kompositionen handlar om hur bilden är dirigerad. Här ingår allt såsom rymd, volym, balans av 
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färg, form och ljus. Bergström (2003a) menar på att det är viktigt att helheten blir tillgänglig och 

visuellt intressant. Innehållet tolkas på olika sätt av olika betraktare utifrån deras erfarenheter och 

värderingar (ibid.). 

 

De flesta bilder har en rörelse i kompositionen (Bergström, 2003a; Manna, 2005). De element 

som bilden utgörs av rör sig eller pekar åt ett visst håll, vilket betraktaren här kommer att kunna 

avläsa (Bergström, 2003a). Orienteringen kan se ut på många olika sätt (ibid.). De fem vanligaste 

orienteringarna är – horisontell, vertikal, diagonal, cirkulär och triangulär. Enligt Bergström 

(2003a) kan en horisontellt orienterad bild upplevas av betraktaren som lugn och harmonisk. Den 

vågräta rörelsen kan uppfattas på ett dominerande sätt och kan förstärkas genom ett rektangulärt 

liggande format. Den vertikalt orienterade bilden kan upplevas av betraktaren som levande och 

dynamisk. Den vanligaste vertikalt orienterade gestalten är människan. Fart, dynamik och 

dramatik kan återfinnas i en diagonalorienterad bild. Mest fart upplevs när ett element får röra 

sig från ett hörn till motsatt diagonalt hörn. Djupet i bilden förstärks ofta då diagonalorientering 

används (ibid.). När linjer och ytor strålar mot en enda punkt i bilden kallas detta att bilden 

konvergerar. De kan även stråla från en enda punkt i bilden, vilket gör att bilden divergerar. 

Cirkeln är en symbol för helhet och fulländning. Ovalen ger även ett intryck av harmonisk 

obruten rörelse. Triangeln uppträder i sin enklaste form antingen som vilande eller stående. När 

en av sidorna bildar basen skapas harmoni och när spetsen är riktad neråt skapas obalans 

(Bergström, 2003a). 

 

En annan viktig aspekt när man komponerar en bild är ljuset (Modrak, 2011; Hutchings, 1994). 

Ljuset kan upplevas antingen direkt från sin ursprungskälla eller genom att ljuset bryts mot ett 

material som det har kommit i kontakt med (Hutchings, 1994). Ordet fotografi kommer 

ursprungligen från grekiska photos som betyder ljus (Modrak, 2011). Ögat har en förmåga att 

absorbera ljusvågor som i hjärnan omvandlas till bilder (ibid.). Kamerans mekanik fungerar på 

liknande sätt då irisen i ögat och kamerans objektiv bygger på samma grundprincip att 

kontrollera flödet av ljus (ibid.). Vitt ljus finns i olika typer och alla har olika stora 

energispektrum (Modrak, 2011; Hutchings, 1994). Med energispektrum menas den våglängd 

vilket ljuset befinner sig i. Den vanligast förekommande ljuskällan är solen som varierar sitt 

ljusspektrum avsevärt under dagen (ibid.). Färger påverkas av ljuskällans kvalitet, objektet som 
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fotograferas och mekaniken som fångar objektet (Hutchings, 1994). Generellt gäller att när 

ljuskällan förskjuts i färgspektrat åt något håll ökar färgintensiteten (ibid.). Ljuset har en 

inverkan på hur fort en måltid intas då tempot tenderar att öka i ett starkt upplyst rum (Stroeble 

& Castro, 2004). 

 

Matfoto och trender 

En matfotografs viktigaste uppgift är att visuellt skapa samma känsla av mat som annars upplevs 

genom sinnena lukt, smak och känsel (Manna, 2005). Utmaningen ligger i att få samma respons 

genom att visa en bild av ett nybakat bröd som annars genereras av doft- och smakupplevelser. 

Ett bra matfoto väcker matminnen, stimulerar fantasin och ökar matlusten (ibid.). Dujardin 

(2011) beskriver ett antal tekniker för att gestalta en bild som skapar ett intresse. Författaren 

menar att bilden får ett annat flöde och blir mer intressant när rekvisita med olika höjd och olika 

bakgrundsmaterial används. Manna (2005) lyfter också fram vikten av att använda sig av höjd i 

bildkompositionen för att göra den visuellt intressant. Manna (2005) syftar på att presentation av 

mat har blivit mer komplex och invecklad. Detaljer i bilden står i fokus och därför presenteras 

rätten med variation i höjd, form och textur till skillnad från äldre matbilder (ibid). Detta 

tydliggörs genom att följa trenden inom matfotografi då den har ändrats ganska radikalt under de 

senaste tjugo åren. Generellt kan man jämföra den gamla stilen med den nya där den mest 

märkbara förändringen är förskjutningen av fokus i bilden (Manna, 2005). I de äldre matbilderna 

var det vanligt att visa hela bordet med dukning, utensilier och mat (se Bild 1). Bilderna var ofta 

fotograferade uppifrån och syftade till att skildra helheten. Idag är det maten som är i fokus med 

minimalt tillhörande utensilier. Manna (2005) menar även på att trenden idag har ett enkelt, rent, 

fräscht och naturligt förhållningssätt med många närbilder på maten tagna från olika vinklar (se 

Bild 2). 
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Bild 1 och 2. Visar på hur ett traditionellt samt ett mer modernt uttryck av matfotografi kan tänkas se ut (Bildkälla: 

Drakenlind, 2012).  

 

 

Syfte 

Syftet är att utreda om bildkompositionens sammansättning går att applicera på hur mat 

presenteras på tallrik. Syftet är också att studera samarbetet mellan kock och fotograf samt att 

studera hur kockstudenter upplever och diskuterar matfotografier. 

 

Frågeställningar 

 Hur fungerar samarbetet mellan fotografen och kocken? 

 Hur påverkas upplevelsen av bilden vid olika orienteringar på tallriken? 

 Hur kan förändringar på tallrikens yta påverka den visuella upplevelsen mat?  

 

 

Metod 

Detta avsnitt beskriver teorin bakom metoderna samt genomförandet av studien. 
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Metodval 

För att kunna besvara syftet på ett tillfredsställande sätt valde författarna att kombinera 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fokusgruppsintervjuer. De två olika metoderna 

valdes för att belysa olika respondenters uppfattningar och för att uppnå en holistisk bild om 

ämnet. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer valdes för att skapa en friare diskussion runt 

frågeställningarna och fokusgrupperna användes för att ge en större bredd till undersökningen. 

Genom kombinationen av metoder önskade författarna stärka resultatet. Utöver de två studierna 

har författarna varit delaktiga i ett kokboksprojekt som kom att vara av vikt för framtagningen av 

fyra bildserier med syfte att skapa diskussion i fokusgrupperna. Även intervjun inspirerade till 

bildserier men var mest signifikant för resultatet. Figuren nedan visar hur de olika metoderna och 

projektet länkar samman. 

 

  

Figur 1. Visar hur de olika delarna i studien är sammanlänkade. 

 

Urval 

I urvalsprocessen för vilka respondenter som skulle intervjuas fanns endast ett grundkriterium, 

att de skulle vara aktiva inom matfotografering i sitt yrke. Tre stycken personer lokaliserades i 

mattidningar och genom kontakter från universitetet. Alla tillfrågades via mail den 12 april 2012 

Kokboksprojekt 
Framtagning av 

bildserier 

Fokusgruppsintervjuer 

Intervju 

Resultat 
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och två stycken fysiska intervjuer och en telefonintervju bokades in. Efter den första intervjun 

beslutade författarna att inte genomföra den andra intervjun samt telefonintervjun. Detta i enligt 

med Bryman (2011) som menar på att en mättnad uppstår då ingen ny information av vikt för 

syftet uppkommer under intervjuerna. På grund av omfattningen på studien ansåg författarna att 

den information som erhölls vid den första intervjun var tillräcklig.  

 

Följande kriterier sattes upp för urvalsprocessen av respondenter till fokusgrupperna: 

  

 Det skulle vara flera grupper för att uppnå en teoretisk mättnad. 

 Relativt få respondenter i varje grupp för att göra intervjun kortare och på så sätt skapa en 

kvalité i diskussionen.  

 Få respondenter för att underlätta transkribering. 

 Branschrelaterade respondenter med intresse för mat och estetik. 

 

Då respondenterna skulle uppfylla ovanstående kriterier gjordes ett bekvämlighetsurval. Genom 

att kockar vid Restaurang- och hotellhögskolan var lättillgängliga och uppfyllde kriterierna 

tillfrågades de att delta i studien. För att stärka resultatet i studien begränsades urvalet till 

kockstuderande som läste sista året. Detta urval gjordes då dessa har haft störst teoretisk 

erfarenhet av ämnet, en nära branschrelation samt ett stort matintresse. 

 

Semistrukturerad intervju  

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att den kvalitativa oftast är mindre 

strukturerad och därmed också friare (Bryman, 2011). Syftet med kvalitativa intervjuer är att det 

är större fokus på intervjupersonernas egna tankar och synsätt snarare än att få svar på konkreta 

frågor (Patel & Davidsson, 2003). I den här studien har intervjuformen varit semistrukturerad 

vilket innebär att den utgår från en frågeguide som är flexibel under intervjuns genomförande 

(Bryman, 2011). Dessa typer av intervjuer tenderar att till sin natur likna vanliga samtal där 

forskarna är intresserade av vad de intervjuade säger och hur de formulerar sig. För att kunna 

återge en så reell bild av samtalet som möjligt är det viktig att spela in intervjun då det kan vara 

svårt att hinna anteckna allting. En inspelning kommer även att underlätta efterarbetet. Det är 
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viktigt att transkribera intervjun så snart som möjligt då viktiga detaljer fortfarande finns färskt i 

minnet. Av etiska skäl ska intervjupersonen alltid underrättas om att samtalet kommer att spelas 

in, att intervjun är frivillig och att materialet kommer att hanteras på ett konfidentiellt sätt 

(Bryman, 2011).  

 

Inför intervjun skapades en intervjuguide som är en kortfattad lista över vilka frågeställningar 

som ska tas upp under intervjun. Det viktiga är att guiden är utformad så att respondenten får 

utrymme att återge reflektioner och därmed också ge flexibilitet till intervjun (Bryman, 2011).  

 

Författarna har i uppsatsen valt att behandla Jakob Fridholm som en offentlig person. Detta efter 

hans godkännande. Valet av att frångå anonymitet för den intervjuade personen motiveras med 

att han ansågs vara viktig att lyfta fram i studien då han var en källa till väsentliga tankar och en 

inspirationskälla för författarna. 

 

Genomförande Intervju med Jakob Fridholm 

Jakob Fridholm har föreläst vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan och det var vid 

detta tillfälle författarna för första gången fick kontakt med honom.  

 

Jakob Fridholm gick Konst och form-linjen på gymnasiet för att sedan börja jobba som 

fotoassistent. Detta fortlöpte i 2,5 år när han sedan tog steget till att bli reklamfotograf. Under 

flera års tid jobbade han främst med reklam och mode. Intresset för mat har alltid funnits hos 

Jakob men det var först 2007 som han var med och fotograferade bilderna till boken Gårdarnas 

mat. På så sätt fick Jakob epitetet matfotograf. 

 

Den 18 april 2012 genomfördes intervjun med Jakob Fridholm på hans kontor i Stockholm. 

Ämnen som behandlades under intervjun var matfotografering och samarbetet med kocken men 

även vad som är viktigt för att kommunicera mat via bild och hur matfotografi har förändrats 

med tiden. Samtalet pågick i ca 1 timme. För att säkerställa en fungerande ljudupptagning av 

intervjun användes två mobiltelefoners inspelningsfunktion. Efter intervjun transkriberades 

materialet. 
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Fotografering och konstruktion av bildserier 

Studien syftade till att undersöka hur mat uppfattas visuellt därför har alla andra sinnen inte haft 

en betydande roll för resultatet. För att besvara syftet utformades fyra bildserier med fokus på 

komplexitetsgrad för att undersöka olika frågeställningar. Bildserierna togs fram med hjälp av de 

principer för bildkomposition som är beskriven i bakgrunden (se figur 2) samt med inspiration 

hämtad från kokboksprjektet som var ett samarbete med en student från fotoskolan i Stockholm. 

Tankar om fotografering och bildkomposition som erhålls vid intervjun av Jakob Fridholm har 

även varit av betydelse för utformningen av bildserierna.  

 

 

  

 

 

 

Figur 2. Visar de fem vanligaste orienteringarna i en bildkomposition - horisontell, vertikal, diagonal, cirkulär och 

triangulär. 

 

2012-04-30 deltog skribenterna i ett kokboksprojekt som var ett samarbete med Fotoskolan i 

Stockholm. Då observerades hur ljussättning och fotografering av mat gick till. De kunskaper 

som erhölls under projektet var av stor vikt för skapandet av bildserierna i denna uppsats. 

Projektet har även inspirerat och väckt tankar och idéer hos författarna till vad som ansågs vara 

intressant att undersöka i fokusgruppsintervjuerna i studien. Utifrån den nyvunna fotokunskapen 

sattes vissa kriterier för hur de bilder som användes under fokusgruppsintervjuerna skulle 

utformas. Kriterierna var: 

 

 Bara naturligt ljus (solljus) som vid varje bild har fallit in på tallriken på samma sätt. 

 Endast rakt uppifrån. 

 Ta fotografierna med stativ. 
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Då författarnas fototekniska kunskaper inte var tillräckliga, ställdes kameran genomgående på 

auto-läge. Detta innebär att slutartid, fokusering och bländaröppning valdes av kameran. 

Kameran som användes vi fotograferingen var av märket NIKON D3100. 

 

Fotograferingen av bilderna ägde rum 2012-05-02 i forskningsköket (K206) vid Restaurang- och 

hotellhögskolan, Campus Grythyttan, Örebro Universitet. Fotograferingen begränsades till kort 

tidsrymd för att undvika att solens naturliga ljusspektrum skulle ändras för mycket (Modrak, 

2011; Hutchings, 1994). 

 

För att behålla fokus på tallriken togs bilderna endast uppifrån med inzoomning på tallriken. 

Detta därför att bakgrundsmaterial och rekvisita av olika höjd skapar ett intresse som i det här 

fallet distraherar den som tittar på bilden (Dujardin, 2011).  

 

Bildserie 1 (se Bildsekvens 1) 

Bildserie 1 innehåller fotografier som gestaltar de fem vanligaste riktningarna som beskrivs i 

bakgrunden. Dessa är vertikal, horisontell, diagonal, cikulär och triangulär (se figur 2). En rund 

tallrik som var lätt konkav och utan kant valdes då den runda formen är obruten och skapar 

harmoni (Bergström, 2003a). Fokus i denna bildserie låg på att undersöka hur riktningarna 

påverkar upplevelsen. Den enkla matkomponenten råsockerbit användes för att gestalta 

orienteringen då enkla matkomponenter ger upphov till små visuella skillnader (Zellner m.fl, 

2011). Färgen i bilden gjordes om till svartvitt för att eliminera färg som en påverkande faktor. 

Fem sockerbitar låg på varje tallrik för att standardisera antalet. Sockerbitarna lades upp med en 

liten oregelbundhet för att skapa lekfullhet i upplägget samtidigt som riktningen inte skulle bli 

lika uppenbar. Detta resulterade i att den cirkulära och triangulära riktningen fick en bruten 

rörelse på grund av att antalet sockerbitar alltid skulle vara fem. Att visuellt fylla i avsaknaden av 

sockerbitar kräver mer uppmärksamhet av respondenterna samt gör det svårare att uppfatta 

riktningen (Akner Koler, 2007). Ljuset på alla bilder faller in från vänster vilket skapar en 

skugga vid vänsterkanten på tallriken samt en ljusare del på högersidan av tallriken.  
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Bildsekvens 1. Från ö.v. - vertikal, horisontell, diagonal, cirkulär och triangulär riktning i svartvitt. 

 

Bildserie 2 (se Bildsekvens 2) 

Denna serie följer bildserie 1 och hur den är uppbyggd. Skillnaden är här att färgen får vara kvar 

i ursprungsbilden. Annars är det exakt samma bilder. Råsockerbitarna har en gul ton med 

nyanser av rött. Tallriken och tomrummet runtomkring har en blåvit ton. Till varje bild i 

bildserien valdes ett ord ut som skulle stämma överens med den känsla som orienteringen skulle 

ge upphov till. Dessa ord är hämtade från bakgrundsmaterialet och sattes till: horisontell – 

dominans, vertikal – dynamisk, diagonal – fart, cirkulär – harmoni samt triangulär – balans 

(Bergström, 2003a). Syftet med orden var att skapa en bredare och mer styrd diskussion i 

fokusgruppsintervjuerna. Orden skrevs med versaler ut på separata papper i storlek 72. 
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Bildsekvens 2. Från ö.v. - vertikal, horisontell, diagonal, cirkulär och triangulär riktning med färg. 

 

Bildserie 3 (se Bildsekvens 3) 

Här var tanken att studera hur tallrikens form och yta påverkar upplevelsen av mat (Bergström, 

2003b). En kvadratisk tallrik samt en rektangulär tallrik användes för att undersöka tallrikarnas 

egenskaper. Den rektangulära tallriken var orienterad både i en djupgående och i en liggande 

riktning. På varje tallrik centrerades en sallad med hjälp av en stansring för att standardisera 

upplägget. Salladen bestod av många olika komponenter med olika färg och textur för att göra 

maten på tallriken komplex och därmed ge upphov till en stor visuell skillnad (Zellner m.fl., 

2011). Lika mycket sallad användes på alla tre tallrikarna för att inte en mängdskillnad skulle 

uppstå. 
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Bildsekvens 3. Från ö.v. – Den kvadratiska tallriken följt av den rektangulära tallriken i en djupgående oritering och 

till sist i en liggande orientering. Alla med ett centrerat upplägg. 

 

Bildserie 4 (se Bildsekvens 4) 

Bildserie 4 kombinerades med bildserie 3. Här var tanken att respondenterna skulle få diskutera 

hur salladen upplevdes på respektive tallrik med olika riktningar som variabel. På den 

kvadratiska tallriken skapades mer liv genom att salladen lades upp utefter diagonalen 

(Bergström, 2003a). I de båda rektangulära tallrikarna spreds salladen ut och följde då tallrikens 

riktning. I och med matens ökade komplexitetsgrad skulle den visuella skillnaden vara tydligare 

vid denna jämförelse (Zellner m.fl., 2011). 

  



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildsekvens 4. De bilder som läggs till bildserie tre i en jämförelse mellan samma tallrik fast olika upplägg. Från ö.v 

– Den kvadratiska tallriken följt av den rektangulära tallriken i en djupgående oritering och till sist  i en liggande 

orientering. Alla med ett utdraget upplägg i jämförelse med det centrerade upplägget. 

 

Bildserierna skrevs ut på en skrivare av märket Epson MPC2800. På testutskrivningen uppkom 

en gul linje på alla bilder. Detta löstes genom att skala ner alla bilder vilket gjorde dem mindre 

än den tänkta storleken. Alla färgbilder som skrevs ut fick genomgående en blå ton. 

 

Fokusgrupper 

(Bryman, 2011) beskriver fokusgrupper som genomförande av intervjuer i gruppform med syfte 

att diskutera ett ämne med en större fördjupning. Forskaren är intresserad av hur respondenterna 

diskuterar och reflekterar över varandras åsikter och tankar kring en viss fråga/frågeställning. 

Fokusgrupper hör hemma inom den kvalitativa forskningen och för att deltagarnas åsikter och 

synsätt ska komma till uttryck används en relativt ostrukturerad frågeguide. I fokusgrupper 
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övergår intervjuaren till att bli moderator, vars uppgift är att styra samtalet under ordnade former 

(ibid.). Det är viktigt att spela in intervjuerna inte bara för att komma ihåg vad som sägs utan 

också för att veta vem som säger vad. Det är även en hjälp för att uppfatta språkliga nyanseringar 

som kan vara viktiga för resultatet. Antalet grupper som intervjuas bör vara mer än en. Det finns 

inga direkta riktlinjer för antalet grupper som intervjuas, det regleras istället av en teoretisk 

mättnad som uppstår när inga nya begrepp kommer upp i diskussionen. Antalet deltagare i 

gruppen varierar beroende på studiens omfattning. Vid val av deltagare är det viktigt att hitta de 

som har ett intresse för ämnet för att skapa bra förutsättningar till en god diskussion (Bryman, 

2011). 

 

Foto-elicitering definieras av Bryman (2011) som ett sätt att ta med ett fotografi till en 

intervju/fokusgrupp. Syftet med bilden är att den utgör en grund för intervjufrågor och skapar en 

gemensam kontext för en meningsfull diskussion. Fotografier ger stimulans till det visuella 

sinnet och kan hjälpa respondenterna att reflektera kring ämnet. 

 

Totalt deltog femton tredjeårselever studerande till kulinariskkock och måltidkreatörer vid 

Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan, Örebro Universitet. Alla respondenter var 

bosatta i Grythyttan. De femton delades upp i tre grupper med jämn fördelning av könen.  

 

Genomförandet av fokusgruppsintervjuer 

Inför fokusgruppssessionerna togs en intervjuguide fram utifrån studiens syfte och 

frågeställningar i enlighet med det Bryman (2011) beskriver. Författarna fungerade som 

moderatorer under fokusgruppsintervjuerna. Den ena moderatorn var ansvarig för de tekniska 

momenten såsom ljudupptagning, fotografering och anteckningar. Den andra moderatorn styrde 

intervjun utefter intervjuguiden. I början av varje intervju gavs en kort presentation om 

författarna och studiens syfte. Alla respondenter tillfrågades om det var bekväma med att de blev 

inspelade. Respondenterna informerades om att intervjun skulle ta 30 minuter och tiden hölls 

genom alla tre grupper. 

 

I varje fokusgruppsintervju presenterades fyra stycken bildserier. Alla med fokus att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. 
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I bildserie 1 skulle respondenterna diskutera om vilken tallrik de ansåg vara mest visuellt 

attraktiv och motivera varför (se bildsekvens 1). Bildserie 2 använde samma bilder som i 

bildserie 1 fast i färg (se bildsekvens 2). Här låg fokus på att diskutera om färgen påverkade 

gillandet av de olika uppläggen eller om det förändrades. Efter kommentarer från respondenterna 

gick diskussionen vidare med fokus på att para ihop de olika bilderna med förvalda ord som 

tagits fram i enlighet med beskrivningen i bakgrunden. Orden var: horisontell – dominans, 

vertikal – dynamisk, diagonal – fart, cirkulär – harmoni samt triangulär – balans (Bergström, 

2003a). Gruppen fick även chans att ta bort något av orden för att lägga till ett eget om de tyckte 

att ett visst ord inte passade in på någon av bilderna. Tanken med orden var att underlätta en 

diskussion om fotografierna. Bildserie 3 bestod av tre olika tallrikar med samma upplägg (se 

bildsekvens 3). Tanken var att studera hur maten påverkar tallrikens yta. Bildserie 4 var en 

fortsättning på bildserie 3 (se bildsekvens 4). Här jämfördes och diskuterades samma typ av 

tallrik med två olika upplägg. Respondenterna fick välja vilken de gillade bäst och motivera 

varför. Efter fokusgruppsintervjuerna transkriberades materialet. 

 

Dataanalys 

Efter transkribering av den semistrukturerade intervjun och fokusgrupperna analyserades 

materialet utifrån syftet och de uppsatta frågeställningarna. Textstycken i 

transkriberingsmaterialet som ansågs vara av vikt för resultatet markerades med rött. Detta i 

enlighet med de kodningsbegrepp som innefattas i Grounded theory vilken är en etablerad 

analysmetod inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Transkriberingarna i den här studien är 

analyserade utefter en öppen kodning. Den processen innebär att materialet bryts ned i mindre 

beståndsdelar, studeras och jämförs för att få fram viktiga begrepp. Dessa begrepp grupperas och 

omformuleras sedan i resultatet (Bryman, 2011). Intervjun analyserades först och är presenterat 

som ett eget avsnitt i resultatet. Detta för att särskilja resultaten från fokusgrupperna och 

intervjun.  
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Resultat 

I resultatavsnittet presenteras först resultatet från intervjun med Jakob Fridholm och sedan följer 

en sammanfattning av resultaten från fokusgrupperna. 

 

Arbetet som matfotograf 

Det finns många aspekter inom fotografyrket som har essentiella funktioner. En av dem är den 

fototekniska kunskapen. Fridholm (2012) menar att den kunskapen sitter i ryggraden; han 

berättar att efter en fotosession kan det uppdagas att han har vridit tallriken på samma sätt på alla 

bilder. Detta är något som hos honom inte sker medvetet under fotograferingen utan det upptäcks 

efteråt. 

 

I matfotografier förmedlas ett visst budskap och Fridholm (2012) menar att detta är det som 

sätter känslan för en kokbok eller ett matfoto. Han använder begreppet ”reklamsnygg” om bilder 

som har ett långt skärpedjup, fotade med en perfekt ljussättning som framhäver alla detaljer. 

Dessa typer av perfekta bilder passar enligt Fridholm (2012) passar bara in i ett visst 

sammanhang. 

 

Kokboksfotografering tillåts vara en process i större utsträckning än vad fotografering för 

matreklam gör. I kokboksprojekt finns det mer tid att fotografera om bilder än vad det gör vid 

reklamfotografering. Det ger en större trygghet till fotografen vilket gör att slutresultatet ofta blir 

bättre. Det finns även fler viljor under en reklamplåtning vilket generar i kompromisser 

(Fridholm, 2012). Fridholm poängterar vikten av fotografens största uppgift vilken är att 

förmedla känslan av kockens filosofi, maten och situationen. 

 

Samarbetet med kocken 

Samarbetet mellan fotograf och kock ser väldigt ofta olika ut menar Fridholm (2012). När de två 

känner varandra på något sätt blir samarbetet lättare och varken kocken eller fotografen styr den 

andre. På detta sätt blir det också lättare att kommunicera med varandra och uttrycka personliga 

åsikter. 
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Fridholm (2012) tycker att maten som fotograferas skall vara ätbar. Högre krav ställs då på 

kocken som måste utnyttja sin kompetens för att presentera mat som ser fräsch ut. När det 

handlar om desserter är tempot lugnare när fotografierna skall tas (ibid.). Kall mat är inte lika 

känslig då den inte försämras med tiden på samma sätt. När desserter fotograferas är det oftast 

bara glassen som är det kritiska tidsmomentet. 

 

Den känsla som en fotograf försöker kommunicera via bilden kan en kock förmedla via tallriken 

och måltiden (Fridholm, 2012). Det är erfarenheter som formar kockens stil och känsla för hur 

mat ska presenteras. Tallriksupplägget återspeglar kocken och dennes idé. Eftersom kocken och 

fotografen har olika personliga stilar finns det en risk att deras olika åsikter resulterar i ett 

felaktigt budskap. De personliga stilarna kan resultera i ett väldigt intressant projekt likväl som 

ett projekt där stora kompromisser får göras. 

 

Fridholm (2012) förklarar att det inte bara är samarbetet mellan kocken och fotografen som 

påverkar slutresultatet för kokboken. En tredje part i form av ett förlag har oftast det sista ordet. 

Oväntade layoutförändringar kan förändra känslan i en bild likväl som en hel bok. Fridholm 

(2012) anser att det bör finnas en grundtanke med varför bilderna är med i en kokbok och hur de 

är utformade. En kort formulering till kokbokens syfte kan vara en fördel då hela projektet styrs i 

en viss riktning (ibid.). 

 

Trender 

Fridholm menar att trender inom matfotografering följer ett visst mönster som han inte kan 

beskriva; ”Ibland känns det bara rätt att fotografera ett visst material för att senare upptäcka att 

det dyker upp i flera andra kokböcker parallellt” (Fridholm, 2012). Han tror också att samhället 

har förändrats och påverkat konsumenter till att bli mer medvetna om vad som ligger på tallriken. 

 

Det verkar ha uppstått två spår på senare tid inom den professionella kokboksvärlden – det 

naturliga köket och den kemiska kocken (Fridholm, 2012). Trots detta verkar det som att 

trenderna följer varandra och flätas samman. 
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Bilden har fått en mer betydande roll i samhället under de senaste åren. Människor tenderar att 

lägga upp bilder på vardagliga situationer via sociala medier såsom facebook eller dylikt. Genom 

matbilder kan människor profilera sina livsstilar genom att visa andra vad man äter eller gör för 

tillfället (Fridholm, 2012). 

 

Fridholm (2012) tror att framtidens böcker till stor del kommer att vara digitaliserade. Därför 

kommer det bli svårare för kocken och fotografen att motiveras till att göra kokboksprojekt. Det 

som är av värde när ett kokboksprojekt slutförs är att fotografen och kocken får ett bestående 

resultat, som en bok (ibid.). 

 

Resultat från fokusgrupperna  

I Bildserie 1 där råsockerbitarna låg i en horisontal, vertikal, diagonal, cirkulär och triangulär 

riktning diskuterade respondenterna fram resonemanget som följer. 

 

Den horisontella riktningen föredrogs visuellt av flertalet av respondenterna. Detta för att den 

ansågs vara mest naturlig. Respondenterna ansåg att ett större fokus på detalj existerade 

samtidigt som helheten gav ett lugnt intryck. En av respondenterna uttryckte att den horisontella 

riktningen var att föredra för att det var så denne själv hade valt att göra vid uppläggning av mat. 

Vissa av respondenterna föredrog den horisontella riktningen i andra hand efter den diagonala 

riktningen. Detta för att den gav ett balanserat intryck men ansågs jämförelsevis vara för stel. 

 

De vertikala och diagonala riktningarna upplevdes ha mer rörelse och fart i sitt utryck. En 

majoritet av respondenterna påpekade att den vertikala orienteringen var tydlig i sin riktning men 

att det kändes som att "maten på tallriken sprang ifrån en". 

 

Trots delade åsikter tyckte majoriteten att diagonalen var mest visuellt attraktiv. Den diagonala 

riktningen har en stor likhet med både med den vertikala och horisontella riktningen. Skillnaden 

var lutningen som gav upphov till mer positiva känslor och ett intryck av mer liv och rörelse på 

tallriken till skillnad från de andra två riktningarna. 
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Den cirkulära riktningen föredrogs av ett fåtal respondenter. De ansåg att den var mer lekfull och 

spelade bättre på tallrikens form. Resterande respondenter menade på att den cirkulära riktningen 

var mer kaosartad samt att den var överarbetad. Den fick kritik för att den var visuellt oenhetlig 

och spretig. 

 

Alla respondenter var överens om att den triangulära riktningen inte var visuellt attraktiv. Den 

gav upphov till negativa känslor och associerades med kaos och oreda.  

 

Färg 

Fotografierna som ansågs mest visuellt attraktiva i bildserie 1 var samma i bildserie 2. Bilderna 

verkade tjäna på färg. På grund av färgen som tillkom förstärktes skuggorna vilket gav mer liv åt 

bilderna. Den cirkulära riktningen fick en stor förändring med färg och de respondenter som 

tidigare ogillade den svartvita versionen tyckte nu bättre om den med färg. Den vertikala 

riktningen, som i den svartvita bilden hade en tydlighet i sin rörelse, fick på grund av färgen en 

mindre tydlig riktning. Den triangulära riktningen ansågs fortfarande vara spretig och oattraktiv. 

En tydlig förändring med tillkomsten av färg var att det som låg på tallriken lättare associerades 

med mat. 

 

Med ordens hjälp diskuterade respondenterna hur bilderna förmedlade vissa känslor. En 

gemensam uppfattning var att en liksidig triangel som form uppfattas som dynamisk. Då det 

fanns en oregelbundenhet i den triangulära riktningen menade respondenterna att ordet dynamisk 

inte var applicerbart. Den upplevdes snarare vara oharmonisk eller i obalans. 

 

Den vertikala riktningen förknippades med dominans på grund av den tydliga orienteringen och 

känslan var att den övre delen av riktningen dominerade över de undre. Den horisontella 

riktningen upplevdes vara i balans och liknades vid en våg i jämvikt eller en gungbräda. Den 

diagonala riktningen parades ihop med fart därför att lutningen gav ett stegrande intryck. 

Slutligen parades cirkeln ihop med harmoni därför att upplägget ansågs harmonisera med 

tallriken. 
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Tallrikens yta 

I bildserie 3 ombads respondenterna att diskutera ytan på tallriken. En ledande fråga var om 

salladen visuellt upplevdes annorlunda på de olika tallrikarna. 

 

Den första reflektionen var att salladen på den kvadratiska tallriken kändes mer luftig jämfört 

med salladen på de rektangulära tallrikarna. Salladen på de rektangulära tallrikarna nuddade den 

upphöjda kanten, vilket påverkade respondenterna på ett negativt sätt. De ansåg att helheten på 

den kvadratiska tallriken ingav ett lugn till skillnad från helheten på de rektangulära tallrikarna. 

Salladen på alla tallrikar spretade lite men detta var mer accepterat på den kvadratiska tallriken 

på grund av att det fanns ett större avstånd till kanterna. På de rektangulära tallrikarna upplevdes 

salladen vara ihopträngd. Den djupgående rektangulära tallriken ansågs vara mycket störande 

och provocerande. Respondenterna ansåg att om de på en restaurang skulle bli serverade en 

tallrik på detta sätt hade de nog vridit den rätt. Denna reaktion återfanns hos samtliga 

fokusgrupper. En anledning till att den djupgående tallriken ansågs vara provocerande var att 

salladen hamnade så långt ifrån personen som skulle äta. Respondenterna konstaterade att de är 

så ovana att få mat presenterad på en tallrik riktad på det viset och därför blev det en 

chockerande och jobbig upplevelse. Alla respondenter i samtliga fokusgrupper var överens om 

att den kvadratiska tallriken var bäst sedan kom den liggande rektangulära tallriken och till sist 

den djupgående rektangulära tallriken. Ett ord som användes för att beskriva skillnaden på de 

båda rektangulära tallrikarna var distans. 

 

Orienteringen på tallrikens yta 

I den fjärde bildserien jämfördes fotografierna i bildserie 3 med fotografier av samma tallrikar 

och samma mängd sallad fast med olika upplägg. De tre olika tallrikarna presenterades med två 

skilda upplägg för att studera hur maten upplevdes. Respondenterna tyckte att maten som var 

upplagd utefter diagonalen på den kvadratiska tallriken var mer ärlig i sitt uttryck. De menade på 

att det var möjligt att urskilja de enskilda komponenterna lättare till skillnad från det centrerade 

upplägget där komponenterna var mer dolda. Det diagonala upplägget uppfattades vara mer 

lekfullt även om det ansågs göra större anspråk på tallrikens yta. Det fanns olika uppfattningar 

om vilket av uppläggen som var mest attraktivt. Några av respondenterna ansåg fortfarande att 
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cirkeln var visuellt bättre på grund av att den upplevdes mer harmonisk och traditionell i sitt 

uttryck. Resterande respondenter menade på att eftersom färgerna på komponenterna kom fram 

bättre i det diagonala upplägget var detta visuellt mer aptitligt. 

 

Nästföljande bilder var de två liggande rektangulära tallrikarna med olika upplägg. De första 

spontana kommentarerna var att salladen som var presenterad i en horisontell riktning upplevdes 

vara mer harmonisk. Motiveringen var att upplägget utnyttjade tallrikens form till skillnad från 

det centrerade upplägget som snarare motarbetade tallrikens form. Respondenterna uttryckte 

avsmakskänslor av det centrerade upplägget eftersom det gjorde anspråk på tallrikens kanter 

vilket påverkade helhetsupplevelsen negativt. Det som mest påverkade upplevelsen av salladen 

på tallriken var det tomma utrymmet runtomkring. 

 

De två sista bilderna innehöll de två djupgående rektangulära tallrikarna med olika upplägg. De 

upplevdes som i föregående bildserie vara mycket provocerande. Det centrerade upplägget 

upplevdes mer provocerande för att här dominerade den djupgående tallriken hela upplevelsen. 

Respondenterna motiverade sitt ogillande med att det blir praktiskt svårt att äta från den tallriken. 

Det centrerade upplägget blev också sämre eftersom att salladen hamnade längre ifrån dem i 

jämförelse med de horisontellt orienterade tallrikarna. 

Den vertikalt orienterade salladen på den djupgående tallriken tycktes bättre om än det 

centrerade upplägget. Respondenterna konstaterade att riktningen påverkar hur man äter maten. 

Någon i gruppen uttryckte sig: "Det vertikala upplägget är mer lekfullt, man får jobba sig uppåt 

när man äter". Det fanns en uppfattning om att utspridningen av salladen påverkar tempot för 

måltiden. Salladen upplevs även vara mer bearbetad, denna föreställning tillsammans med de 

visuella fördelarna gjorde att maten ansågs vara godare. Respondenterna kom även fram till att 

det inte går att styra ätriktningen på samma sätt om maten serveras på en horisontell linje. Trots 

att vi i västvärlden läser från vänster till höger tror respondenterna att det har en liten inverkan på 

var man börjar äta i ett horisontellt upplägg. En respondent menade på att det inte är lika 

självklart att man kan styra hur rätten konsumeras bara genom det som ligger på tallriken. 

Faktorer som antalet och vilka komponenter som ligger på tallriken samt vilka bestick som finns 

att tillgå påverkar. 
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Det diskuterades om hur den djupgående tallriken skulle kunna accepteras i en 

serveringssituation. Kontentan blev att det måste vara vid ett speciellt tillfälle t.ex. vid ett besök 

på en stjärnkrog. Där skulle de inte vrida på tallriken överhuvudtaget. Anledningen tros vara att 

acceptansnivån för konstiga serveringssätt är högre på en sådan restaurang. 

 

Diskussion 

I metod- och materialdiskussionen diskuteras om metoderna har varit tillfredsställande och vilka 

problem som har uppstått under studiens framfart. Här diskuteras även de resultat som 

framkommit i studien. Dessa analyseras och ställs mot den teoretiska bakgrunden.  

 

Metod- och materialdiskussion 

Bo Bergströms böcker "Effektiv visuell kommunikation" och "Bild & Budskap" har varit mycket 

betydelsefulla för studien. Böckerna är inte vetenskapligt förankrade men har en teoretisk 

utgångspunkt och är riktade till studenter som utbildar sig inom visuell kommunikation. Därmed 

anser författarna böckerna som trovärdiga informationskällor för bakgrundsmaterialet. Bo 

Bergström är utbildare, art-director, författare och marknadsföringskonsult. Han har en filosofisk 

kandidatexamen i konst- och litteraturvetenskap samt utbildning vid Grafiska institutet. Till det 

tillkommer många års erfarenhet i branschen (Bergström, 2012).  

 

I det kokboksprojekt som uppsatsförfattarna varit delaktiga i erhölls bra förkunskaper för 

skapandet av de bildserier som var viktiga för fokusgrupperna. Det hade varit fördelaktigt att 

göra observationer under detta projekt men enligt författarna skulle det resulterat i ett allt för 

omfattande arbete. 

 

Fotografierna som användes i fokusgruppsintervjuerna byggde på den teoretiska bakgrunden. 

Bergström (2003a) förklarar hur olika orienteringar i bilden skapar olika känslor. 

Uppsatsförfattarna valde att fotografera efter en subjektiv kameraposition som syftar till att skapa 

en viss känsla i bilden. Här finns möjlighet att arrangera bilden på det sätt som är 

tillfredsställande för syftet och studien. 
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Det fanns nackdelar med att kameran var inställd på automatikläge. Då kameran själv väljer 

inställningar beroende på omgivande faktorer kan detta ge upphov till en oönskad variation i 

fotografiernas bildkomposition. De kvadratiska tallrikarna hade olika hög kant vilket medförde 

olika ljusinsläpp. Då ljuset har en stor inverkan på hur vi uppfattar färger kan fotografier med 

annat ljusinsläpp upplevts på ett annat sätt (Hutchings, 1994). 

 

Eftersom att de utskrivna fotografierna inte var skalenliga på grund av tekniska problem kan 

detta ha påverkat respondenternas uppfattning av salladen som låg på tallriken. Hade de varit 

skalenliga hade kanske respondenterna inte uppfattat tallrikarna i bildserie 3 som lika trånga och 

därmed hade kanske resultatet fått ett annat utfall. 

 

Skillnaderna mellan fotografierna blev väsentliga om man jämförde färgåtergivningen digitalt 

och analogt. De utskrivna fotografierna hade blåa nyanser, vilket inte återgavs på datorskärmen. 

Den blåa nyansen kan ha gett upphov till ett lugn hos respondenterna (Stroebele & Castro, 2004). 

Detta kommenterades under en fokusgruppssession (Fokusgrupp, 2012). 

 

De faktorer som till stor del spelar roll för respondenternas matpreferenser innefattar kön, ålder, 

bostadsort, utbildningsgrad och matlagningsvanor (Reisfelt m.fl.,2008). I urvalsprocessen för 

fokusgruppsintervjuerna minimerades eventuella skillnader av dessa faktorer till stor del genom 

att ha en jämn fördelning mellan könen samt genom att välja kockstuderande i samma årkurs. 

Korsmeyer och Sutton (2011) menar på att det finns en stor medvetenhet hos kockar för hur mat 

ska presenteras visuellt på tallrik vilket motiverar urvalet av respondenter. 

 

Under intervjun med Jakob Fridholm användes en frågeguide som utgjorde en bas för hur 

intervjun skulle genomföras. Den bestod av semistrukturerade frågor och det var endast ett fåtal 

av dessa frågor som faktiskt ställdes under intervjun. Intervjun blev mer diskussionsartad vilket 

kan märkas i transkriberingsmaterialet då delar av detta är orelevant för studiens syfte. Den stora 

mängd insamlat material kan ses som en nackdel med den semistrukturerade intervjuer. Dock 

framhävdes Fridholms egna tankar på ett intressant sätt och därmed uppstod nya diskussioner 

inom ämnet. 
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Tanken med studien var att flera intervjuer skulle göras. Två av de inbokade intervjuerna valdes 

att inte genomföras vilket resulterade i en intervjukälla. Ytterligare en intervju utöver den som 

presenteras i resultatet skulle ha gett bredare bild av matfotografering. Men då Fridholm (2012) 

har relativt lång erfarenhet av matfotobranschen så ansågs den kunskap han besitter som 

tillräcklig för studiens syfte. 

 

Då intervjuguiden för fokusgrupperna var relativt strukturerad och konkret i sin utformning 

möjliggjorde detta att tidsbegränsningen kunde följas. Transkriberingen underlättades samtidigt 

som resultatet blev lättare att analysera (Bryman, 2011). Men även om språknyanseringar kan 

utläsas vid en ljudupptagning så är det svårt att förstå vad som händer i rummet hela tiden. Om 

en videoupptagning hade gjorts hade resultatet kanske nått en annan dimension där man kunnat 

se hur bilderna låg på bordet när de diskuterat dem (Bryman, 2011). 

 

Resultatdiskussion 

Fridholm (2012) beskriver yrket som matfotograf genom att jämföra två av sina huvuduppgifter 

vilka är reklamfotografering för mat och fotografering för kokböcker. Reklamfotografering har 

sina likheter med visuell kommunikation då ett specifikt budskap ska förmedlas med bilden. 

Bergström (2003b) menar på att visuell kommunikation har sitt eget språk och som fotograf är 

det viktigt att tolka detta. Fridholm (2012) understryker även han vikten av att som fotograf 

förmedla budskapet från kocken, maten eller den specifika situationen. Han använder sig av 

uttrycket "reklamsnygg" för de bilder som är perfekta ur ett fototekniskt perspektiv med syftet att 

förmedla ett specifikt budskap. Med tanke på att reklamfoto kan tänkas handla om att skapa ett 

intresse i bilden är bildkompositionen av ytterst stor vikt. Manna (2005) beskriver att genom 

variation av höjd, form och textur i bildkompositionen kan ett intresse och flöde uppstå i bilden. 

Former kan också användas för att underbygga innehållet i bilden och därmed förstärka 

budskapet (Bergström, 2003b). 

 

Till skillnad från reklamfotografering handlar fotografering för en kokbok mer om samarbetet 

mellan kock och fotograf (Fridholm, 2012). Fridholm menar på att samarbetet fungerar bättre om 

kocken och fotografen känner varandra. Han anser även att maten som skall fotograferas bör 
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vara ätbar vilket ställer högre krav på kocken och dennes kompetens. Fridholm (2012) förklarar 

att bilderna i en kokbok inte bara handlar om att förmedla ett budskap utan också om att 

förmedla en känsla. Denna känsla skall genomsyra hela boken och grundar sig i kokbokens syfte. 

Fotografering till en kokbok tillåts ta längre tid och det finns mer utrymme för korrigeringar. Ett 

kokboksprojekt tillåter ett mer kreativt och konstnärligt förhållningsätt till fotografering som 

kommunikationskanal för mat. Manna (2005) pekar på att ett bra matfotografi skall väcka 

matminnen och stimulera fantasin. Han anser även att en matfotografs största uppgift är att skapa 

en bild som förmedlar samma känsla av maten visuellt som annars genereras av våra andra 

sinnen. Samarbetet mellan kocken och fotografen blir i det här sammanhanget väldigt intressant 

eftersom arbetet mer kan liknas vid en kreativ process som går mot samma mål. Därför är det 

viktigt att alla inblandade har samma vision för att de kompromisser som uppstår skall resultera i 

ett bra resultat. Det är kocken som har idén om maten i boken och fotografen som har till uppgift 

att projicera kockens budskap. Det är ett ömsesidigt arbete där bådas kunskaper är beroende av 

varandra för ett lyckat slutresultat. 

 

En annan aspekt som påverkar stilen och utformningen av matfotografier är den rådande trenden. 

Detta begrepp var något som uppkom under studiens gång och finns därför inte med i studiens 

frågeställningar. Trender visade sig dock ha ett stort inflytande på hur bilder uttrycks och 

uppfattas. Fridholm (2012) förklarar att trender följer ett visst mönster som han inte kan förklara 

med ord. Plötsligt finns de bara där och gör sig synligt genom att t.ex. ett material känns 

spännande att arbeta med och en stund senare inser man att samma material går att återfinnas 

nästa överallt. Kanske kan man beskriva trender som någonting som ligger i luften och påverkas 

av kulturella och sociala uttryck som existerar i vår omgivning. Bergström (2003b) beskriver 

formens betydelse för den visuella kommunikationen och hur den verkar genom flera 

konstnärliga uttryck såsom arkitektur, mode, design, konst etc.. Formen ses ha en stor betydelse 

för hur bildkompositionen upplevs (Manna, 2005; Bergström, 2003b). Nuvarande matfototrender 

verkar ha influerats av uttryck inom andra fält. 

 

Restauranger med hög status verkar också ha ett stort inflytande över nutida trender inom 

matfotografi. Detta blir påtagligt då respondenterna reflekterade över den djupgående tallriken 

(Fokusgrupp, 2012). Med tallrikens provokativa uttryck ansågs serveringssättet endast vara 
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acceptabelt på en restaurang med stjärnstatus. Det handlar om att kockar känner respekt och 

vördnad för restauranger av högre rang. Resonemanget indikerar på att restauranger med hög 

status influerar mattrender både hos kocken och fotografen. 

 

Under fokusgruppsintervjuerna studerades först bildserie 1 och 2 med fokus på riktning och färg 

utifrån Bergströms (2003a) tankar om bildkomposition. Författarnas tanke med att välja 

sockerbitar var dels för att förenkla komplexitetsgraden med minimalistiska komponenter men 

också för att öka abstraktionsgraden för att förstärka riktningarna på tallriken. 

 

Författarnas tanke om bildserie 1 var att undersöka hur respondenterna uppfattade skillnader i 

känslan av de olika orienteringarna som gestaltades på tallrikarna. Under fotograferingen lades 

sockerbitarna med en medveten oregelbundenhet och på så sätt bröts den cirkulära och 

triangulära riktningen. Detta gjordes för att öka abstraktionen av orienteringen för att öka 

respondenternas fokus. I fokusgrupperna diskuterade respondenterna om vilken orientering de 

gillade och varför. Genomgående gavs starkast negativ respons på de riktningarna som var mest 

oregelbundna i sin orientering - den triangulära och den cirkulära riktningen. Det abstrakta i 

bilderna kan ha stört en del av respondenterna då former kräver stor uppmärksamhet och därmed 

kan vara svåra att visuellt fylla i det som saknas. Detta i kontrast till de resterande 

respondenterna som, trots att cirkeln var bruten, uppfattade det cirkulära upplägget som 

harmoniskt, spännande och bra på att utnyttja tallrikens form. Deras uppfattning stärks av 

Bergströms (2003a) teorier som beskriver att den cirkulära riktningen står för helhet och 

fulländning. De olika åsikterna om det cirkulära upplägget kan förklaras med Akner Kolers 

(2007) tankar kring hur visuell balans uppfattas. I osäkra upplevelser måste respondenten 

använda sig av sina egna erfarenheter för att göra en individuell tolkning. Detta gäller främst i 

komplexa eller oklara kompositioner då större krav ställs på respondenterna (Akner Koler, 

2007). 

 

Den cirkulära och den triangulära riktningen kan betraktas som former även om de i uppsatsen 

behandlas som orienteringar. Former har en inverkan på hur människor uppfattar ett föremål eller 

som i uppsatsens fall, en måltid (Spence & Gallace, 2010). Riktningarna av cirkeln och triangeln 

utgjordes av en asymmetrisk grundstruktur då sockerbitarna medvetet låg på ett oregelbundet 
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sätt. Detta påverkar uppfattningen av den visuella balansen (Akner Koler, 2007). I 

fokusgrupperna uttryckte sig flera respondenter negativt om den cirkulära och triangulära 

orienteringen i bildserie 1 och 2 (Fokusgrupp, 2012). När förvalda ord skulle placeras till dessa 

så skapade respondenterna egna ord som obalans och oharmoni snarare än deras motsatser. 

Förmågan att uppfatta den visuella balansen varierar från person till person i det avseende att 

proportioner och aktiviteter i en komposition uppfattas subjektivt. Faktorer som tidigare visuella 

erfarenheter anses ha stor betydelse för upplevelsen av visuell balans (Akner Koler, 2007). 

Korsmeyer och Sutton (2007) förklarar att upplevelsen påverkas av formen trots att betraktaren 

är medveten om att det som ligger på tallriken är tjänligt som föda. 

 

Den mest omdiskuterade skillnaden mellan bildserie 1 och 2 var att riktningarna på bilderna med 

färg inte upplevdes lika tydligt som de utan färg. Färgen gjorde även att råsockerbitarna som låg 

på tallriken blev mer urskiljbara och associerades lättare till något som kunde ätas. Detta kan 

även ha påverkats av att tallrikens vita färg framstod som bättre då det finns belägg för att 

tallrikens färg påverkar hur maten upplevs (Fiszman m.fl., 2011). Huruvida andra färger på 

tallrikar skulle ha påverkat hur maten upplevdes är svårt att avgöra inom ramen för denna studie. 

Respondenterna påverkades visuellt av de skuggor och konturer som blev mer påtagliga med 

tillkomst av färg. De ansåg att en del av bilderna blev mer livliga och levande på grund av 

skuggorna. Bilder som förut ogillades blev ännu sämre med färg (Fokusgrupp, 2012). Att 

riktningarna på uppläggen blev mindre tydliga kan bero på att färgen skapade en medvetenhet 

hos respondenterna om vad som låg på tallriken. 

 

I bildserie 3 och 4 låg fokus på hur maten påverkades av förändringar av tallrikens yta. För att en 

tydlig visuell skillnad skulle uppstå användes sallad med en hög komplexitetsgrad, skapad 

genom variationer i textur, färg och antal komponenter. 

 

Bildserie 3 syftar till att skapa diskussion om hur tallrikars form och yta påverkar hur mat 

upplevs. Formen på tallriken tillsammans med de tomma ytorna visade sig ha en stor betydelse 

för hur salladen upplevdes av respondenterna. Den kvadratiska tallriken beskrevs som luftig, lätt 

och harmonisk (Fokusgrupp, 2012). Detta på grund av den tomma yta som uppstod runt maten. 

På den liggande rektangulära tallriken med det centrerade upplägget uppkom två tomma ytor på 
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sidorna av tallriken. Detta gjorde att tallriken upplevdes trång och därför ansågs salladen vara 

visuellt oattraktiv. När den rektangulära tallriken sedan presenterades djupgående var det igen de 

tomma ytorna som störde respondenterna. Centreringen av salladen på tallrikarna medförde att 

de tomma ytorna hamnade framför och bakom salladen, vilket resulterade i att avståndet blev 

längre mellan denna och respondenten. Förutom att salladen kändes krånglig att äta hade 

respondenterna svårt att förstå serveringsidén. Detta kan bero på de normer för presentation av 

mat som existerar bland kockar, vilket kan göra det svårt att acceptera avvikande serveringssätt. 

En parallell kan dras mellan vikten av hur matkomponenterna ligger på tallriken och hur en 

bildkomposition är sammansatt. Enligt Bergström (2003a) handlar bildkompositionen om hur 

bilden är dirigerad. För att helheten ska bli balanseras måste hänsyn tas till alla aspekter såsom 

rymd, volym, balans av färg, form och ljus (ibid.). 

 

I bildserie 4 uppfattade några av respondenterna att färgerna i det diagonala upplägget på den 

kvadratiska tallriken blev tydligare än på det centrerade upplägget. De uttryckte även att detta 

gjorde det diagonala upplägget mer visuellt aptitligt. Författarnas tanke med att liva upp den 

kvadratiska tallriken med hjälp av ett aktivt innehåll verkade överensstämma med 

respondenternas upplevelse av skillnaden i de olika uppläggen. Detta styrks av Zellner m.fl. 

(2010) som förklarar att det i synnerhet är färg som påverkar förväntan och faktisk upplevelse av 

mat. Flera av respondenterna i fokusgruppsintervjun gillade fortfarande den centrerade salladen 

som upplevdes mer harmonisk och traditionell i sitt uttryck. Det är tydligt att olika respondenter 

uppfattar visuell balans på olika sätt genom bakomliggande faktorer såsom tidigare erfarenheter 

och uppfattning av omvärlden (Akner Koler, 2007). 

 

Den vertikalt orienterade salladen på den djupgående tallriken i bildserie 4 ansågs vara godare än 

den centrerade på samma tallrik. Detta för att den uppfattades vara mer lekfull och bearbetad. I 

den studie som Zellner m.fl. (2011) har gjort ansågs mat presenterad på ett visuellt attraktivt sätt 

som godare. Denna mat ansågs, precis som den vertikalt orienterade salladen, vara mer arbetad 

samtidigt som den uppfattades komma från en restaurang med högre klass (Fokusgrupp, 2012; 

Zellner, 2011). 
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Slutsats 

Vissa principer som går att återfinna i bildkompositionens sammansättning är applicerbara för 

hur mat visuellt presenteras på tallrik. Kunskapen om visuell balans och hur olika riktningar 

påverkar upplägget på tallrik kan ha ett signifikant värde för presentationen av mat. Studiens 

resultat påvisar att de mest provocerande riktningarna (triangulära och cirkulära) på 

tallriksuppläggen gav upphov till starkare negativa åsikter. Bergströms teorier om orientering av 

bildkomposition är därför svåra att applicera på den cirkulära och den triangulära riktningen då 

dessa medvetet var ofullständiga i sina upplägg. Trots detta kan en slutsats dras att 

kompositionen av mat på tallrik påverkar hur de visuella attributen uppfattas då de oenhentliga 

uppläggen generade starka åsikter. 

 

Studien gav starka indikationer på att när tomrum adderas till tallriksytan genererar det en positiv 

uppfattning av maten och när tomrum subtraheras uppfattas den på ett negativt vis. Färg visade 

sig även ha en betydelse för hur mat uppfattades på tallriken. 

 

Studien har även belyst värdet av ett fungerande samarbete mellan kock och fotograf för att deras 

personliga kreativitet ska få komma till uttryck. Men när kommer de till en punkt när de slutar 

vara beroende av varandra då de båda i större utsträckning har kunskap att utföra den andres 

arbete. Den nya fotografkocken har en briljerande autonomisk funktion i det framtida 

kokbokssamhället. 

 

Eftersom både bilden och måltiden upplevs genom visuell perception bör samma faktorer som 

påverkar bildkompositionen gälla för hur en måltid kan presenteras. 

 

Vidare forskning inkluderar att applicera denna studies typ av metoder på ett större antal 

respondenter för att få ett resultat med större tyngd. En intressant ingångspunkt vore att studera 

hur matens riktning på tallrik påverkas av att använda mat med hög komplexitetsgrad. 
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Bild 1, sid  14 Fotografi tagen av Jenny Drakenlind 

under ett kokboksprojekt genomfört av 

uppsatsförfattarna vid Restaurang- och 

hotellhögskolan, 2012.  

 

Bild 2, sid 14 Fotografi tagen av Jenny Drakenlind 

under ett kokboksprojekt genomfört av 

uppsatsförfattarna vid Restaurang- och 

hotellhögskolan, 2012.   

 


