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Abstrakt 
 

Som blivande bild- och designlärare berör man lärande som är förknippat med estetiska 

praktiker, både genom skapande och genom möten med estetiska uttryck. I denna studie 

undersöker jag mitt möte och mina upplevelser med caféer och konditoriers interiöra uttryck 

och jag frågar mig, vilka är mina upplevelser? Inom fenomenologiska ramar beskriver jag 

dessa genom subjektiva berättelser. De utgör den största delen av min empiri, vid sidan av 

fotografier tagna vid besöken samt ett par korta intervjuer.  

Vidare görs en jämförelse mellan Stockholm och Paris och jag tittar då också på bakverkens 

exponering i rummet. Finns det synbara skillnader mellan städerna? Nyfikenheten kring Paris 

grundar sig i mina tidigare föreställningar om stadens caféliv som jag antar grundar sig på att 

Frankrike så ihärdigt finns medierat i litteratur och film så fort det handlar om bakverk, caféer 

och konditorier.  En analys genomförs och med ett estetiskt förhållningssätt tittar jag på det 

rumsliga uttrycken i Caféerna/konditorierna och som bidrar till upplevelserna. Jag frågar mig 

också i vilken relation dessa upplevelser ställs till mitt eget gestaltningsarbete?  

Med mina erfarenheter går jag in i en egen skapandeprocess där jag i keramik och metall 

bearbetar tankar och frågor som väckts. Arbetet ger i sin tur nya undersökningsområden och 

studien utvecklas i samspelet mellan de båda kunskapsformerna. Mitt gestaltningsarbete 

resulterar i ett flertal objekt som har sin utgångspunkt i de traditionella bruksföremålen för 

bakverks exponering och användning. Till skillnad från det normativa utbjudande konceptet 

har jag istället tagit fasta på det gömda och hotfulla. Mitt praktiska och konstnärliga resultat 

visas på Konstfacks vårutställning. I utställningen provar jag med olika grepp att förmedla 

och förstärka upplevelsen av bakverkens nya positionering.  

Färg, ljus och andra uppmärksammade formgestalter förmedlar stämningar och verkar för 

våra föreställningar som upplevelsen ger. Jag har tolkat caféerna och konditorierna till platser 

för verklighetsflykt med historiska preferencer och till platser där ens intresse eller stil 

uppmärksammas och förstärker bilden av individen, så som denne vill bli eller verka som.  

Resultat från studien visar att bakverken oftast ligger i rader bakom glas och användandet av 

fat, korgar, lådor och andra exponerings- och serveringsföremål hade inte alls den utbredning 

som jag antog i början av studien. Den tydligaste synbara skillnaden mellan Stockholm och 
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Paris visade sig ligga i användandet av förpackningar, där fransmännen storsatsat på 

förpackningsdesign. 

Nyckelord:Upplevelse, atmosfär, inredningsarkitektur, estetik, café, bakverk, perception  
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1. Inledning	

1.1 Introduktion	
 

I tidiga minnen från barndomen finns mitt skapande i samband med dukning och uppläggning 

av mat som jag mer än gärna hjälpte till med inför middagar och kalas. Det fanns något 

tillfredställande i att skapa små konstverk med tallriken som inramning. Servetter och utvalt 

porslin gav en högtidlig stämning och middagen blev något mer än bara mat på ett fat som 

skulle mätta.  

Långt senare i livet blev jag delägare i ett bageri som var beläget i Stockholms skärgård. Det 

fanns mycket som jag fann roligt i och med driften av detta bageri men det jag fann mest 

tillfredställande var det förberedande arbete som skulle göras innan öppning varje dag. Bröd, 

bullar, kakor och tårtor skulle arrangeras på ett sätt som fungerade inbjudande för gästen och 

vi använde uttrycket ”bulla upp” åtskilliga gånger varje dag. Uttrycket syftade till att städa 

upp, strukturera, arrangera om och fylla på så att alla gäster, oavsett vilken tid på dagen de 

anlände alltid skulle få samma inbjudande möte med oss och de produkter vi sålde.  

Att ansträngningar med upplägg och dukning har positiv inverkan på matupplevelsen kan 

tyckas självklart men jag har aldrig brytt mig om att fundera på varför t.ex. räkor gör sig bra i 

en trälåda och en fransk ost passar på ett rustikt fat. Jag	erfar att det är viktigt för mig att hitta 

rätt stämning vid dukning och upplägg och om det saknas rätt attribut för det tänkta skapar 

detta irritation i mig. Jag är nyfiken på varför. 

På bageriet jag var ägare till ville vi skapa och förmedla en stämning som var ”fransk” och 

”lantlig”. Vi fyllde den vitmålade pärlspontsdisken med patinerade trälådor, korgar, fat på fot 

och vi sålde baguetter och levainbröd utan att ha tagit ett enda steg på fransk mark. Det vi 

sålde var alltså en upplevelse som byggde på föreställningar om en fransk stil. Samma 

föreställningar har också gjort mig nyfiken på landet som jag aldrig besökt. Hur ser det ut på 

caféer och konditorier i t.ex Paris? Är mina föreställningar sanna? Att inte ha Paris närvarande 

i en undersökning gällande bakverk och caféer förefaller omöjligt eller i alla fall orätt. Paris 

caféliv finns omnämnt i allt från stadens första café, Café Procope 1686 till mötesplatser för 

filosofiska tankar mellan Jean Paul Sartre och Simone de Beauvoir och andra tänkare och 

författare och som självklara utflyktsmål i reseböcker om staden. Efter franska revolutionen 

(1789-1799) ledde Frankrike Europa in i kokkonstens transformation till en storstilad 
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konstform och en hedersfull profession. Den mest framstående kocken under den här tiden var 

Antonin Carême.1 Med skolning inom konditori (fransk patisserie), en konst som 

uppmuntrade kreativ fallenhet, utvidgade han den arkitektoniska stilen i matlagning generellt 

så gastronomens sinne och inte bara dennes gom, kunde bli njutningsfullt stimulerad. Att det 

”franska” även fungerade som inspiration till mitt eget bageri ser jag också som skäl till att 

besöka och undersöka Paris caféliv. 

Café- och konditoriupplevelser behandlar jag i denna uppsats, likaså hur bakverk är 

exponerade i Stockholm respektive Paris. Mitt gestaltande arbete är ett utforskande i keramik 

och metall där mina upplevelser samt teori fungerat som språngbräda och inspiration. Det 

dubbla perspektivet, som genomsyrar hela min utbildning på Konstfack,  tas i anspråk. Därför 

består undersökningen i en textdel (denna uppsats) och en gestaltningsdel som jag ställer ut i 

samband med Konstfacks vårutställning 2017. Arbetet har fungerat växelvis och de båda 

kunskapsformerna (teori och praktiskt arbete) har fört mitt arbete framåt. 

1.2 Bakgrund 
	

Hertigen av Orleáns lät under 1780-talet uppföra Palais Royal, en slags galleria med 

drygt trehundra butiker. Här fanns bokhandlare, porslinsbodar, kaféer, modister, 

frisörer och allehanda andra butiker. Gallerian blev snabbt en populär mötesplats; där 

fanns börsens herrar, turister och även politiska klubbar – det var här man planerade 

revolutionen 1789 och här hissades trikoloren för första gången. Ficktjuvar, 

kopplerskor, prostituerade, tjuvar och spioner fick även de plats i >>Venus 

Laboratorium<<, som Palais Royal också kallades för. Författaren Honoré de Balzac 

uttryckte sina funderingar över platsen som det ställe där >>orgierna började med vin 

och slutade med självmord i Seine<<.2 

Jag funderar över om det är samma varuhus som Émile Zola gör en inträngande skildring av i 

Au bonheur des dames (Damernas Paradis). I vilket fall framgår det av romanen att varuhusen 

tidigt utvecklade tekniker för att förstärka och utnyttja det begär och den åtrå som 

varulandskapet väckte och det gällde särskilt varornas exponering i skyltfönstren.  

Vad är det som händer med oss i mötet av dessa exponerade varor och dessa rum som väcker 

begär? För att närma mig området har jag ringat in tänkbara begrepp; upplevelsen, 

																																																													
1	Korsmeyer,	Carolyn	(red.),	The	taste	culture	reader:	experiencing	food	and	drink,	English	ed.,	Berg,	New	York,	
2005	s.227	
2	Kewenter,	Ewa	&	Trolle-Bonde,	Gustaf,	-hava	äran	inbjuda:	[om	bordets	konsthantverk	från	flera	sekler],	
Signum,	Stockholm,	2009	s	17	
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dagdrömmeri och begär, stil och klass och tingens betydelse. Som ännu ett filter har jag valt 

att begränsa mig till exponering av bakverk och caféers formgivna upplevelserum. 

	

Det är inte i något slags avskildhet som vi upptäcker oss; det är på landsvägen, 
i staden, mitt i folkmassan, ting bland ting, människa bland människa. 

    Jean-Paul Sartre 

 

Upplevelser existerar inte bara, utan människor skapar dem tillsammans, investerar tid och 

pengar i sökandet efter dem. Företag, stadsplanerare och politiker lägger i sin tur ner stora 

ansträngningar på att paketera och sälja dem. Vi har gått från att själva skapa varor från 

grunden till att låta företag hjälpa oss med en del av arbetet och vidare till idag då företagen 

levererar helt färdiga paket som betonar upplevelsen. Denna nya ekonomi är det vi har 

kommit att beteckna upplevelseekonomin.3 

I upplevelsen, som i det här fallet sker vid besök på caféer och konditorier är jag intresserad 

av vad som händer i det där mötet med rummets atmosfär och tingen som bjuds ut. 

Colin Campbell menar att här rör sig om en modern hedonism vilken är själv-illusorisk och 

innebär att individen utnyttjar sin fantasi för att konstruera mentala bilder som han sedan 

konsumerar för den njutning den ger honom.4 Campbell förklarar skillnad i fantasi och 

dagdrömmeri med dagdrömmeri som något med realiseringsmöjlighet som fantasi står utan. 

Denna realiseringsmöjlighet, menar Campbell är att den är intimt förknippad med en av den 

moderna hedonismens viktigaste komponenter, nämligen längtan. 

Trots förförelsen av det som exponeras kan jag som oftast stå emot mitt begär. Campbell 

förklarar detta med att begäret som längtan utger, blir njutbart för individen och att begäret 

utgör ett tillstånd av njutbar otillfredsställelse, varför längtan efter något snarare än innehavet 

av det, utgör njutningssökandes fokus i den moderna själv-illusoriska hedonismen.5 Detta 

skulle kunna förklara den numer allt vanliga konsumtionen av ”matporr”. Läckra bilder på 

mat och bakverk i överflöd i tidningar och på sociala medier. 

																																																													
3	O'Dell,	Tom	(red.),	Upplevelsens	materialitet,	Studentlitteratur,	Lund,	2002	s	15	
4	Johansson,	Thomas	&	Miegel,	Fredrik,	Kultursociologi,	Studentlitteratur,	Lund,	1996	s	210	
5	Ibid	s	211	
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Det som finns exponerat i skyltfönstren eller på disken och som fångar vårt intresse är för oss 

nya ting, om vi inte blir nostalgiska över något vi ägt eller ätit tidigare. När vi fastnar för 

något, tilltalar detta något oss genom dess yta och blir en fråga om stil. På samma sätt som 

Campbell menar att det vi ser ger oss drömmar om den nya erfarenheten den nya produkten 

skulle kunna ge oss menar Stuart Ewen att den nya produkten och dess stil ger oss symboliskt 

värde som skapar illusorisk transcendens av klasshörighet, d.v.s i de möjligheter den ger 

individen att presentera sig på det sätt han önskar att andra skall uppfatta honom.6 

Det som ter sig ännu mer intressant med tanke på att jag i 

denna undersökning har smalnat av och begränsat mig till 

bakverk och dess exponeringskontext är det Ewen vidare 

skriver om de exponerade produkternas löften om en 

tillvaro som går från ordinärt till extraordinärt. Att en stor 

del av det bildspråk som används för att framställa stil 

bygger på livsstilar, att det är just stilen som är den 

samhällsföreteelse i vilken människors önskan om ett 

bättre liv främst kommer till materiellt uttryck.7 

Vi kan här också prata om storytelling som är en slags marknadsföringsstrategi inom 

upplevelseindustrin. Storytelling through design innebär att en produkt gör sig unik på 

marknaden genom att produkten bär på ett budskap, en story, som varumärket vill berätta.8 

Det är samma historia som företaget som säljer produkten bygger sin image kring. Med hjälp 

av storytelling kan ett företag göra sig unikt, trots att dess produkter inte är det. Det är alltså 

den historien som ska fungera att ingå i vår föreställning om vilka vi vill vara. 

  

																																																													
6	Ibid	s	218	
7	Ibid	s	217	
8	Dennisdotter,	Emma	&	Axenbrant,	Emma,	Storytelling:	ett	effektivt	marknadsföringsgrepp,	1.	uppl.,	Liber,	
Malmö,	2008	s	17	
8	Cornell,	Peter,	Saker:	om	tingens	synlighet,	Gidlund,	Hedemora,	1993	s	23	

1	
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1.3 Syfte 

 
Mot ovanstående bakgrund är studiens syfte att synliggöra hur caféer och konditorier 

exponerar bakverk och vilka formgivna stämningar som förmedlas i dess utrymmen och 

bidrar till upplevelsen. Att på ett undersökande tillvägagångssätt söka förståelse i rummets 

påverkan och vad olika ting, färg och ljus har för betydelse för upplevelsen, samt om 

geografisk kontext har inverkan för val gjorda under designprocessen. Att ställa Stockholms 

caféer och konditorier i jämförelse med Paris och synliggöra eventuella skillnader.  

I rollen som blivande bild- och designpedagog syftar undersökningen till förståelse för hur 

man genom olika element skapar föreställningar och bilder för sinnlig upplevelse och på ett 

pedagogisk plan, i en lärsituation ha begrepp och metod för att förmedla och reda ut 

komplexiteten i hur vi upplever bild, form och rum.  

1.4 Frågeställning 
 

Vilka upplevelser erfaras i caféers och konditoriers interiöra uttryck?  

Finns det synbara skillnader i exponering av bakverk och den rumsliga utformningen i en 

jämförelse mellan Stockholm och Paris? 

I vilken relation ställs mina upplevelser på olika caféer och konditorier till mitt eget 

gestaltningsarbete?  

2 Empiri 
 

Min empiri består av mina personliga upplevelser vid besök på caféer och konditorier i 

Stockholm respektive Paris. Dokumentation i form av anteckningar som skrevs ned i samband 

med besöken samt fotografier som togs under min vistelse är den huvudsakliga delen av 

empirin.  Totalt tolv stycken caféer/konditorier besöktes. Sex ställen i Paris och sex i 

Stockholm. Anteckningarna är i varierande mängd oftast beroende på hur lång tid jag 

spenderade på caféet/konditoriet men de är också påverkade av upplevelse, känslor, humör 

o.s.v. Det kortaste besöket varade i ca 4 minuter (Chic konditori) och det längsta i ca 1,5 

timmar (Café les Deux Moulins). 
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Vid ett par tillfällen intervjuades andra besökare kort om deras upplevelse av sitt besök. Dessa 

intervjuer har fungerat som komplement till mina egna upplevelser. Vid ett tillfälle fick jag 

själv besvara frågor om min upplevelse under ett samtal via ”sms” med en vän.  Intervjuerna 

har bara skett i Stockholm. 

De processbilder jag har dokumenterat från mitt gestaltande arbete har fungerat som 

minnesanteckningar. I min kreativa process tar arbetet ofta nya vändningar, då fungerar de 

som en dagbok jag kan gå tillbaka till, fundera över, göra nya val och inspireras av på nytt. 

3 Urval och avgränsning 
 

Utifrån att min undersökning i hög grad rör sig i området design/ inredning har jag grundat 

mitt empiriska material på min egen upplevelse och egna erfarenheter. Andreas Nobel skriver 

i sin avhandling Dimmer på upplysningen–text, form och formgivning: 

Inredning arbetar med stämningar, inte med begreppsliggjorda resonemang. Möbler 

och rum verkar inte på ett ordmässigt intellektuellt betydelseplan, utan fungerar mer 

som formbara verktyg med vilka de som befinner sig i rummet interagerar. Också 

inom inredning kommuniceras idéer med mer eller mindre retoriska grepp, men om 

viljan finns har inredning och design potential att fungera som icke hierarkiska, 

tolkningsbara och mångbottnade antydningar inskrivna i rummets stämning, snarare 

än som rigida, endimensionella och begreppsliggjorda påståenden.9 

Anteckningar och fotografier har fungerat som minnesstöd och trots de svårigheter det har 

medfört att bygga min undersökning på upplevelser har jag valt att fortskrida i den riktningen 

då jag anser i likhet med Nobel att det är genom att vara på plats, i den upplevda stämningen, 

jag gör en sådan här undersökning rättvis. 

I mina samtal och de korta intervjuer jag har gjort med andra gäster har de endast fungerat 

som ett komplement till mina egna upplevelser då jag av ren nyfikenhet vill se om våra 

upplevelser ligger i närhet av varandra, motiverade för att ge mina påståenden tyngd trots att 

jag vet att mina upplevelser är och kommer alltid bara kunna vara mina. 

I mitt gestaltningsarbete har dessa upplevelser, tidigare erfarenheter, sinnesstämning och 

nyfikenhet legat som grund för ett utforskande i materialen keramik och metall.  
																																																													
9	Nobel,	Andreas,	Dimmer	på	upplysningen:	text,	form	och	formgivning,	Arkitekturskolan	och	Konstfack,	
Kungliga	Tekniska	högskolan,	Diss.	Stockholm	:	Kungliga	Tekniska	högskolan,	2014,Stockholm,	2014	s	31	
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4 Teori och tolkningsram  

 

Min undersökning har en fenomenologisk inramning som stämmer överens med mitt mål att 

fånga individens förståelse av sin mänskliga upplevelse/erfarenhet. Inom fenomenologin finns 

tillvägagångssätt som betonar subjektivitet (snarare än objektivitet), beskrivning (snarare än 

analys), tolkning (snarare än mätning) och medverkan (snarare än struktur).10 Metoden är 

introspektiv med fokus på min persons subjektiva aktivitet, det vill säga ”det kändes så, då var 

det så!” Inom fenomenologin menar man här att känslan ges auktoritet som inte kan 

ifrågasättas.11 Jan Bengtsson förklarar fenomenologin som en metod som går ut på att göra 

sakerna/fenomenen full rättvisa. Att tala utifrån fenomenet själv och inte inordna dem under 

rådande fördomar, åsikter, teorier eller färdiga kategorier, klassifikationer eller liknande. Det 

är ytterst i denna saklighet som fenomenologins vetenskaplighet består.12  

Vid mina besök på caféer och konditorier har jag försökt närma mig vad man inom 

fenomenologin kallar fenomenologisk reduktion, i vilken man intresserar sig för att beskriva 

den medvetandeprocess som förnimmer fenomenet, d.v.s att försöka fånga hur ens 

medvetande upplever fenomenet.13 Jag har vänt mig inåt i reflektion för att som målsättning 

kunna beskriva upplevelsen, stämningen, mina känslor och det perceptionella i mina besök på 

café/konditori, i sin helhet. 

Fenomenologin handlar om hur världen visar sig för oss och att den visar sig för oss genom 

vår levda erfarenhet. När jag har en erfarenhet så framträder någonting för mig som 

någonting. Vi kan t.ex. ta en kopp. En kopp framträder som något jag kan hälla kaffe i och 

dricka ur. Det ger mig vidare en stunds avkoppling eller jag blir pigg av koffeinet. Det ger 

mig kanske också ett möte med en vän osv. Ett objekt framträder i ett sammanhang och som 

																																																													
10	Denscombe,	Martyn,	Forskningshandboken:	för	småskaliga	forskningsprojekt	inom	
				samhällsvetenskaperna,2.	uppl.,	Studentlitteratur,	Lund,	2009	s	109	
11	http://sept.nu/fenomenologi-vad-ar-det/	
12	Bengtsson,	Jan,	Fenomenologiska	utflykter:	människa	och	vetenskap	ur	ett	livsvärldsperspektiv,	Daidalos,	
Göteborg,	1998	s	27	
13	Brinkkjaer,	Ulf	&	Høyen,	Marianne,	Vetenskapsteori	för	lärarstudenter,	1.	uppl.,	Studentlitteratur,	Lund,								
2013	s	71	
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en meningsfull enhet. Sammanhanget kan vara det världsliga, det rumsliga eller det tidsliga 

o.s.v14 

I en fenomenologisk ansats vill jag blottlägga hur världen framträder för mig, i min erfarenhet 

och inte beskriva objekt jag möter objektivt i vetenskapliga mätbara termer.  

Det är en sak att känna eller intuitivt föreställa sig det man kan kalla tonfall eller stämningen i 

ett rum. En helt annan sak är att medvetet förmå reflektera över vad som orsakar sådana 

upplevelser. För att få förståelse över det och kunna tillämpa det i mitt framtida yrke som bild 

och designpedagog behandlas därför min undersökning kring teorier om hur vi upplever färg 

och ljus och jag intar ett estetiskt förhållningssätt när jag reflekterar över mina upplevelser. 

Att uppfatta färg och ljus i det levande sammanhanget innebär alltid en emotionell och intuitiv 

förståelse. Vi upplever spontant rumsliga relationer och stämningar och upplevelsen är alltid 

indirekt formad av kulturellt bundna kunskaper och värderingar. Ett estetiskt förhållningssätt 

innebär att vi medvetet uppmärksammar denna spontana förståelseprocess; att uppfatta 

estetiska kvaliteter innebär att man öppnar för en reflektion över upplevelsen som sådan.15 

Våra sinnligt intuitiva(omedelbara) preferenser(böjelser) handlar i första hand om hur vi 

förstår världen. De är redskap för vår anpassning till världen som helhet, för vår sinnliga 

erfarenhet. Varseblivningarna(sinnesintrycken), tillsammans med våra emotioner och känslor 

beskriver för oss hur något är och hur vi gillar det eller inte. Detta brukar kallas vad något har 

för uttryck.16 I min undersökning tycker jag verkan passar bättre in som betecknar något som 

endast verkar vara, men i fysisk mening inte nödvändigtvis är.  

Det är i verkans form världen lever upp inom oss; som färg-, form-, ljud-, känsel- och 

luktgestalter.(..) Färger och former, textur och glans, rum och rymder, vardagsljud och 

toner, dans och rörelser, kroppslukt och parfymer, mat och drinkar kan se ut som, låta 

som, kännas som, lukta som eller smaka som – eller med ett sammanfattande begrepp 

verka som – våra emotioner och känslomässiga reaktioner.17 

Inom estetisk filosofi, den med tradition från den tyske filosofen Gottlieb Baumgarten (1714-

1762) talar man också om tecken. Ulf Klarén tar upp att den formen vi ser fungerar som 

tecken för något begrepp. Vi föreställer oss att färgsammanställningar, föremål, rumsliga 

																																																													
14	Sverigesradio.se	Filosofiska	rummet	–	Om	fenomenologi	(23	maj	2010)	
15	Fridell	Anter,	Karin	&	Klarén,	Ulf	(red.),	Färg	&	ljus	för	människan	-	i	rummet,	Svensk	Byggtjänst,	Stockholm,	
2014	s	32-33	
16	Fridell	Anter,	Karin	(red.),	Forskare	och	praktiker	om	färg,	ljus,	rum,	Formas,	Stockholm,	2006	s	284-285	
17	Ibid	s	294	
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strukturer etc. har ”innehåll” på samma sätt som när ett ord konventionellt bringats att ”stå 

för” ett visst innehåll. Allt vi ser kan hänvisa till olika betydelser. Andra som t.ex Susanne 

Langer, som Ulf Klarén vidare nämner använder begreppet expressiv symbol. Dessa kan, i sin 

tur, ge upphov till tankar och känslor. Men den estetiska upplevelsens perceptuella 

värderingar grundar sig inte i första hand i medvetet tolkade betydelser utan är en del av den 

normala varseblivningsprocessen.18 

Den tidiga estetiken har på djupet inverkat på vårt sätt att betrakta vår livsvärld. Vår förmåga 

att använda syn, hörsel, lukt, känsel och smak betraktades av estetiken som instrument för att 

uppfatta omvärlden, inte bara genom ett passivt mottagande av intryck utan genom de 

måttstockar vi använder för att skapa gemensamma värden. Det sköna, det njutbara och det 

förfinade beskrevs, men också det kalla, det mörka och det bottenlösa; oändligt varierade 

dimensioner av verkligheten blottlades som en effekt av konstens och de kulturella 

artefakternas samspel med våra sinnen. Med estetiken undersöktes förmågan att skapa 

distinktioner (utmärkelsetecken) och se skillnader.19 

5	Metod	
 

Jag har i min undersökning besökt caféer och konditorier i Stockholm och Paris. Jag har 

försökt planera mina besök ungefär på samma sätt i de båda städerna. I de flesta fall har	

besöken varit spontana och oplanerade under promenader och i två fall i respektive stad har 

det varit planerade besök där jag har haft namn på företaget redan innan. 

Vid besöken fotograferade jag de exponerade bakverken och caféernas inredning. Förekom 

skyltning i fönster fotograferade jag dessa också. Jag skrev strukturerade anteckningar om 

mina upplevelser. Dessa tog en form som berättelser där huvudkaraktären var jag, upplevaren. 

Berättelserna handlar i huvudsak om stämningar, mottagande, andra besökare och sådant som 

inte kunde rymmas i ett fotografi. I vissa fall var besöken längre än andra. I slutet av varje 

analys följer sammanfattande och kategoriserande begrepp samt bakverkens exponering som 

kommunicerar min förnimmelse av caféerna/ konditorierna. 

																																																													
18	Ibid.,	
19	Danius,	Sara,	Sjöholm,	Cecilia	&	Wallenstein,	Sven-Olov	(red.),	Aisthesis:	estetikens	historia.	D.	1,	Thales,	
Stockholm,	2012	s	10	
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När jag har besökt caféer och konditorier under denna undersökningsperiod är jag medveten 

om att det har skett under särskilda omständigheter. Jag har troligtvis haft andra förväntningar 

när jag stigit över tröskeln än andra gäster. Jag har tittat med andra ögon, en sökares ögon. 

Med kameran har jag valt ut delar som jag trott kan ha betydelse för min undersökning. 

Kameran har även stört min upplevelse och skapat ett avbrott i mitt normala beteendemönster. 

Fotografierna har därför inte följt ett schematiskt mönster. Vid vissa tillfällen har 

fotograferandet skett snabbt utan eftertänksamhet på grund av tidsbrist eller rädsla över övriga 

besökare och personals samtycke, medan i andra fall väldigt selektivt med olika perspektiv 

och detaljfokus. Fotografierna har fungerat som minnesanteckningar och har aldrig haft ett 

annat syfte, därför har dessa estetiskt låg prioritet. 

I min gestaltande del har jag arbetat i keramik som jag sedan har kombinerat med inslag av 

metall (metalltråd och spik). Jag experimenterade fram former med utgångspunkt i de 

traditionella bruksföremålen för exponering av bakverk. Caféer, konditorier och bakverk är 

som oftast eller befinner sig i en kontext känt för att skapa mys och trevnad, med bakverken 

som inbjudande, upphöjda och utbjudna. Jag har provat andra uttryck i min gestaltning 

grundade på ”det gömda”, ”det svårtillgängliga” och ”det förbjudna”. 

6 Tidigare forskning 
 

Forskning som precist behandlar rummet i sin form av café har visat sig obefintlig av det 

sökarbete som gjorts. Jag har därför valt ett bredare sökfält där mina sökningar har fått större 

träff. Sökord som jag har använt är inredningsarkitektur, perception, atmosfär, estetik, 

upplevelse. Jag har sökt i bl.a databankerna Diva, Taylor & Francis och på Google Scholar. 

Jag i mitt arbete valt att fokusera på perception, det sinnliga, känslor och atmosfär som 

uppstår i det rumsliga och på bakverken som designade objekt placerade i det rummet för att 

påverka/väcka begär. Därför finner jag bland annat forskning inom färg, ljus och rum ha hög 

relevans för mitt arbete; den att färg är nära förbundet med ljus och båda är avgörande för 

gestaltningen och uppfattningen av rum. Särskilt för att söka förståelse för hur och varför vi (i 

denna undersökning jag) upplever och gör tolkningar som vi gör har jag tagit hänsyn till de 

principer Ulf Klarén, forskare om färg som visuellt fenomen, lägger fram i boken med titel 

Forskare och praktiker om färg, ljus, rum med redaktör Karin Fridell Anter (2006).20 Insamlat 

																																																													
20	Fridell	Anter,	Karin	(red.),	Forskare	och	praktiker	om	färg,	ljus,	rum,	Formas,	Stockholm,	2006		
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material har analyserats med en perceptiv rumslig analys med färg, ljus, formgestalter, balans 

etc. som användbara begrepp. Nedan följer förklaring till dessa begrepp. 

Balans: Hjärnans främsta uppgift är att skapa upplevelsen av en hel och sammanhållen – 

konstant – värld, som är möjlig att förhålla sig till. För att få ordning på all information vid 

perception kategoriseras den av hjärnan (den kategoriska perceptionen). Det vi uppfattar som 

harmoniskt, balanserat och samlat är de yttre strukturer som följer den kategoriserade 

perceptions ordnade principer.21 

Uppmärksammade formgestalter: Former vi möter ger upphov till mentala mönster av 

färger, ljud, dofter, smaker, taktila och rumsliga föreställningar. Dessa är oskiljaktigt 

sammanvävda med känslor och meningar om världen. De ger världens estetiska yta liv och 

beskrivs som logiskt expressiva symboler. De expressiva symbolerna ger vår sinnliga 

erfarenhet mental form och fyller föremål och miljö med mening. De logiskt expressiva 

symbolerna utgör grunden för den estetiska uppmärksamheten.22 Färg och ljus är en del av det 

som uppmärksammas. 

I ett examensprojekt från 2016 av Rasmus Brelid presenterar han hur upplevelse och atmosfär 

blir verktyg i hans process och hur han som metod använder ord i form av berättelse för att 

skapa och beskriva perceptoriska kvaliteter och atmosfär som ett led i hans skapandeprocess. 

Jag har, i en liknande metod skrivit berättelser i syfte att beskriva de rum jag har besökt och 

ge en helhetsbild av mina upplevelser i caféernas atmosfär. Rasmus Brelid beskriver denna 

metod som ”reflective writing”. ”En skrivmetod där jag försöker beskriva vad jag upplever 

just i det ögonblicket jag befinner mig i utan att tänka eller värdera texten.”23 Genom att 

forma en upplevelse eller atmosfär i en berättelse kunde jag synliggöra vad i den som 

påverkade mig hur och vilken mening den gav mig. Brelid skriver i slutsatsen av sitt projekt 

”Jag blir nyfiken på hur metoden kan utvecklas till att användas i olika sorters projekt och 

med olika former av inputs och helt andra kontexter.” Jag finner det intressant att vi använder 

oss av samma metod men i hans fall som grund för sitt eget skapande och jag som metod för 

att ”läsa” av någon annans. 

  

																																																													
21	Fridell	Anter,	Karin	(red.),	Forskare	och	praktiker	om	färg,	ljus,	rum,	Formas,	Stockholm,	2006	s	290	
22	Ibid	294	
23	Brelid	Rasmus	Perception	i	gestaltning:	ett	undersökande	projekt	med	perception,	sinnen,	känslor	och	
atmosfär	som	verktyg	i	rumslig	gestaltning	.Konstfack	Stockholm	2016	Publ.	i	DIVA		s.11	
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7 Bearbetning och analys 

Av mina 12 totala besök på caféer och konditorier i Stockholm (6st) respektive Paris (6st) har 

jag valt att redovisa hälften av dessa i undersökningen. Urval har gjorts efter variation (inte 

bara positiva upplevelser), bildkvalitet (att bilderna gick att använda i undersökningen) och 

anteckningarnas omfång (vissa anteckningar var vidare utvecklade än andra). Kursiv text som 

är inskriven under café/ konditorirubrik nedan är anteckningar formulerade vid besöken och 

icke kursiv är reflektioner gjorda efteråt. 

Efter varje avslutad berättelse följer en analysdel.  

 

7.1 Caféer i Stockholm 

 

7.1.1 Gildas 

 
Anteckningar från ”Gildas” 

Jag möts av en varm känsla när jag stiger in genom dörren. En mörk färgskala i väggens 

tapeter, som inte begränsar sig i en tapet, utan sex. 

Stolarnas mörka ryggstöd samsas med draperingar, 

guldtofsar och porslinsfiguriner. Speglarna, de brokiga 

tavelramarna nostalgitrippar mig tillbaka till ”kaffe hos 

mormor”. 

Trots att klockan inte är mer än 09.30 ruvar skuggorna i 

hörnen. Här verkar tiden stå still. Väggurets urtavla är till 

och med bortmonterat. Jag hinner ta några foton när ett 

glatt ”hej” avbryter mig och får mig att stoppa tillbaka 

kameran i fickan på rocken. Mannen långt in bakom disken 

ursäktar sig och talar om att ”hon” kommer strax. ”Hon” är också glad och trevlig. Hon 

integrerar med andra gäster, b.la ger hon ett barn en komplimang. 

Min ”latte” serveras i en vid skål som på den tiden då jag började dricka kaffe och italienska 

”latten” inte var vanlig i folkmun utan man slängde sig med franskans ”Café au lait”. Jag 

2	
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beställde även en päronjuice. En av mina favoritjuicer av märket Jolly Colombani. Jag lägger 

märke till att jag förknippar andra varor de säljer med Italien. 

Jag sätter mig längst in i vänstra hörnet i lokalen. De andra gästerna är få. Det sitter två med 

laptop, en kvinna med barn, en med hund, jag och en äldre man, som jag först tror är Peter 

Stormare(en svensk skådespelare), pga. kepsen han bär och sättet han sitter på, framåtlutad 

med armbågarna på knäna. Men det är inte han, bara en man som väntar på att lokalens 

enda toalett ska bli ledig. Efter mannens besök på denna satte han sig vid ett bord och 

började titta på sin telefon. Jag såg honom aldrig beställa något. Innan jag går stannar jag 

och tar ett kort på en tavla. 

Det var tydligt hur min hjärna arbetade för att vilja få ihop caféets tema eller koncept. För 

varje framträdande objekt som lade sig till fördel för konceptet kändes det tillfredställande 

men det fanns få avvikande som bröt sig loss ur helheten. De gav en annan berättelse som jag 

helt utan grund läste in som att de fanns där för att det var personliga favoriter hos personalen. 

Även om caféets bakverk presenterades på konceptuellt korrekta kakfat i tre våningar stördes 

jag en aning av de slarvigt skrivna skyltarna placerade vid bakverken och att dessa var 

”glutenfria” och ”veganska”. I sig anser jag detta som positivt, att dessa alternativ finns att 

tillgå, det jag menar här är min förvåning över att samtliga bakverk var ”anpassade” då jag 

anser att detta är väldigt nutida och att caféets koncept är det 

motsatta. 

Jag översätter konceptet till den stämning jag upplever. Det jag 

beskriver som ”kaffe hos mormor” är antagligen den stämning 

caféet försökt att formge. För mig, stämmer detta åldersmässigt 

ihop men jag får nog formulera om mig en aning då jag förstår att 

caféet har besökare var mormödrars inredning inte längre 

stämmer överens med denna upplevelse. Då måste konceptet 

snarare bygga på en tidsresa, antagligen till tiden strax efter andra 

världskriget. Tavlan, som jag fotograferade på vägen ut är en 

gammal filmaffisch. Då filmen ingår i mina ”borde-men inte har sett-filmer” kände jag mig 

tvungen att googla på ”Gilda” och ”Rita Hayworth”. Sida upp och sida ner av en glamorös 

Rita Hayworth i närbild möter mig, svartvita foton i samma anda som affischen. Den 

glamorösa upplevelsen bjöd inte caféet mig på utan snarare vardagliga kopplingar till tiden.  

3	
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Analys: Stämningen upplevs som lugn och harmonisk. Gildas har en sammanhållen 

(balanserad) mörk färgskala i grönt, rött och brunt i en avlång lokal med bara ett fönster. 

Lokalen hamnar därför i ett dunkelt ljus. Denna färg- och ljussättning tillsammans med de 

former i möblemanget och föremål som väggarna är försedda med fungerar som expressiva 

symboler (uppmärksammade formgestalter) för en svunnen tid. Tavlan, föreställande ”Gilda” 

uppmärksammas därför att caféets namn är ”Gilda”. Det skapar mening både för valt tema till 

rummets inredning och till bildens existens i rummet. 

Sammanfattande och kategoriserande begrepp: mörker, historia, tema film. 

Bakverkens exponering: I fyrkantig glasmonter placerad på disken samt i våningsfat och fat 

på fot bredvid montern. 

 

7.1.2 Drop Coffee Roasters 

Anteckningar från ”Drop Coffee Roasters” 
 

Två strandstolar med gult och grönmönstrat tyg står uppställda utanför entrén. Det känns 

”laid back” och ger en föraning till vad jag kan förvänta 

mig på andra sidan dörren. Förväntningarna blir 

omkullkastade då caféet har genomgått en 

totalrenovering sedan mitt sista besök. Min första känsla 

är inte besvikelse. Det är ljust, fräscht och i inredningen 

minimalistiskt men utan att kännas tråkigt eller kallt. Det 

finns inget som jag uppfattar som onödigt i lokalen och 

jag ser direkt vart fokus ligger. Här säljer man kaffe – 

och inte vilket kaffe som helst. En meny pryder väggen 

bakom disken och de är de olika kaffesorterna som står 

uppradade. Jag skruvar lite på mig. Det är precis denna 

typen av café som det görs parodi på i TV och sociala medier. Mitt vanliga bryggkaffe med 

mjölk passar sig inte här.  

Personalen tar tid på sig innan uppmärksamhet läggs på mig och mitt sällskap. En man står 

längre bort vid disken och pratar med en av de två som arbetar där bakom. Samtalet handlar 

om kaffe och när det är konstaterat slutar jag snart att lyssna. I väntan på att få beställa ser 
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jag mig omkring i lokalen. De få färgerna som pryder lokalen tilltalar mig väldigt mycket. 

Kulörerna på väggarna som förekommer är en stark turkos färg och en ”laxrosa”. Borden är 

i trä och disken och hyllor och skåp är byggda i brun MDF. Två gröna pallar kontrasterar 

fint till det turkosa och rosa i det separerade rummet. På alla hyllor står det 

kaffeförpackningar i långa rader, brun kartong med vita etiketter. Jag refererar till gamla 

apotek. 

När det är vår tur att beställa väljer vi ett kaffe där namnet ”Linda” ingår i namnet. Ett bra 

val tycker vi då mitt sällskap också heter Linda. Men eftersom den bönan var slut fick det bli 

”Dagens”. Jag vågade inte beställa mjölk till kaffet. Jag kände att de som arbetade där tog 

sitt arbete på största allvar och det vore att skända att hälla mjölk i deras 52 kronors-kaffe. 

Kanske hade det också att göra med att hon som expedierade oss lät sträng när hon sa att jag 

inte fick bära kopparna på varandra till bordet. Inget bakverk beställdes. De var få att välja 

mellan. Fyra sorter kunde betraktas i en liten kub av glas på disken. 

Bilden av ett gammalt apotek kan jag nog hålla mig kvar vid även i fler aspekter än de 

visuella. Mannen som diskuterade kaffebönornas egenskaper, rostningstekniker och rätt 

temperaturer för att behaga sina preciösa smaklökar liknar jag vid en hypokondrikers 

ofattbara kunskap i de outtalbara namnen på mediciner, diagnoser och kroppsdelarnas namn 

på latin. Farmaceutens blandar efter passande recept på andra sidan disken. Det är en klubb 

för inbördes beundran där jag som lekman ska veta min plats. Avsaknaden av bakverk gör sig 

rätt på denna plats. De få som finns ska antagligen fungera endast som smakförhöjare till 

kaffet. Här ska inget ”frosseri” pågå. Det är en städad plats. 

Analys: Lokalen är uppdelad i fler rum med fönster i varje. Det tillsammans med spotskenor i 

taket och andra taklampor och övergripande vita väggar gör att lokalen uppfattas som ljus och 

luftig. Den mörkare färgen i grönt som löper runt lokalens nedre väggparti ger ett intryck av 

tyngd och stabilitet. De få färgerna håller samman och skapar balans. Disken i brun mdf-skiva 

tillsammans med de många förpackningarna i långa rader, i brun kartong och alla med vita 

etiketter ger visuell metafor (uppmärksammade formgestalter) för arkiv eller annan seriös, 

noggrann profession som kräver hyllrader. 

Sammanfattande och kategoriserande begrepp: Ljus, ordning och kunskap.  

Bakverkens exponering: I fyrkantig glasmonter placerad på disken. 
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7.1.3 Chic Konditori 

 
Anteckningar från ”Chic Konditori” 

Skylten gör så jag knappt vill gå in. Jag har redan förutfattade meningar om hur det kommer 

att vara där inne och vad som kommer att säljas.  

En traditionell glasdisk tar upp en stor yta av lokalen. Bakverken är uppradade. Jag tänker 

att här blir man inte besviken om man är ute efter princess-stubbe á la 70-tal. En 

bröllopstårtställning med konstgjorda semlor är placerad i ett av fönstren. Här vill jag inte 

spendera mer tid. Jag går. 

 

Även om jag skulle ha velat stanna längre fanns det bara två små bord för att sitta vid. Jag 

antar att det är ett klassiskt konditori för i första hand medköpande kunder. Stort utbud på 

bakverk, gamla och nya ”klassiker”. Här har inte många tankar vurmat över inredningen men 

tända ljus hade de på borden. 

Analys: Rummet uppfattas som mörkt trots att ljusinsläpp finns från fönster i två väderstreck. 

Det ena fönstret är täckt av en stor glaskyl och sedan vidare täckt av en annan stor glasdisk 

som försvårar ljuset att ta sig in i lokalen. Väggarna är målade i en beige färg och lister och 

fönsterfoder är i mörkt trä. De många olika materialen i rummet (korgstolar, träbord, glasdisk, 

textiler) håller inte samman (obalans). Det kanske inte handlar om stilbrott utan snarare om 

avsaknad av stil ungefär som när man flyttar hemifrån och får med sig sådant från släkt och 

vänner som inte har någon placering och blivit över. Intrycket blir ointressant och det finns 

ingenting som fångar min uppmärksamhet. Möjligtvis de konstgjorda semlorna som jag inte 
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förstår. Det som exponeras i fönstren borde ju fungera som lockelse och fungera indragande 

till de som går förbi. 

Sammanfattande och kategoriserande begrepp: mörker, överblivet 

Bakverkens exponering: I två stora glasdiskar 

 

7.2 Caféer i Paris 
         

7.2.1 Ladurée 
Två besök gjordes på Ladurée i Paris. Det ena i deras butik på Champs-Élysées och det andra 

på deras Café på Rue Royal. 

Anteckningar från Ladurée, Champs-Élysées 

Jag möts av den vackert utsmyckade entrén som drar tankarna till ”Disneyslott”. Entrétak 

och burspråk ser ut att vara byggda i kopparplåt som med tiden ärgat grön. Jag stannar till 

framför skyltfönstren och likt ”Flickan med svavelstickorna”av H.C Andersen dras jag in i 

den värld av flärd och överflöd som lever sitt liv på andra sidan fönstret. Jag vill in i denna 

pastelldröm med dess förpackningar, askar och rosetter. Guldbestrukna stuckaturer, 

målningar i taket, lampetter och kandelabrar som ger ett mjukt ljus. Förgyllda speglar, disken 

i mörk marmor och dessa meter av pastellfärgade macarons och andra bakelser, tårtor och 

sötsaker. Det enda som stör min förvandling till Marie Antoinette är alla andra besökare som 

också vill känna på livet som 1700-talsaktör vid hovet. Mer likt boskap föses vi ihop i en kö, 

strikt hållen av förvisso röda rep mellan guldfärgade stolpar men ändå rep.  

Turistkänslan gick inte att skaka av sig trots att när det var min tur i ”det löpande bandet” 

försökte jag göra min beställning på franska. De hela tio butlerklädda expediterna bakom 

disken som inte kunde dölja sin otålighet i väntan på min beställning och hålet som de 

inhandlade macaronsen orsakade i min reskassa gjorde inte drottningrollen mer trovärdig. 

Väl ute på gatan igen kände jag ändå på lyx när jag ner för Champs-Élysées vandrade vidare 

med min pastellfärgade presentpåse prydd med guldbokstäver. 
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Anteckningar från Larudée, Rue Royal 

Skyltningen i fönstren är densamma. Då den andra butiken hade cafédel i separat paviljong 

på gatan, äger det här Ladurée, på Rue Royal två separata ingångar. En för café och en för 

butik. Jag och min syster besöker caféet. Dekor känns igen och med ännu större 

takmålningar, heltäckningsmatta, fler förgyllda speglar och brist på andra turister bjuder 

denna lokal på en scenbild mer likt det förnäma slottsliv jag fick anstränga mig för att erfara 

på det andra stället. 

Meny delades ut och det var beställning vid bordet. Borden var många men små, för högst 1-2 

personer. Trots sin patina, troligtvis från år av användning, kändes möblemangen exklusiva 

och stolarna var mycket bekväma. Två andra gäster besökte caféet samtidigt som vi var där. 

Båda var damer som besökte caféet utan sällskap. Den ena placerade sig lite i skymundan 

och den andra inte långt ifrån där vi satt. De satt båda riktade utåt i lokalen. 

På ett litet serveringsbord med vit duk fanns det bakverk uppdukat på silverfat och 

trevåningsfat och på ett annat låg det macarons och bakelser men jag fick uppfattningen om 

att det bara var för syns skull och att det man beställde hämtades bakom kulisserna. 

Namnet fanns representerat överallt och det var omöjligt att glömma bort vart man fikade 

(om man kilat in spontant). Det var tryckt på menyn, strösockerpåsen och den lilla 

chokladbiten som skänktes till kaffet och det var bara på bordet räknat. Vi satt precis intill ett 

skyltfönster som även på vår sida hade glas, dragglas i sidled för att smidigt komma åt 

innehållet bakom. 

Det var en lugn och mysig stund och känslan av att verkligen unna sig något gott infann sig 

och min upplevelse var balsam för själen. 

8	 9	 10	
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Analys (Ladurée Butik): Trots flera stora fönster är denna lokal också belagd i ett dunkelt ljus 

och belysningen uppmärksammar bara små delar/områden med sitt varma stearinliknande 

ljus. Skuggornas mörkerfärg accentuerar djup och rymd och lokalen känns stor och luftig. 

Över disken hänger gröna lampskärmar av den typ jag känner igen från scener vid ett 

pokerbord vars enda funktion är att belysa det viktiga, d.v.s spelkorten på bordet. Här har de 

samma funktion, att belysa det viktiga i det här sammanhanget – bakverken. Jag uppfattar inte 

väggarnas färg men partier med lyster av metalliskt slag, likt guld framkommer tydligt i 

rummet. Förr fungerade detta som expressiva symboler för det gudomliga i kyrkor och konst 

men nu ger det mer en upplevelse av rikedom och lyx. 

Sammanfattande och kategoriserande begrepp: mörker, rymd, historia, lyx 

Bakverkens exponering: på disk bakom glas i framkant på disken. 

Analys (Ladurée Café): Denna lokal upplevs som ljusare än Laduréebutiken. Lokalen är inte 

lika stor så fönsterljuset når kanske längre. Det nya ljuset gör så att jag här kan urskilja 

väggfärgens kulör vilken jag liknar vid ärgad grön. De förgyllda detaljerna visar sig här i sin 

helhet, vilket inte kunde uppfattas i butiken. Stuckaturer, väggspeglar, dörrlister är alla 

försedda med denna metalliska glans. Den ljusare upplevelsen i rummet ger ett mer glädjefyllt 

intryck vilket förstärks en aning med alla bord och stolar som är placerade i rummet. Här får 

det plats mycket folk och de kan sitta ner, samtala (äta och dricka). 

Möblemanget uppfattas genom sin färgskala i mörkt brun och svart, sin form och sina detaljer 

att tillhöra en annan tid, en äldre men den känns allt för enkel i sin helhet till trots för resten 

av rummet. 

Sammanfattande och kategoriserande begrepp: historia, lyx, fest 

Bakverkens exponering: På silverfärgade våningsfat och brickor framdukade på ett bord 

med vit duk samt uppradade på bänk med marmorskiva. 
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  7.2.2 Café les Deux Moulins, Montmartre  

	

Jag försöker komma ihåg caféet från filmen ”Amelie från Montmartre” men det gör jag inte, inte ens 

när jag kliver in genom dörren. Det är svårt att missa 

dock, att tack vare caféets medverkan har resultatet av 

de ”fifteen minutes of fame” gjort caféet till ett 

självklart dragplåster för turismen. En hel vägg har 

tapetserats med filmens karakteristiska filmaffisch med 

”Amelie” i närbild mot den mörkgröna bakgrunden. 

Inredningen är välanvänd och sliten men på ett 

charmigt sätt. En stor bardisk som liknar de i 

amerikanska 50-tals dinercaféer man ser på film är placerad på en stor yta till höger i lokalen. 

Neonljus i taket följer den välvda disken och runt i rummet. Men bortsätt från en del galonklädda 

soffor tar den amerikanska 50-talsdrömmen slut där. Röda sammetsgardiner pryder fönstren, ett 

brokigt mosaikgolv ligger under mina fötter och en gammal skänk i trä med en skåpdörr som aldrig 

stängs trots servitörens envisa spark har placerats innanför entrédörren. De enda bakverk jag ser är 

en korg med croissanter som står på disken. Jag får syn på de när jag ska besöka toaletten. Där inne 

blir jag åter påmind om att caféet har fungerat inspelningsplats. Ett tittskåp finns att beskåda i väntan 

på min tur och det är fyllt av allehanda attribut som har använts i filmen. 

I likhet med mig är det en del andra gäster som fotograferar och som jag tar för turister men 

de allra flesta som vistas där inne samtidigt som jag verkar vara ”stammisar”. De hälsar glatt 

på personalen, läser tidningen som en hittar vant på disken. Ett sällskap sitter avslappnat och 

konverserar på franska och vars barn kommer inspringande senare med en kompis som att 

föräldrarna spenderar tid där flera gånger i veckan och barnet vet att hon kan finna dem där. 

Det skulle lika gärna kunna pågå en filminspelning av en fransk ”feel good”movie där och då 

och ständigt pågående. Det är en avslappnad stämning och en bra start för dagen. 

Analys: Lokalen upplevs som ljus. Den har ljusinsläpp från flera fönster i två väderstreck. 

Färgskalan är ljus på väggar och tak i vitt och en ljus lila färg. Det brokigt sammansatta 

möblemanget, mosaikgolvet och den kurviga disken ger ett rörigt intryck (obalans), likaså 

stilavbrott på gardiner och andra detaljer i rummet. Neonljuset som följer disken i taket och 

vidare runt i rummet är inte så vanligt förekommande i sådana här miljöer men det var det 

runt 1950-talet och därför upplever jag/föreställer jag mig en förflyttning i tid. Den stora 

11	
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bilden förställande ”Amelie från Montmartre” ger, för mig kopplingar till filmen som styr 

mina upplevelser och mina föreställningar om ”det franska”. D.v.s mina upplevelser av filmen 

ger ytterligare en dimension till mina upplevelser vid cafébesöket.  

Sammanfattande och kategoriserande begrepp: ljust, brokigt, historia, tema film 

Bakverkens exponering: I korg på disken 

 

7.2.3 Pierre Hermé, Avenue de l’Opéra 

 

Jag tog mig till centrala Paris för att besöka detta konditori efter att ha hittat en bild på en vit 

papperspåse med företagsnamnet tryckt med svarta bokstäver. Det 

påminde mig om våra påsar och vår logga vi hade på Dalarö Bageri 

under min tid som ägare. Jag var nyfiken och bestämd på att hitta dit trots 

svårigheter och flera vandringsmissar. 

Besvikelsen är stor. Konditoriet är placerat längst ned i ett varuhus och mina förväntningar 

blir allt annat än uppfyllda. Antiklimax tror jag visst att det kallas. Det finns inga skillnader 

här jämfört med en trappa upp på parfymavdelningen. Jag går fram och synar utbudet vid 

disken och hade jag inte gjort det skulle parfym vara det jag tror att de säljer där. Avskalat, 

stilrent och ordnat i en nästan täckande mörkbrun inredning förutom färgrutorna i rött, rosa, 

gult och grönt som följde en linje intill taket. Sobert, visst men det väcker inte min köplust. 

Jag tar två fotografier och går. 
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Analys: Lokalen är ljus men ljuset kommer inte naturligt från fönster utan det är ett artificiellt 

ljus. All inredning, vilken består av väggpartier med inbyggda hyllor samt en stor välvd disk 

är målad i eller fanerad i skivor med en mörk brun färg. Längs med taket följer ett parti i 

plexiglas alternativt plast runt hela lokalen. Partiet är indelat i rutor i olika färger (rött, rosa, 

grönt, gult) med belysning bakom vilket gör att dessa blir väldigt framträdande i rummet. 

Tillsammans med samma färgskala på förpackningar och bakverk skapas harmoni och en 

sammanhållning. (balans) Det upplevs som ordnat och strukturerat. Jag upplever rummet som 

maskulint. Det finns fler faktorer (uppmärksammade formgestalter) som ger mig det 

intrycket, bl.a färgfälten i taket som påminner mig om modedesignern Paul Smiths 

karakteristiska sätt att använd starka färger i linje bredvid varandra samt den mörka färgen på 

väggar och disk. Förpackningarna vandrar i färg likt en färgkarta från den ena väggen till den 

andra. Detta bidrar också till känslan av struktur. Sortimentet är tydligt och lättöversiktligt. 

Sammanfattande och kategoriserande begrepp: maskulinitet, ordning, strukturBakverkens 

Bakverkens exponering: Uppradade på disken bakom glas och i förpackningar på hyllor. 

8 Tolkning och resultat 
	

Caféer som jag besökt beskriver mycket väl vår kultur, antingen av historiskt karaktär eller 

den samtida. De caféer som bjöd på en kulturhistorisk upplevelse tolkar jag som ett försök till 

att erbjuda en flykt från det vardagliga livet ett slag. Erbjuda en resa till en tid jag som 

besökare ej har möjlighet att annars befinna mig i. Ett slags ”lajv” under tiden av en fika. Till 

denna kategori kvalar både Ladurée i Paris och Gildas i Stockholm in. Belagda i dunkelt ljus 

där detaljer med metallisk yta reflekteras av det ljus som lyckas ta sig in. Möblemang och 

detaljer som känns igen från en äldre tid. Dessutom ingår Café les Deux Moulins i detta 

undflyende av nuet eftersom upplevelsen som eftersträvas vid besöket är att få vara lika 

”fransk” som Audrey Tautou i filmen Amelie från Montmartre. Både Gildas och Café les 

Deux Moulins ger kopplingar till filmens värld.  Är man däremot inte turist och svensk som 

jag tänker jag att Café les Deux Moulins hamnar under nästa kategori som jag ser mer som 

representationer av vår samtida kultur och grundar sig på intresse/stil eller ”wanna-be”. Med 

”wanna-be” menar jag att man inte riktigt ”är där” men man vill bli upplevd och betraktad 

som en person som är det. Livsstilscaféer vill jag kalla dem. Café les Deux Moulins stämmer 
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överens med kriterierna för denna kategori också. Den brokiga inredningen bidrar till 

upplevelsen av ett ställe utan tillputsad yta och falskhet, där samtalen och det sociala känns 

viktigare än något annat. Bohem är passande beskrivning. Drop Coffee Roasters är också ett 

livsstilscafé enligt min mening. Intresse står i fokus och i detta fall är intresset kaffe. Den 

ljusa inredningen med städat och ordningsamt intryck lämnade inga oklarheter. Tydligt och 

ordningsamt och kaffet noggrant uppradat och redovisat. Det är klart att det är folk med andra 

intressen eller stilar som också besöker dessa caféer men jag tror, för att få den mest positiva 

upplevelsen av sitt besök bör man dela den stil eller det intresse som förmedlas/säljs i caféet. 

De ställen jag besökt som jag namngivit som konditori (patisserie i Frankrike) är de ställen jag 

besöker för att köpa med mig bakverk, kanske hem eller som present till någon. Det är inom 

denna kategori som jag ser skillnader i Stockholm respektive Paris. 

För att förhöja innehållet ytterligare har fransmännen storsatsat på 

förpackningsdesign vilket resulterar i att det nästan infinner sig ett 

större begär efter förpackningen än dess söta innehåll. Det kan i 

många fall kännas som att det är förpackningen man betalar för 

och att det kan upplevas som onödigt men jag har märkt att 

exklusiva och hållbara förpackningar inte gärna åker ner i 

returlådan utan återanvänds och får extraliv t.ex. i ett badrumsskåp 

för hårsnoddar eller i sylådan för knappar eller säkerhetsnålar. De kan också fungera helt 

tomma i en hylla som rena statussymboler eller inredningsdetaljer. Av de konditorier som jag 

har redovisat i detta arbete är både Ladurées butik och Pierre Hermé tydliga exempel på 

konditorier som arbetar med dessa exklusiva förpackningar. I Sverige och vid de besök som 

gjordes här har det visat sig att detta koncept inte är lika utarbetat. Jag kan i alla fall inte 

utifrån den undersökning som gjorts konstatera annorlunda. I de fall där det förekommit 

kartong har den varit vit och av standardiserade mått. 

I min frågeställning ingår också hur caféer och konditorier exponerar sina bakverk och jag ska 

börja med konstaterandet att mina antaganden innan jag började min undersökning vart 

omkullkastade. I inledningen beskriver jag hur jag själv arbetat som café- och bageriägare för 

att bygga upp stämningar om det ”franska” och det ”lantliga” och att bruksföremål för 

exponering användes flitigt; fat på fot, våningsfat, korgar, trälådor etc. Under mina studier 

framkom det att i de allra flesta fall låg bakverken bakom glas, antingen monterad i framkant 

på disken, glasmonter placerad uppe på disken eller i hel glasdisk. Bakverken var placerade 

direkt på disken/hyllan. De lösa exponeringsföremål som jag stötte på var få och fungerade 
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som komplement till glasmontern/glasdisken. De som användes var traditionella former; fat 

på fot, våningsfat och korgar. Ingen synbar skillnad mellan Stockholm och Paris. 

Som svar på hur mina studier i ämnet inspirerade mig i mitt eget konstnärliga arbete, d.v.s det 

som ställs ut i samband med Konstfacks vårutställning 2017(se bilaga) följer en redogörelse 

nedan. 

I studien medvetandegörs bakverkens framhävande position. De finns placerade på en 

exponeringsyta som inte kan undvikas vid ett besök på caféer och konditorier. De visas upp 

bakom glas vars egenskaper gör betraktandet av dem absolut. De ställs ut på fat, upphöjda för 

att kräva ännu mer uppmärksamhet. De framhävs, höjs upp, och bjuds ut. Denna 

exponeringsföreteelse i frestade slag förde mina tankar till frosseri, som inom kyrkan redan på 

400-talet ansågs som en dödssynd. Detta väckte idén till att gömma undan bakverken, göra 

dem svårtillgängliga och det förbjudna och hotfulla formades. Jag har reflekterat över mitt 

eget förhållande till bakverk och sötsaker och mitt begär som blir om ännu större om förbud 

sätts upp eller om de göms undan.  

De barriärer som jag skapat av keramik och metall kan spegla min kamp mellan självkontroll 

och vällust. 

                  

För att experimentera med begreppen lockelse och det förbjudna/hotfulla har jag byggt upp en 

rumslighet i utställningsrummet. Ett stort svartmålat podium fungerar som grund för mina 

objekt. Jag har färgat och bearbetat tyg som hänger från taket och ger höjd till mitt verk. De 

grå, slitna textilerna ska förstärka upplevelsen av det hotfulla. På podiet har jag valt att lägga 
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en plåt av metall för att i ljuset skapa reflektioner av objektens former. Detta ger repetitioner 

av mönster och ytterligare en dimension av upplevelsen. Som kontrast till det förbjudna och 

hotfulla jag har försökt skapat har jag också placerat in lockelse i form av bakelser och 

bakverk. De är placerade under och i vissa av föremålen. Spotlights som jag har använts har 

riktats mot de metalliska detaljerna vilket medför en glittrande effekt. Denna effekt ska också 

fungera lockande. Enligt tidigare forskning fungerar vår hjärna så att den fyller i där det 

saknas information. Dessa föreställningar bygger på tidigare erfarenheter d.v.s. sådant vi 

upplevt eller kanske sett tidigare. Vi skapar expressiva symboler.24 Många som har sett mitt 

verk på utställningen har gjort kopplingar till havet, vilket är en av de platser jag funnit 

inspiration ifrån. Det kan många gånger verka hotfullt men det lockar oss människor med sina 

skatter. Allt från snäckor, pärlor i musslor, rom och skaldjur till gamla gömda historiska 

skatter i vrak som havet har svalt. 

 

9 Antaganden, förväntningar och föreställningar 
	

Eftersom antaganden baseras på våra erfarenheter, upplevelser, muntlig och bildlig 

information som vi matas med från omgivningen är antaganden inte baserade enbart på 

sanningsenlig och ovinklad information.25 En studie i likhet med denna kan därför omvärdera 

ens antaganden och ge en högre sanninghalt i ämnet. Jag tänker på att jag, innan min 

undersökning påbörjades hade antaganden om att vi i Sverige ofta och gärna inredde våra 

caféer med en ögonblinkning till det ”franska” eller mer korrekt formulerat, föreställningar 

om det ”franska”. Det jag byggde mina antaganden på var min egen stil i det caféet/bageriet 

jag själv var ägare till och enstaka caféer/bagerier som hade koppling till Frankrike genom 

dess namn (Fabrique, Petite France etc.). Bilder på sociala medier, i kokböcker och i tidningar 

har också påverkat mina antaganden och mina förväntningar har konstruerats utifrån dessa. 

Risken med min undersökning har varit att mitt resultat blir alltför påverkat av det 

ursprungliga antagandet. Vår hjärna använder sig av olika mekanismer som gör att viss 

information från omvärlden sorteras bort (filtrering) medan annan utebliven information läggs 

																																																													
24	Fridell	Anter,	Karin	(red.),	Forskare	och	praktiker	om	färg,	ljus,	rum,	Formas,	Stockholm,	2006	s	294	
25	Aroseus,	F	(2013)	Fördomar.	Hämtad	14	maj,	2017	från	Lätt	att	lära	https://lattattlara.com/psykologiska-
perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/fordomar/	
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till (komplettering). Detta gör hjärnan eftersom hjärnans kapacitet är begränsad, vi har helt 

enkelt inte resurser nog att analysera allt och alla i minsta detalj.26 

Som jag skrev tidigare under rubriken ”Teori och metod” är att jag troligtvis har haft andra 

förväntningar när jag stigit över tröskeln än andra gäster. Att jag har tittat med andra ögon, en 

sökares ögon och att jag med kameran har valt ut delar som jag trott kan ha betydelse för min 

undersökning. Troligtvis kan jag inte ha agerat eller handlat annorlunda än jag gjorde utan jag 

understryker endast det faktum att vi fungerar på detta sätt som människor. 

10 Slutdiskussion 
 

Caféer är spännande platser. De är platser för möten, diskussion, avkoppling, arbete, njutning, 

och som mål på resor och plats för vardagliga ritualer. Jag har under mitt arbete med denna 

studie blivit förförd av rummet och gång på gång fått återgå till min frågeställning för att inte 

”sväva ut”. Drömmar och begär som bakverken skapar, genom form och stil förstärks med 

tingen runt omkring dem och upplevelsen vi får vid besöken skänker glans på vår tillvaro som 

går från ordinärt till extra ordinärt. Med utgångspunkt i teori och metod som har 

fenomenologisk inramning, har jag fokuserat på min egen subjektiva upplevelse vid besöken 

och försökt nå förståelse för hur mitt medvetande skapar mening till vad caféerna och 

konditorierna kommunicerar interiört. Vid eventuella fortsatta studier inom ämnet vill jag 

fördjupa mig i hur caféer fungerar i ett socialt sammanhang till skillnad från i denna där jag 

har fokuserat på det rumsliga. Atmosfären påverkas i hög grad av det sociala spelet som 

utövas där och det är väl därför det är svårt att dra en gräns.   

Att inte bakverk har haft en större exponeringsyta och mer variation i sättet att bli exponerade 

på har gjort mig förvånad. Kanske är det mitt eget fokus och begär efter dessa sötsaker som 

förvridit mina minnen från tidigare upplevelser och därmed gett mig högre förväntningar än 

vad som senare kunde uppfyllas. Caféerna hade ju inte så mycket bakverk att erbjuda. 

Konditorierna däremot erbjuder en annan prakt för ögat trots det militäriska upplägget i långa 

rader. Det var också intressant att uppleva skillnaden i förpackningsdesign där fransmännens 

fäbless för vackra askar och sidenband överträffade den svenska vita standardkartongen. 

																																																													
26	Ibid.,	
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Att uppleva och förstå stämningar genom färg, form, material och textur har hög relevans för 

bild- och designämnena. Med kunskap om hur vi upplever estetiska fenomen och på vilken 

grund det vilar kan vi använda oss av det oavsett om det handlar om ett eget skapande eller i 

möte med estetiska uttryck. Jag ser också att en studie av ett fenomen kan fungera väldigt 

effektivt som inspiration till eget konstnärligt arbete. Denna kunskap kommer jag ta med mig 

i framtiden som lärare/pedagog inom ämnena bild och design. 
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