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Sammanfattning/abstract
  

Bordet har alltid varit en viktig del av måltidshistorien, att duka ett bord har på grund av det 

varit ett matsalshantverk i över 1000 år. Därför får elever på restaurangskolor lära sig 

matsalshantverket dukning grundligt. Syftet med studien är att undersöka, med hjälp av bilder, 

hur olika objekt på bordet samt dess placering påverkar dukningen och förväntningen av 

måltidsupplevelsen. Metoden som valts är en blandad metod, bestående av en enkät med 

bilder som vi fotat själva, samt kvalitativa och kvantitativa frågor. Även en hedonisk skala där 

respondenterna fick fylla i hur höga förväntningar de fick av dukningen fanns med. I slutet av 

enkäten fanns även bilder där respondenterna fick jämföra bord och välja vilket som var mest 

respektive minst tilltalande. Bordsdekorationer som var färgstarka och stora ansågs vara 

dominanta, placeringen centralt på bordet påverkade även dominansen. De föremål som stod 

ute på bordskanterna ansåg oftast vara subdominanta. De bord som var dukade med grå duk 

och diskreta dekorationer hade ett högre gillande hos respondenterna. Dock gav en vit duk 

högre förväntningar av måltiden än den gråa. Det är helhetsintrycket av en dukning som 

påverkar förväntningen av en måltidsupplevelse, inte ett specifikt objekt. Därför är det viktigt 

att utensilierna på bordet skapar harmoni med bordsdekoration och duken. 

 

Nyckelord: Dukning, Estetiska kompositionsbegrepp, Förväntning, Bordsdekoration 
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Introduktion 

Bordet har alltid varit en viktig del av måltidsupplevelsen, både när man äter hemma och när 

man äter ute (Edwards, 2007, s.41). Under historiens gång har dukningen på bordet varierat 

mellan väldigt enkelt dukat till lyxigare och pampigare uppdukningar och sedan tillbaka till 

enkelt och stilrent. Oavsett om det är en stjärnkrog eller bistro har dukningen alltid varit en 

viktig del i hur restaurangen upplevs. Men vad säger en enkel dukning? 

Förväntas förstklassig stjärnmat som på Noma1 eller associerar vi det mer till hemmabruk?  

 

På Restaurang- och hotellhögskolan (RHS), campus Grythyttan, Örebro universitet är dukning 

av bord en viktig del i utbildningen. De som studerar kandidatprogrammet Sommelier och 

måltidskreatör får redan första året en grundlig genomgång hur bordsdukning ska gå till. I 

kurser som Estetisk gestaltning, Utveckling av måltidsupplevelse och Molekylär gastronomi, 

som även andra utbildningsprogram studerar, är bordsdukning en viktig del. Det är via dessa 

kurser som uppsatsförfattarna fått upp intresset över hur ett dukat bord kan påverka 

förväntningarna av en måltid. Det utbildningen på RHS lär ut är att de estetiska 

kompositionsbegreppen är viktiga att tänka på i alla måltidssituationer. När ett bord dukas upp 

är det därför viktigt att tänka på vad som blir dominant, subdominant och så vidare.  

 

Detta examensarbete kommer behandla hur bordets dukning påverkar förväntningen en gäst 

får på en måltidssituation, samt vikten av de estetiska kompositionsbegreppen när det gäller 

dukning. 

Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 

Området estetisk gestaltning kan kopplas till alla program på RHS då det är ett utbildningsmål 

att studenterna, efter utbildningen, ska kunna kombinera och omsätta estetiska kunskaper och 

färdigheter (RHS, 2015 A). Inom programmet Sommelier och måltidskreatör arbetar 

studenterna med restauranghantverket dukning, då ett av kursmålen är att förstå dukningens 

grunder. Grundutbildningsämnena undersöker, ur ett helhetsperspektiv, både måltiden och 

värdskapet. De programrelaterade kurserna ger även studenterna verktyg för att metodiskt 

kunna utveckla skickligheten inom både yrket och hantverket.  

 

                                                           
1 Dansk stjärnkrog med två stjärnor i Michelinguiden. 
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Estetisk gestaltning och kompositionsbegrepp har en stark koppling till FAMM2 som har en 

central roll inom utbildningen på RHS och ämnet måltidskunskap och värdskap. Eftersom 

denna studie fokuserar på bordet, och det som står på bordet, kan flera delar inom FAMM 

kopplas till studien. Denna studie kommer främst fokusera på två av de fem aspekterna inom 

FAMM: rummet och stämningen.  

 

I och med att det är bordet, och dess utsmyckning som undersöks, kan man se bordet som det 

“lilla rummet” (Gustafsson, 2002). Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg (2006) 

menar att i ett rum har ljudet, ljuset, färgerna och design på tyger en stor påverkan på hur en 

måltid uppfattas. Vilket är anledningen till att en dukning kan uppfattas olika och skapa olika 

stämningar, beroende på vilken måltidssituation den hamnar i. I vanliga fall när det talas om 

stämning är det stämningen mellan personer som menas, men det finns även andra faktorer 

som skapar stämning (Gustafsson et al., 2006). Denna studie kommer fokusera på den 

stämning som dukningen skapar samt undersöka om och hur dukningen kan ha en positiv 

inverkan på de som är med i studien. 

Teoretisk bakgrund 

Under den teoretiska bakgrunden kommer områden som berör dukning och hur dukningen 

kan påverka en gäst att tas upp. Detta för att fördjupa läsaren i hur viktig dukningen är för 

helhetsupplevelsen av en måltid.  

Sensorik och stämning 

Enligt Delwiche (2012) äter vi med ögonen först, därför kan det antas att synen även påverkar 

förväntningarna av måltiden. När information från ett objekt, som människan ser, når hjärnan 

sker olika bearbetningar från receptorerna i ögat till hjärnans syncentra (Gustafsson, Jonsäll, 

Mossberg, Swahn & Öström, 2014, s.127). Det som först förmedlas är de viktiga 

egenskaperna objektet besitter; konturer, kontraster, linjer, rörelser (Gustafsson et al., 2014, 

s.127). I en måltidssituation är det synen som är det viktigaste sinnet och är därför även 

viktigt att tilltala då det är det första en gäst möts av (Hutchings, 1994, s.2). Allt som 

uppfattas är beroende av tidigare minnen och erfarenheter (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, 

Swahn & Öström, 2014, s.114) 

                                                           
2  FAMM = Five Aspects Meal Model, som innehåller fem centrala aspekter för att skapa en måltidsupplevelse. 

Dessa är: rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen 
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I dagsläget finns det lite forskning om vilken påverkan icke-ätbara objekt, exempelvis 

tallrikar, bestick och glas, har på människors uppfattning och förväntningar av mat och 

måltider (Spence, Harrar & Piqueras-Fiszman, 2012). Det finns forskning som visar på att 

storleken på besticken påverkar hur mycket som äts, Spence et al. (2012) menar att detta kan 

kopplas till att maten blir mer lättillgänglig för gästen. Denna tillgänglighet av föremål på 

bordet bygger förväntningar hos gästen vilket påverkar hur de upplever måltiden.  

Även Stroebele & De Castro (2004) menar att kvaliteten på platsen där en måltid intas har en 

påverkan på vilka förväntningar som skapas inför måltiden. Det är dock inte bara 

förväntningar som skapas beroende på platsen, även en stämning skapas med hjälp av både 

det som finns på bordet samt allt som omger det (Ibid.). Stämningen är viktig när det kommer 

till hur gäster upplever en måltid, ibland viktigare än själva produkten (Stroebele & De 

Castro, 2004). Med det menas att beroende på hur stämningen manipuleras kan gästens 

förväntningar av måltidsupplevelsen påverkas drastiskt. Även Heide, Lærdal & Grønhaug 

(2005) menar att stämningen kan vara viktigare än produkten. De menar att stämningen inte 

finns utan den skapas, antingen av gästerna, personalen, det som finns i rummet eller en 

blandning av dessa.  

Vad är dukning 

Dukning innebär att iordningsställa bordet för en måltid (NE, u.å.). Enligt forskarna Heide, 

Lærdal & Grønhaug (2005) finns det sex olika “verktyg” som kan användas för att skapa 

stämning och olika dukningar: (1) form, (2) proportioner, (3) textur/material, (4) färg, (5) 

ljussättning och (6) möblering. Eftersom denna studie riktar sig mot bordet kommer studien 

avgränsas till form, proportioner och färg för att se hur de påverkar förväntningarna av en 

måltidsupplevelse. För att kunna duka ett bord är det även viktigt att tänka på de olika 

dimensionerna som finns; vertikal, horisontal och djup (Akner Koler, 2007, s.148). Det är 

också viktigt att tänka på hur utensilierna placeras på bordet, exempelvis att bestick placeras 

med 1-2 mm mellanrum och 2 cm från bordskanten samt kant i kant med tallrikens underkant 

(Hedman, 1999, s.3; Bokstad och Eriksson, 2006, s.43). De menar även att de dekorationer 

som väljs till bordet ska vara diskreta så att de inte stör gästerna. Bordsdukningar kan utstråla 

en skönhet och symbolik med hjälp av hur objekten på bordet är arrangerade samt hur de 

visas (Sobal & Wansink, 2007). Dukningen kan även reflektera sociala normer och sätter 
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förväntningar för hur maten och måltiden kommer upplevas (Ibid.). De menar att beroende på 

kvaliteten av dukningen blir gästen villig att betala mer, eller mindre, för måltiden.  

 

De som studerar Sommelier och måltidskreatör på RHS bedöms i matsalshantverket dukning 

(RHS, 2015 B), där tillkommer vissa kriterier som bör uppfyllas för kunna säga att hen kan 

duka ett bord. Dessa är att kunna organisera sitt hantverk på ett grundläggande sätt, utensilier 

skall behandlas med respekt och att hantverket har genomförts på ett elegant sätt. Även 

tävlingen Årets Servitör går efter kriterier när det kommer till att duka upp ett bord, deras 

kriterier är främst att det ska finnas en exakthet och noggrannhet när det gäller placering av 

utensilier samt bordsdekorationer (B. Naglo, personlig kommunikation, 17 maj 2017).  

 

Bordsdekorationer, som exempelvis blommor, kan vara förtrollande och lockande (Bokstad 

och Eriksson, 2006, s.47). Det är dock viktigt att ordna med blommor så att färger och former 

matchar resten av bordet och restaurangen. Blommor är till som dekoration och ska inte störa 

gästerna eller dukningen. Enligt Bokstad och Eriksson (2006, s.47) är tanken att blommor ska 

skapa harmoni och ge en mer trivsam känsla, genom att vara diskret arrangerade och 

placerade. Hedman (1999, s.40) menar samma sak, enligt honom bör blommorna även vara av 

lägre sort och placeras i lägre vaser för att inte störa gästerna eller hindra dem från att ha 

ögonkontakt med varandra.  

Hur upplevelser påverkas av dekoration och färg.  

Enligt Michel, Velasco & Spence (2015) kan matens uppläggning på tallriken påverka hur 

gäster uppfattar maten. Detta kan även relateras till hur bordet är dukat och hur dukningen 

påverkar gästens uppfattning av måltidsupplevelsen. Om upplevelsen och förväntningarna av 

en måltid influeras av visuella och strukturella arrangemang av objekt på tallriken kan 

detsamma antas gälla för bordet och objekten som placeras på detta (Michel et al., 2015). En 

stor påverkan på hur en måltid uppfattas och vilka förväntningar en gäst får av måltiden beror 

på vilka dekorationer som väljs för att duka bordet. Exempelvis kan olika färger påverka en 

gäst på olika sätt beroende på vilka associationer den gästen har med just den färgen (Michel 

et. al., 2015).  

 

Enligt Küller (1995, s.13) kategoriseras färger som varma eller kalla, grå och vit är exempel 

på kalla färger som drar sig bort från ögat. Färgen vit ger en känsla av ensamhet och kyla, den 
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kan även uppfattas som stilren och ge en form av steril miljö (Företagande, 2009). Ändå kan 

vit färg stå för positiva reaktioner som ett lugn och en trygghet (Kaya & Epps 2004). Enligt 

Kaya & Epps (2004) associerar väldigt få personer färgen grå till något positivt. Grå färg kan 

uppfattas som deprimerande samt associeras med ensamhet, samt väcka känslor som svaghet 

och osäkerhet (Ibid.). 

Estetiska begrepp 

Många av de termer som används för att beskriva estetiska kompositionsbegrepp härstammar 

från områden som konst och arkitektur (Akner Koler, 2007, s. 80). På RHS används dessa 

begrepp för att förtydliga och beskriva olika roller som objekt och föremål har i dukningar 

eller gestaltningar. Begreppen som anses ha en relevant koppling till dukning är indelade i 

underrubriker och beskrivs nedan.  

 

Rörelse och krafter 

Det finns rörelse och krafter i alla objekt, trots att det inte alltid syns, där rörelsen och 

krafterna strålar från tre olika axlar i objekten (Akner Koler, 2007, s.116).  

 

 Primäraxeln är oftast den längsta axeln och visar den största rörelsen i objektet. 

 Sekundäraxeln ligger i motsatt riktning från primäraxeln och visar på en rörelse bort 

från primäraxeln, denna axel är oftast den näst längsta.  

 Tertiäraxeln är den kortaste axeln i ett objekt och är underordnad både primär- och 

sekundäraxeln. 

 

Dessa axlar är imaginära och finns inom alla objekt, och det är utifrån dessa axlar som 

objektet får sin struktur (se bild 1). Rörelsen som finns i ett objekt kan endast förstås genom 

visuella ledtrådar från positiva former3. Vilket betyder att åskådaren måste kunna visualisera 

de olika inre aktiviteterna som interagerar med formerna i objektet. Rörelsen längst med axeln 

kan även röra sig utanför ett objekt vilket gör att den även kan aktivera rummet som följer 

axelns linje (se bild 1). Denna kraft stärker dimensioner mellan objekt samt att det tillåter att 

relationer skapas mellan olika objekt. Rörelsens riktning är den riktning som hela objektet rör 

sig, oftast går riktningen genom den primära axeln (Akner Koler, 2007, s.116). 

 

                                                           
3 En form eller objekt som bara kan ses om den finns i en kontext, exempelvis om en tallrik står på ett bord får 

tallriken en positiv form (Akner Koler, 2007, s.105). 
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Bild 1: Beskrivning av rörelsen i ett objekt. Rektangeln till vänster visar hur rörelsen finns inom ett objekt samt 

att den följer primäraxeln av den rektangeln. Rektangeln till vänster visar hur rörelsen även kan fortsätta 

utanför ett objekt, även här via primäraxeln (Akner Koler, 2007, s.116). 

 

Eftersom axeln representerar strukturen inom ett visst objekt, skapar relationerna mellan olika 

objekt och dess axlar ramen för en komposition (Akner Koler, 2007, s.124). Det finns olika 

relationer mellan axlarna som alla kan påverka hur en komposition påverkas; oppositionell 

relation, parallell relation och kontinuerlig relation (se bild 2). Två objekt som ligger lateralt 

mot varandra, rör sig i olika dimensioner och är sedda som enskilda visuella komponenter, har 

en oppositionell relation. I den parallella relationen rör sig axlarna mellan två objekt parallellt 

bredvid varandra. I en kontinuerlig relation fortsätter axeln från ett objekt till ett annat. 

 

Det kan även finnas en jämförande relation mellan två eller fler objekt, för att kunna se 

skillnader eller likheter mellan dem (Akner Koler, 2007, s.125). Exempelvis får den runda 

tallriken och de runda glasen en kontrasterande jämförande relation med den raka bordskanten 

och en jämförande relation mellan varandra, där de tillsammans aktiverar intrycket av bordet. 

Om det däremot hade varit ett runt bord hade bordet förstärkt intrycket av de runda tallrikarna 

och glasen och gett dem en starkare cirkulär kraft på bordet. Däremot förlorar både tallrikarna 

och glasen sin kraft om de skulle tas bort från bordet och placeras i ett tomrum, eftersom det 

inte kommer finnas några andra linjer eller former som den kan jobba med (Akner Koler, 

2007, s.125).  

 

 

 
Bild 2: Beskrivning av de tre relationer som finns; oppositionell, parallell och kontinuerlig (Akner Koler, 2007, 

s.116). 
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Krafter kan introduceras för att öka visuell komplexitet både inom och utanför ett objekt 

(Akner Koler, 2007, s.117). En kraft kan framkalla strukturell asymmetri, vilket syns genom 

böjningar eller kurvor av den inre axeln av ett objekt. Krafterna kan inte ses med blotta ögat, 

men de kan förstås genom hur de påverkar positiva former. Energi från kraften absorberas av 

den positiva formen för att sedan projekteras utåt genom objektet (Akner Koler, 2007, s.117). 

En axel kan ha tre olika former; rak, böjd och kurvig (se bild 3). Den raka axeln har en en-

dimensionell rörelse utan några krafter som påverkar den. Den böjda axeln har två aktiviteter 

från olika dimensioner; rörelsen av axeln och kraften som skapar en skarp böjd vinkel på 

axeln vilket ändrar riktning på axelns kraft.  

 

Den kurviga axeln kan ha två eller fler aktiviteter från olika dimensioner; rörelsen på axeln 

och kraften som gradvis ändrar riktning på axeln genom att böja den. Böjningen är alltid jämn 

och kontinuerlig i riktning, vilket gör att inga skarpa kanter eller hörn bildas. Det finns olika 

sorters kurvor som en axel kan utformas efter, där fler av dem har subtila ändringar som 

skiljer dem åt (Akner Koler, 2007, s.118). Trots att det finns olika sorter och storlekar på 

kurvorna finns det bara två grundformer; neutral och accentuerad. Den neutrala kurvan har 

samma radie genom hela kurvan, medan den accentuerade kurvan ändrar graden av 

kurvigheten där accenten är den mest expanderade området av kurvan.  

 

 
 
Bild 3: De tre olika formerna en axel kan ha. 

Rak axel; en-dimensionell utan några andra 

påverkande krafter. Böjd axel; har två aktiviteter 

från olika dimensioner. Kurvig axel; kan ha  

två eller fler aktiviteter från olika dimensioner 

(Akner Koler, 2007, s.116). 
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Rangordning och positionering 

Det finns tre nivåer av hierarki när det gäller kompositionsbegrepp (Akner Koler, 2007, 

s.122): 

 

 Den dominanta vilket oftast är störst, har starkast karaktär och en intressant placering. 

 Den subdominanta vilket har en stark karaktär men är mindre i storlek än den 

dominanta, samt att den har en intressant position och är influerad av den dominanta. 

 Den underordnade vilket är minst men kompletterar både den dominanta och 

subdominanta och är även beroende av båda dessa.  

 

Beroende på vinkeln ett objekt, eller en dukning, åskådas från kan det dominanta objektet bli 

subdominant eller underordnad och vise versa. Detta eftersom ett subdominant objekt kan se 

större ut då det är närmare åskådaren eller överlappar en mer dominant figur (Akner Koler, 

2007, s. 123). Trots detta kan det dominanta objektet bli ihågkommen som dominant, vilket 

påverkar hur helheten uppfattas. Varje del av hierarkin kan antingen vara representerade av en 

positiv eller en negativ form4, eller av en grupp objekt (Akner Koler, 2007, s. 123). Viktigt att 

tänka på när objekt grupperas är att de är lika på något sätt, exempelvis; form, storlek, färg 

eller position (Akner Koler, 2007, s. 123). De kvaliteter som objekt i en gruppering delar 

måste vara så visuellt starka att de ses som gemensamma och dominera över former eller 

utrymmen som stör. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka, med hjälp av bilder, hur olika objekt på bordet samt dess placering 

påverkar dukningen och förväntningen av måltidsupplevelsen. 

Metod och material  

Detta avsnitt kommer beskriva hur data har samlats in för studien, samt hur bilderna som 

studien baseras på är uppdukade och fotograferade.  

 

                                                           
4 En form eller objekt som inte ses i en kontext, exempelvis om en tallrik inte står på ett bord får tallriken en 

negativ form. 
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Litteratur och databasinsamling 

All litteratur och material som denna uppsats är baserad på har en koppling till antingen 

måltidskunskap, dukning eller vilken påverkan det visuella har på en upplevelse. Litteraturen 

som använts är böcker hämtade från skolbiblioteket vid RHS, samt vetenskapliga artiklar 

hämtade från databaser som Summon och Primo. Flertalet artiklar har även erhållits genom 

referenslistor på funna artiklar samt via tips från biträdande handledare. All litteratur som 

valdes till denna undersökning har följt ett antal kriterier: 

 att litteraturen är relevant för syftet 

 att artiklarna är vetenskapligt granskade 

 att artiklarna ska finnas i fulltext  

 litteraturen ska vara skriven på engelska eller svenska, då det är språk som förstås av 

uppsatsförfattarna 

För att finna litteratur som var relevant till syftet användes sökord som tillsammans 

resulterade i ett antal artiklar, de sökord vi använde oss av var Table setting meal experience, 

Visual dining experience och Färgens betydelse (se bilaga 1). För att avgränsa antalet artiklar 

som hittades lästes rubriken och abstraktet på de första 20 artiklarna för varje sökning, 

eftersom dessa är mest relevanta för sökorden. När tio artiklar hade valts ut på detta sätt, 

lästes de igenom mer noggrant för att se om det gick att sålla bort fler artiklar. Utav dessa tio 

artiklar valdes slutligen två som kunde användas till studien. 

Metodval 

För att utföra undersökningen valdes enkät som metod, denna konstruerades i ett program 

som heter EyeQuestion5. Anledningen till att programmet valdes som plattform för enkäten 

var att den skulle vara nåbar för en större publik. Enkäten kunde antingen läsas in via dator 

eller smartphone som hade internetuppkoppling, vilket gjorde att det var en ideal plattform för 

denna studie då den skulle skickas ut via sociala medier. 

 

 

                                                           
5 Ett verktyg för att nå ut med undersökningar till privatpersoner i hemmet (EQ, u.å.) 
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Enkäten bestod av både kvantitativa och kvalitativa frågor, vilket enligt Bryman (2011, s.554) 

kallas för en flermetodsforskning. Denna form av frågor ger inte bara en insikt i vad en 

respondent anser om en specifik sak utan även varför. Enligt Patel & Davidson (2011) är det 

viktigt att frågorna inte är ledande eller för långa, det bör inte heller vara någon dubbelfråga 

med i enkäten som kan skapa förvirring. Till enkäten fick respondenterna även ta del av ett 

informationsblad där de fick veta vilka som skickade ut enkäten och vad syftet med enkäten 

var. Även information om vem som kunde kontaktas om det fanns oklarheter runt enkäten 

samt att de som svarade var garanterade anonymitet fanns beskrivet i detta informationsblad 

(se bilaga 2). Ett informationsblad är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) något som 

bör finnas med i enkäten så att respondenterna inte riskerar att känna någon form av oro eller 

förvirring innan, under eller efter de har svarat på enkäten.  

 

Enkäten bestod av tre delar. Den första delen var demografiska frågor om kön, ålder, 

utbildning samt yrke. Anledningen till att enkäten började med neutrala frågor var för att 

vänja respondenten vid att svara på frågor, samt att hen inte skulle bli direkt inkastad i 

enkäten. Frågan om kön, ålder och utbildning var för få en överblick på respondenterna men 

dessa frågor hade ingen faktisk påverkan på resultatet. Frågorna var dock viktiga att ha med i 

studien, på grund av att respondenterna inte skulle ha någon koppling till RHS. Om en 

respondent hade haft någon koppling hade de svaren sållats bort i ett tidigt stadie och inte 

varit med i det slutgiltiga resultatet. 

 

Den andra delen av enkäten bestod av både kvantitativa och kvalitativa frågor. 

Respondenterna fick där se nio olika bilder på dukade bord och sedan ange vad de ansåg var 

dominant respektive subdominant. Dessa frågor besvarades med hjälp av två frågor där de 

endast kunde svara med ett alternativ, det första som blicken föll på respektive det andra 

blicken föll på. Anledningen till att de estetiska kompositionsbegreppen inte användes i 

frågeställningen var för att respondenterna troligtvis inte hade några tidigare erfarenheter av 

begreppen. Därav valdes ett lite enklare språk så att ingen onödig förvirring skulle uppstå. Till 

de två frågor fanns det även kvalitativa frågor, som kompletterade dessa kvantitativa frågor, 

vilket var ”varför” frågor. På denna fråga fick respondenterna, om de ville, motivera varför de 

ansåg att ett objekt var dominant eller subdominant. Efter dessa fyra frågor kom det en fråga 

som berörde förväntningarna som dukningen gav om måltiden och måltidsupplevelsen. Denna 

fråga bestod av en hedonisk skala med gradering från 1-5 där respondenten fick ange om de 
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ansåg att dukningen gav dem väldigt låga förväntningar (1), eller väldigt höga förväntningar 

(5). Det fanns även alternativet ”har ingen åsikt” ifall respondenterna inte ville svara på frågan 

eller inte hade någon åsikt om förväntningarna. Denna fråga kompletterades med en kvalitativ 

fråga där respondenterna fick motivera varför de ansåg att dukningen antingen höjde eller 

sänkte deras förväntningar. Slutligen fanns det en allmän kommentarruta om dukningen där 

respondenterna kunde fylla i om det var något de ansåg inte togs upp i enkäten som de tyckte 

var viktigt. 

 

Den tredje delen av enkäten handlade om jämförelser. Respondenterna skulle betygsätta tre 

serier med bilder, från minst till mest gillande, där varje serie innehöll tre bilder. För att 

undersöka dekorens och bordsunderlagets påverkan på gillande, grupperades bilder med 

endast mindre skillnader i samma serie. Dessa bilder fick respondenterna svara på med två 

frågor där de endast kunde svara med ett alternativ, en för mest gillande respektive en för 

minst gillande. Här fanns även en kvalitativ ruta där respondenterna kunde fylla i varför de 

ansåg att de gillade eller inte gillade dukningarna. 

Bildernas utformning 

Bilder kan användas för att utgöra en bra grund för intervjufrågor (Bryman, 2011, s.425). I 

denna studie används bilder för att respondenterna ska få ett förhållningssätt till vad det är de 

svarar på. Bilderna kan även hjälpa respondenterna att reflektera över saker som de inte har 

tänkt på tidigare med hjälp av frågorna i enkäten (Bryman, 2011, s.425). 

 

För att fotografera bilderna som enkäten baserades på började vi med att bestämma vad det 

var vi ville ta bild på och hur det skulle se ut. Det gjordes en tabell utifrån metoden faktoriell 

design där vi bestämde vilka objekt som skulle finnas med i dukningarna utifrån de olika 

variablerna: tallrikar, glas, servett, blomma, ljus, duk och salt och pepparkvarn (se bilaga 4). 

Efter detta ritades borden upp för att se vad som skulle vara med på varje dukning samt var på 

bordet dessa objekt skulle vara placerade (se bilaga 5). I detta steg bestämdes även vad på 

bordet som skulle vara dominant och subdominant. Borden dukades upp i Måltidens Hus, 

campus Grythyttan för att bli fotograferade, vilket skedde från en vinkel snett ovanifrån. 

Anledningen till det var att bilderna skulle representera hur en gäst skulle se bordet när de 

kom fram till det i en restaurang. Detta för att bordet skulle vara så vara representativt av en 

restaurangmiljö trots att det var en bild respondenterna såg och inte ett faktiskt bord.  
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Dukningen skedde utefter de ritningar som tidigare hade gjorts, detta för att alla dekorationer 

skulle komma med i bilderna samt att vi skulle veta vilken dekoration som skulle göras 

dominant och subdominant (se tabell 1). De ändringar som gjordes på borden var både små 

och stora. Det kunde vara allt från att blomman ändrade plats till att den inte fanns med på 

nästa bild. Borden gick från att vara utsmyckade med många olika dekorationer till att vara 

enkla med endast glas och ljus. Tillslut fanns det 63 bilder som representerade de olika 

dukningarna som dukats upp. Efter att alla borden var fotograferade sammanställdes bilderna 

och de som skulle vara med i enkäten valdes ut.  

 

För att välja ut bilder till enkäten användes ett urval där bilderna sorterades och grupperades 

beroende på hur borden var dukade. I första delen av enkäten skulle dukningarna representera 

de olika begreppen, dominant och subdominant, vilket ledde till att vi ville att det skulle 

finnas en tydlig skillnad i bilderna. Totalt blev det 9 bilder som respondenterna skulle svara 

på frågor om (se tabell 1). I andra delen av enkäten var frågorna jämförande vilket ledde till 

att det skulle finnas tre bilder som påminde om varandra med mindre skillnader. Det fanns tre 

uppsättningar med bilder, med tre bilder i varje uppsättning (se bild 4). Detta för att vi ville 

fokusera på ett objekt på bordet och hur det objektet påverkade förväntningarna.  

 

Tabell 1: Begreppsbilder med förklaring om vilket objekt som dukades som dominant i  

varje dukningsbild. Det var dessa bord respondenterna fick bedöma i enkäten. 

Bord 

nr. 

Dominant Subdominant Bild 

1 Blomma Ljus 

 

2 Ljus Blomma 

 



18 
 

3 Blomma Ljus 

 

4 Ljus Blomma 

 

5 Ljus Blomma 

 

6 Blomma Ljus 

 

7 Blomma Ljus 

 

8 Tallrik Blomma 

 

9 Servett Blomma 
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Bild 4: Jämförande bilder. Dessa bilder var med i sista delen av enkäten, det var i dessa bilder som 

respondenterna fick bedöma vilket bord de ansåg var bäst och sämst dukat. Bildserie 1A-1C är den översta där 

duken jämförs mellan de olika dukningarna. Den mellersta bildserien, 2A-2C, jämför hur blommorna påverkar 

gillandet av dukningen. Den sista serien, 3A-3C, jämför hur en ensam dekoration påverkar gillandet av 

dukningen.  

 

Det första bordet i begreppsbilderna (se tabell 1) bestod av en vit duk, en stor blombukett till 

vänster av bordet som stod i linje med grupperade tända ljus som var placerade centrerat på 

bordet samt salt och pepparkvarn på motsatt sida av bordet. Alla dessa föremål följde 

primäraxeln på bordet och stod i en rak linje. Varje kuvert hade även en vit tallrik, rullad 

servett som låg lodrätt mot respondenten, bestick samt glas som var dukade motsatt från 

varandra via sekundäraxeln. Servetterna skapar en kraft som drar blicken mot ljusen på mitten 

av bordet.  Det andra bordet var dukat likadant som det första, men utan duk. Det tredje 

bordet var dukat med en stor blombukett centralt på bordet med en gruppering av ljus på 

bordskanten till vänster och salt och pepparkvarn på höger bordskant utefter primäraxeln, 

kuverten var dukade som de två tidigare borden. Bord 4 var dukat med tre ljus grupperade 

centralt på bordet och en salt och pepparkvarn på bordskanten i linje med ljusen även dessa 

var placerade utefter primäraxeln på bordet. Bordet var täckt med en vit duk, och kuverten var 

även här dukade som på de tidigare borden.  

 

Bord 5 var dukat precis som bord 1 men denna gång var servetterna placerade i en vågrät 

riktning, vilket ändrar kraften på bordet och drar blicken mot blommorna som står på 

bordskanten. På bord 6 fanns det ingen duk, blombuketten bestod av två rosor och de 

grupperade ljusen stod på kortsidan av bordet. Mitt emot ljusen, på andra kortsidan av bordet, 

stod salt och pepparkvarn. och kuvertet var som på de tidigare borden med servetten riktad 

lodrätt mot respondenten. Bord 7 var dukad med en enkel blomma centrerad till mitten av 
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bordet och två ljus på vardera sida av kortsidorna på bordet som alla följde primäraxeln. 

Kuverten var placerade som på tidigare bord, dock var servetten riktad vågrätt mot 

respondenten. Bord 8 var täckt av en grå duk som kontrasterade mot de vita tallrikarna och 

servetterna som var lagda i en lodrät riktning mot respondenten. Det sista bordet var dukat 

sparsamt med endast en vit ros placerad centralt på bordet, bestick, glas och en vit servett 

placerad vågrätt vid varje kuvert. Bordet var även täckt av en grå duk för att kontrastera med 

de vita servetterna och den vita rosen.  

 

De första tre bilderna, 1A-1C (se bild 4), i den jämförande delen av enkäten skulle undersöka 

vilken dukning respondenterna gillar mest beroende på duken. Därför blev de uppdukade på 

samma sätt med en blombukett, ljus som var grupperade centralt på bordet samt en salt och 

pepparkvarn. Det fanns även tallrikar med rullade servetter, bestick och glas för varje 

placering på bordet. Det som skiljde sig mellan dessa tre bilderna var duken, det gick från en 

grå duk, en vit duk och till sist ingen duk.  

 

De mellersta tre bilderna 2A-2C (se bild 4), skulle undersöka hur blommorna påverkar 

gillandet av dukningen. Därför skiljde sig storleken på buketten och antalet blommor för varje 

bord. Placeringen av buketten var samma på alla tre bilderna, centrerad till mitten av bordet. 

Det stod ljus som var grupperade på bordskanten på två bilder, medan på den tredje bilden var 

det endast ett ljus. Det stod även en salt och pepparkvarn på motsatt sida av bordet från ljusen, 

och kuverten bestod av en tallrik, en rullad servett, bestick och glas.  

 

De sista tre bilderna, 3A-3C (se bild 4), skulle undersöka vilken påverkan endast en 

dekoration har på gillandet av dukningen. För att göra detta valdes en enkel dukning med vit 

duk och endast en rullad servett och glas vid kuverten. Det som skiljde sig mellan bilderna var 

att det fanns en enkel blomma på den första bilden, ingen dekoration på den mellersta bilden, 

och en enkel ljusstake på den sista bilden.  

Pilotstudie 

Innan enkäten skickades ut för studien genomfördes en pilotstudie. Anledningen till det var 

för att undersöka hur frågorna uppfattades, om det finns risk för att frågorna kunde 

missuppfattas eller om det är något som saknades i studien. En pilotstudie kan även skickas ut 
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för att se om några av frågorna besvaras lika, då detta kan leda till att det inte blir någon 

variation i svaren (Bryman, 2008, s. 259). Om något av detta skulle uppmärksammas under 

pilotstudien kan man i detta stadie ändra på frågorna så att den slutgiltiga enkäten bättre 

svarar på studiens syfte, och att det i slutändan eventuellt ger ett mer nyanserat resultat. Det 

som är viktigt att tänka på när en pilotstudie används är att enkäten skickas ut till den del av 

populationen som är representativ för de som ska respondera på den egentliga studien så att 

svaren som erhålls är av nytta (Patel & Davidson, 2011). 

 

Pilotstudien var konstruerad på samma vis som den slutgiltiga studien, dock var det 15 

dukningar där respondenterna skulle bedöma vad som var dominant respektive subdominant. 

Detta antal minskades ned till 9 bilder då de som svarade på pilotenkäten ansåg att det var för 

många bilder och det blev tröttsamt och enformigt att svara på frågorna. Det fanns även en 

fråga om pris, vilket var en fråga där respondenterna kunde svara med ett alternativ, där 

respondenterna skulle bedöma hur mycket de var villiga att betala för måltiden utifrån hur 

bordet var dukat på bilden. Denna fråga togs sedan bort, eftersom den inte tillförde något till 

resultatet på studien. Det fanns även en fråga om hur tilltalande respondenterna ansåg att olika 

objekt på bordet var. De fick svara på en graderad skala mellan 1-5 där (1) var lägst och (5) 

var högst, frågan ändrades dock till hur höga förväntningar respondenterna fick på måltiden 

utifrån dukningen på varje bild. 

 

Frågan om gillande, när respondenterna skulle välja mellan tre dukningar, ändrades inte då det 

var en uppskattad del av enkäten. I slutet på pilotenkäten fanns det en ruta där respondenterna 

kunde skriva in om de hade några egna synpunkter på enkäten, om det var något som var 

oklart, om de ansåg att det var för många frågor eller om de tyckte enkäten var bra.  

Urval av respondenter 

För att samla in information till undersökningen har både ett målinriktat urval och ett 

snöbollsurval använts. Det målinriktade urvalet gick ut på att deltagarna i enkäten strategiskt 

valts ut för att de var relevanta för studien (Bryman, 2008, s. 392) Snöbollsurval menas med 

att respondenterna som väljs till undersökningen själva rekommenderar personer de känner till 

att vara med i studien. De 24 respondenterna som svarade på enkäten varierade i ålder, kön 

och yrke. Åldern varierade mellan 18-65+ där 80% av respondenterna var kvinnor och 

resterande var män. Det viktigaste var att respondenterna på både pilotstudien och enkäten 
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inte hade någon närmare koppling till RHS, detta eftersom studenterna på RHS jobbar 

kontinuerligt med de estetiska kompositionsbegreppen. Om RHS-studenter hade svarat på 

enkäten hade de svaren sållats bort i efterhand, men för att underlätta och för att inte behöva 

ta bort några svar ansågs det bättre att använda ett målinriktat urval. 

 

Metod/teori för analys av data 

För att analysera bilderna som är med i enkäten användes de estetiska begreppen. De 

begreppen som främst användes var: dominant och subdominant. Även begrepp som 

primäraxeln, sekundäraxeln samt krafter används för att beskriva och analysera de objekt som 

står på bordet samt vart på bordet de står. 

 

De kvantitativa svaren analyserades genom att se hur många procent av respondenterna som 

svarade på frågorna i enkäten. För att sedan komplettera dessa svar jämfördes de med de 

kvalitativa. De kvalitativa svaren analyserades med hjälp av kodning och ett kodningsschema. 

Enligt Bryman (2008, s.293) utgör kodning en viktig del när det kommer till innehållsanalys 

av kvalitativdata. Ett kodningsschema användes för att kategorisera svaren i olika kategorier 

och underkategorier, kodord och teman (se tabell 2). För att finna kodord och teman är det 

viktigt att leta efter repetitioner, likheter och skillnader samt avsaknad av data i svaren.  

 

Tabell 2: kodningsschema för kvalitativa svar där först ett citat från svaren infogas, sedan kondenseras denna 

mening så att den blir kortare och mer fokuserad på innehållet. Efter detta sorteras de kondenserade 

meningarna in i kodord som i sin tur placeras in i olika teman.  

Citat Kondenserad mening Kodord Teman 

 

Det viktiga att tänka på när ett kodningsschema utformas är att kategorierna inte överlappar 

varandra (Bryman, 2008, s.294). Anledningen till det är att det ska bli säkert att koda svaren 

samt att det inte ska finnas någon tvekan om vilka kodord som faller inom vilka teman. De 

teman som erhölls genom att läsa kommentarerna var: placering, storlek, färg, harmoni, 

gillande, negativt och kontrast. Dessa teman kom fram genom att likheter och repetitioner i 

svaren hittades och sorterades ihop. Utifrån dessa sorterade svar kom det fram kodord och 

teman som sedan användes i studien för att analysera resultatet. 
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Temat placering innefattade de kommentarer där respondenterna tog upp placering av 

dekorationerna. I temat storlek placerades respondenternas svar om storleken på utensilierna 

och bordsdekorationerna. När en respondent ansåg att något var färgstarkt placerades det i 

temat färg. Om respondenterna ansåg att det var stilrent och det fanns någon form av harmoni 

i dukningen placerades det under harmoni. I temat gillande hamnade alla kommentarer där 

respondenterna uttryckte gillande över bordsdukningen, vilket kunde vara att de gillade 

blommorna eller att de ansåg att det var en fin dukning. Alla kommentarer där de uttryckte sig 

negativt om dukningen kategoriserades in i temat negativt, exempelvis att dukningen såg 

billig ut. De kommentarer där respondenterna ansåg att exempelvis en grå duk framhäver de 

vita tallrikarna kategoriserades in i temat kontrast. 

Etisk planering för studiens genomförande 

Denna uppsats är utformad utefter de 4 etiska principerna som nämns i Bryman (2008, s.131). 

Den första principen är informationskravet som innebär att respondenterna ska informeras om 

syftet med undersökningen. Det kravet har uppnåtts genom att respondenterna fick ett 

informationsblad tillsammans med enkät-länken med information om studiens syfte samt att 

det var frivilligt att delta. Vilket även samtyckeskravet tar upp, att respondenternas deltagande 

i undersökningen är helt frivillig samt att de själva bestämmer över sin medverkan i studien. 

Tredje principen är konfidentialitetskravet som innebär att de uppgifter som kommer in via 

enkäten förvaras konfidentiellt, obehöriga kommer på så sätt inte ha någon tillgång till dem. 

Respondenterna kommer även anonymiseras så att det inte går att identifiera dem utifrån vad 

de svarat. Den sista principen är nyttjandekravet som innebär att uppgifterna och resultatet 

enbart kommer användas för forskningen. 

Resultat 

För att besvara vad det var respondenterna ansåg var dominant respektive subdominant i 

dukningarna, fick de svara på frågor om vad det var de såg först i bilden respektive vad det 

var de såg som andra objekt. I genomsnitt ansåg majoriteten att det dominanta och 

subdominanta varierade mellan blommorna och ljusen. Endast när det inte fanns någon 

blomma eller ljus på borden var det salt och pepparkvarnen som hamnade i fokus hos 

respondenterna. Även avsaknaden av föremål på bordet var en bidragande faktor till varför 

respondenterna ansåg att vissa föremål var dominanta eller subdominanta, eller bidrog till 

deras rangordning. Exempelvis ansåg 13% att avsaknad av duk var det dominanta på bord 6, 
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medan 13% ansåg att tallriken var det dominanta på bord 9 trots att det inte fanns någon 

placerad på bordet.  

Dominant 

På bord 1 ansåg 50% att ljusen var det mest dominanta på bordet, dock ansåg 38% att 

blomman dominerade (se diagram 1). På bord 2 var ljuset återigen det mest dominanta, med 

63% som ansåg det. 29% av respondenterna ansåg att blomman var det mest dominanta, 

därutöver ansåg 4% att tallriken respektive avsaknad av duk var det dominanta. På bord 3 

ansåg 79% att blomman dominerade, medan 13% ansåg att avsaknaden av duk var dominant. 

På bord 4 var det 75% som ansåg att ljusen var det dominanta på bordet, medan 13% ansåg att 

glasen var dominanta. 42% av respondenterna ansåg att ljusen var det dominanta på bord 5, 

medan 29% ansåg att blomman var det dominanta på bordet. Det var dessutom 8% som ansåg 

att golvet var dominant, samt 4% som ansåg att duken dominerade.  

 

På bord 6 ansåg 63% att blomman var det dominanta på bordet, på detta bord var ljusen inte 

lika dominanta, då bara 17% ansåg att det var det första de såg i dukningen. Även här fick 

avsaknad av duk en hög procentsats med 13% som ansåg att det var det dominanta. På bord 7 

var ljusen och blommorna lika dominanta, med 42% på vardera. Bord 8 saknade ljus, vilket 

ledde till att blommorna ansågs vara det mest dominanta. Därutöver ansåg 21% att salt och 

pepparkvarnen var det dominanta, samt att 17% ansåg att duken var det dominanta på bordet. 

På bord 9 saknades ljusen, då ansåg 50% att blomman var det dominanta. Även här ansåg ett 

flertal respondenter att duken var dominant, med 13% av respondenterna som ansåg detta. 

17% av respondenterna ansåg även att glasen var det dominanta på bordet.  
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Diagram 1: Det objekt respondenterna ansåg var dominant på varje dukning. Den lodräta linjen representerar 

antalet respondenter i procent som ansåg att objekten var dominanta. Den vågräta linjen representerar de olika 

borden som blev uppdukade. De olika färgerna i skalan står för de olika objekten som respondenterna kunde 

välja mellan.  

 

 

De kvalitativa svaren kategoriserades i placering, storlek, färg och gillande. Där kategorin 

placering var den mest använda, både i kombination med storlek och färg, men också själv. 

Placeringen var det mest förekommande temat eftersom det oftast var det dominanta objektet 

som stod centrerat på bordet. I kombination med storlek var blomman det dominanta på 

bilden varje gång den stod i mitten, trots att få respondenter gillade mängden blommor. 

Däremot ansågs de tillbringa färg till bordet, på grund av dess gröna stjälkar eller rosa/vita 

blomma. De gånger ljusen uppfattades som mest dominant var när de stod centrerat, oftast i 

kombination med gillande då det kunde ge en harmoni och ”mysfaktor” till bordet. Varje gång 

de inte stod placerade centralt på bordet sjönk procentsatsen som ansåg att de var dominanta. 

På bord 8 ansåg 21% att salt och pepparkvarnen var det dominanta på grund av deras storlek, 

de ansågs vara för stora för bordet vilket gjorde att de stod ut trots att de inte stod centrerat.  

Duken blev dominant de gånger den var grå, eftersom det skapades en kontrast mellan duken 

och tallrikarna samt att dukningen fick en annan harmoni. 
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Subdominant 

På det första bordet ansåg 29% att det var blomman som var subdominant medan 25% ansåg 

att det var ljuset (se diagram 2). Resterande respondenter ansåg att salt och pepparkvarnen, 

servetterna, tallriken och duken var subdominant. 33% av respondenterna ansåg att blomman 

var subdominant på bord 2, medan 21% ansåg att det var servetterna. 54% ansåg att det var 

ljusen som var subdominanta på bord 3, medan 17% ansåg att glasen var subdominanta. På 

bord 4 var det salt och pepparkvarnen som ansågs vara mest subdominant, medan glasen kom 

på andra plats med 21%. På Bord 5 ansåg 25% av respondenterna att det var servetterna som 

var subdominanta, 21% ansåg däremot att både ljusen och blomman var subdominant.  

 

På bord 6 ansåg 50% att ljusen var det som var subdominant på bordet, 17% ansåg däremot 

att det var både blomman och servetterna som var subdominanta. På bord 7 ansåg 42% av 

respondenterna att det var blomman som var subdominant, medan 29% ansåg att det var 

ljusen som var subdominanta. 50% ansåg att det var blomman som var subdominant på bord 

8, medan 25% ansåg att det var salt och pepparkvarnen som var subdominant. På bord 9 var 

det 33% av respondenterna som ansåg att det var blomman som var subdominant, 21% av 

respondenterna ansåg samtidigt att det var glasen som var subdominanta. Golvet och 

servetterna var det 8% på respektive kategori som ansåg att det var subdominant. 

 

 
Diagram 2: Det objekt respondenterna ansåg var subdominant på varje dukning. Den lodräta linjen 

representerar antalet respondenter i procent som ansåg att objekten var subdominanta. Den vågräta linjen 

representerar de olika borden som blev uppdukade. De olika färgerna i skalan står för de olika objekten som 

respondenterna kunde välja mellan.  
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När det kom till den kvalitativa delen av den subdominanta frågan var de teman som blev 

mest förekommande: placering, storlek, färg och gillande. Placeringen av ett objekt var 

viktigt för respondenterna eftersom de ansåg att det påverkade vad det var de såg som det 

andra objektet i bilden. Storleken spelade även den en viktig roll då respondenterna ansåg att 

de objekt som inte var större än det största, blev subdominant. De objekt som hade 

kontrasterande färger eller på något sätt avvek från den dominerande färgskalan blev 

subdominanta om de hade en lite mer skymd eller avvikande position. Även hur mycket 

respondenterna gillade eller inte gillade ett objekt på bordet var en anledning till varför de 

ansåg att ett objekt var subdominant, då det var objekt de sökte efter på bordet.  

Förväntningar  

När det kom till frågan om vilka förväntningar de hade om dukningen fick de svara på en 

hedonisk skala från 1-5, där 1 var väldigt låga förväntningar och 5 var mycket höga 

förväntningar (se diagram 3). Majoriteten av dukningarna fick ett medelvärde runt 3, vilket 

betyder att de varken fick höga eller låga förväntningar av dukningarna. På första bordet var 

det 25% som ansåg att det var fint dukat, respondenterna fick inga höga förväntningar men 

det sänkte inte heller förväntningen av måltiden. Det fanns även ett antal respondenter, 25%, 

som ansåg att bordet såg trångt ut vilket sänkte deras förväntningar av måltiden. 40% av 

respondenterna ansåg ändå att de fick högre förväntningar av dukningen, och 8% ansåg att de 

fick väldigt höga förväntningar. På bord 2 ansåg 62% att dukningen skulle ge lägre 

förväntningar än medel. Dock ansåg 29% att denna dukning skulle ge dem höga förväntningar 

på måltiden. Bord 3 ansågs ge lägre förväntningar än medelvärdet, men även här var det 38% 

som ansåg att dukningen skulle ge dem höga förväntningar av måltiden.  

 

På bord 4 ansåg 29% av respondenterna att dukningen varken tillförde eller minskade 

förväntningarna av måltiden. Ändå var det lika många, 29%, som ansåg att dukningen 

minskade förväntningarna. På bord 5 var det 38% av respondenterna som ansåg att denna 

dukning höjde förväntningarna, men det var även 29% av respondenterna som ansåg att 

dukningen varken sänkte eller höjde förväntningarna. På bord 6 ansåg 34% att dukningen 

sänkte förväntingarna av måltiden, medan 29% ansåg att förväntningarna höjdes. På bord 7 

var det 34% som ansåg att förväntningarna varken höjdes eller sänktes, medan 25% ansåg att 

förväntningarna höjdes respektive höjdes mycket. På bord 8 var det 36% som ansåg att 

dukning höjde förväntningarna av måltiden. På bord 9 var det 42% som ansåg att dukningen 
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varken höjde eller sänkte förväntningarna av måltiden. Men det var dock 21% som ansåg att 

dukningen höjde förväntningarna, och lika hög procentsats ansåg att dukningen minskade 

förväntningarna.  

 

 

 

 
Diagram 3: Hur förväntningarna ändrades mellan de olika dukningarna. Den lodräta linjen representerar 

antalet respondenter i procent som ansåg att dukningen antingen höjde eller sänkte förväntningarna på måltiden 

för varje bord. Den vågräta linjen representerar de olika borden som blev uppdukade.  

 

 

När sedan de kvalitativa resultaten (se diagram 4) jämförs finns det tydliga skillnader i 

anledningarna varför respondenterna ansåg att vissa dukningar gav högre förväntningar än 

andra. Bord 1 hade flest negativa kommentarer, 21%, som exempelvis ansåg att det var trångt 

och att det var en för stor blomma. Trots detta var det 17% som ansåg att det var ett fint dukat 

bord eftersom det var täckt av en vit duk. På bord 2 var det även här många respondenter, 

25%, som ansåg att det var ett trångt dukat bord samt att avsaknaden av duken sänker 

förväntningarna på måltiden. Här var det 21% som ansåg att skillnaden i färg mellan 

tallrikarna och bordet tillför en kontrast som var tilltalande till respondenterna. På bord 3 var 

det 17% som ansåg att det fanns en kontrast mellan bordet och dekorationerna, denna kontrast 

skapades främst av avsaknaden av duken. Lika många respondenter ansåg att blommans 

storlek skapade en negativ stämning vilket drog ner på förväntningarna på måltiden. Det var 

även 17% som ansåg att det var ett tilltalande bord som påminde om måltider i hemmet.  
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På bord 4 ansåg 25% att de gillade dukningen på bordet tack vare den vita duken och de vita 

tallrikarna. Men även 25% ansåg att det saknades något som bröt av mot det vita vilket gav ett 

negativt intryck på dukningen. När det kom till bord 5 var det 33% som ansåg att det var ett 

vackert dukat bord med duk, ljus och blomma. På bord 6 var det 25% som ansåg att det inte 

var ett tilltalande bord tack vare avsaknaden av duken. Men tack vare att blomman var mindre 

höjde det gillandet av dukningen till 17%. Det sjunde bordet var det mest gillade bordet utav 

alla, med 54% av respondenterna som ansåg detta. Anledningen till gillandet var att det var 

stilrent och elegant tack vare den vita duken samt den vita blomman. På bord 8 var det 29% 

av respondenterna som ansåg att bordet hade en dukning som de gillade, vilket gör även 

denna dukning till en av de mest omtyckta. Denna gång var det kontrasten mellan den gråa 

duken och de vita tallrikarna som gjorde att dukningen blev omtyckt. Även det sista bordet 

var ett av de mest omtyckta, med 38% av respondenterna som ansåg att de gillade dukningen. 

Detta på grund av enkelheten och stilrenheten i dukningen, samt kontrasten mellan den gråa 

duken och den vita servetten. Respondenterna gillade även att det inte fanns någon tallrik på 

bordet, vilket höjde förväntningarna på måltiden.  

 

 
Diagram 4: Vad det är som påverkar respondenternas förväntningar av måltiden. De kvalitativa svaren delades 

in i kategorier som representeras i diagrammet.  
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Dukningens påverkan 

I bildserie 1A-1C (se bild 4) fick respondenterna jämföra vilken dukning de kände var mest 

respektive minst tilltalande av 3 dukningar. På dessa bilder var bordet likadant dukat, förutom 

att bordet var täckt med en vit duk på 1A, grå duk på 1B och ingen duk på 1C. Detta för att få 

fram om personer föredrar duk på ett dukat bord.  

 

På respondenternas svar framkom det tydligt att förekomsten av duk var mest tilltalande, det 

var 79% som ansåg att en grå duk var mest tilltalande medan resterande föredrog en vit duk 

(se tabell 5). De flesta uttryckte att grå duk gav en varmare och mysigare känsla än vad den 

vita duken gav. Det blev också större kontraster i färg med en vit tallrik på en grå duk Enligt 

respondenterna var det en avgörande faktor för helhetsintrycket då bord utan duk inte kändes 

välkomnande, samt att det såg mer tomt ut. 

 

Tabell 5: Serie 1A-1C (se bild 4), andelen  

respondenter som ansåg att dukningen var 

mest och minst tilltalande. Jämförelse mellan  

bord A, B, C. Där bord A hade en grå duk,  

B hade en vit duk samt C som inte hade en duk. 

 
 

 

I bildserie 2A-2C (se bild 4) fick respondenterna välja vilket blomsterarrangemang de 

föredrog. De 3 alternativen var en stor blomsterbukett på 2A, en smal vas med två blommor 

på 2B och två smala vaser med varsin blomma bredvid varandra på 2C. I övrigt var dukningen 

likadan på alla bilder.  

 

Enligt tabell 6 framkom det att respondenterna föredrog när det var två blommor i en vas, då 

det var 54% som valde det alternativet. Därefter valde 33% en större blomsterbukett som mest 

tilltalande. 46% ansåg att bord 2C var minst tilltalande. De som ansåg att bord 2A var minst 

tilltalande menar att blommorna var för överdådiga och att det störde. De som inte gillade 

bord 2C tyckte det var konstigt med 2 blomvaser bredvid varandra, dock ansåg några 

respondenter att det såg stilfullt ut.  
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Tabell 6: Serie 2A-2C (se bild 4), andelen  

respondenter som ansåg att dukningen var 

mest och minst tilltalande. Jämförelse mellan  

bord A, B, C. Där bord A hade en blomsterbukett,  

B hade en smal vas med två blommor samt  

C som hade två smala vaser med var sin blomma.  

 
 

I bildserie 3A-3C (se bild 4) fick respondenterna kryssa i vad som var mest tilltalande av en 

rosa ros placerad centrerat på bordet på 3A, ett smalt ljus på centrerat på 3C eller en ingen 

dekor på 3B. Alla dukningar var i övrigt likadana, med vit duk, servett och glas.  

 

50% av respondenterna föredrog bordet med en rosa ros, medan 46% ansåg att ett smalt ljus 

var mest tilltalande. De flesta var överens om att bord 3B saknade något. Ett flertal ansåg att 

bordet såg mer levande ut med blomma. De som föredrog ljus före blomma ansåg att det var 

mer professionellt, men de som inte gillade bord 3C menade att ljuset fick hela bordet att 

påminna om kyrkliga verksamheter.  

 

Tabell 7: Serie 1A-1C (se bild 4), andelen  

respondenter som ansåg att dukningen var  

mest och minst tilltalande. Jämförelse mellan  

bord A, B, C. Där bord A hade en rosa ros  

centrerad på bordet, B hade ingen dekoration  

samt C som hade ett smalt ljus centrerat på bordet. 

 
 

Diskussion av resultatet 

Resultaten som erhölls från studien stämde överens med hur det var tänkt att borden dukades. 

De objekt som var tänkta att vara dominanta och subdominanta fick, till största del, resultatet 

att de var det. Dock fanns det några bord där detta inte stämde, då var det istället golvet eller 

duken som var det mest intressanta för respondenterna eftersom de utmärkte sig på bilden. På 

de bord där det inte fanns tallrikar ansåg ett fåtal personer att tallriken var det mest dominanta 
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eller subdominanta på bordet. Vilket var intressant då det var avsaknaden av ett objekt som 

fångade intresset hos respondenterna då det skapade ett tomrum på bordet. Akner Koler 

(2007) beskriver att avsaknaden av ett objekt, eller en negativ form, kan ha lika stor påverkan 

på gästen som ett objekt som står på bordet. På bord 7, 8 och 9 ansåg respondenterna att 

blomman var både dominant och subdominant. Anledningen till det var att den var 

positionerade på så sätt att den fångade uppmärksamheten hos respondenterna, eller för att det 

inte fanns mycket annat på bordet som konkurrerade med dessa objekt.  

Dominant 

De föremål som var mest förekommande i respondenternas svar om vad som var dominant 

varierade mellan ljuset och blommorna. De flesta som ansåg att de två objekten antingen gav 

färg åt bordet eller lyste upp bilden, samt att något av objekten oftast var centralt placerad på 

bordet. Enligt Akner Koler (2007) är en ögonfångande placering av ett objekt kännetecknet 

för dominanta objekt. För de respondenter som deltog i studien var de objekt som var centralt 

placerade intressanta. Akner Koler (2007) menar också att om ett objekt är intressant placerat 

blir det automatiskt det dominanta, vilket vi kan se på bord nr 7. Där var det lika många 

personer som ansåg att ljusen var dominerande, som ansåg att blomman var det. Detta trots att 

blomman var placerad i mitten av bordet och fyra ljusblock var utplacerade så att det stod två 

ljusblock på vardera kortsidan. Däremot var det överlag fler personer som ansåg att ljusen var 

mer dominant än blomman. Detta kan ha att göra med att det oftast är ljusen som står 

centrerade på bordet, och att ljusen var tända så de lyste upp bordet. Däremot hade nog 

blomman setts som det mer dominanta om bilden var fotograferad från en kortsida, detta 

eftersom vinkeln har en stor betydelse på vilket objekt som blir dominant enligt Akner Koler 

(2007). 

 

På bord nr 8 ansåg 21% att duken var dominerande, vilket var intressant eftersom vi som 

dukade upp borden aldrig hade någon tanke på att göra duken till ett dominant objekt. Det är 

när duken är grå som fler respondenter utmärker den som dominant. Eftersom det uppstår en 

kontrast mellan vitt och grått blir det gråa i duken mer framträdande. Hade det istället varit en 

vit duk som legat på bordet hade det blivit vitt mot vitt, det innebär att servettens färg hade 

smält in med duken. Vilket man tydligt kan se på bord 5 där endast 4% ansåg att duken var 

dominant. 
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Ett intressant resultat är att genom att analysera respondenternas svar, kan man se att 

avsaknaden av ett objekt också kan också vara dominerande. Ett exempel på detta är bild nr 9 

där tallrikar inte var framdukade, då var det 13% som ansåg att det var det dominanta 

eftersom de saknade det objektet. Det kan då ses som att hierarkin har en negativ form 

eftersom det skapades ett tomrum på bordet (Akner Koler, 2007). Enligt respondenterna 

förväntade de sig en tallrik eftersom bordet annars var dukat med glas, bestick och servetter. 

Dock menar Akner Koler (2007) att ett objekt, som till exempel tallriken, förlorar sin kraft om 

den tas bort från bordet, eftersom det då inte finns några specifika linjer tallriken kan jobba 

med. Bordsdekorationen fick däremot inte samma reaktion när det var en blomma eller ljus 

som saknades. Då blev istället de övriga utensilierna mer dominanta, trots att de varken var 

centrerade eller färgstarka. Till skillnad från tallrikarna ersätter dock bordsdekorationerna 

varandra, det vill säga om det står ett ljus saknas nog inte en blomma och vice versa.  

Subdominant 

De föremål som var mest förekommande i respondenternas svar om vad som var subdominant 

var antingen ljuset eller blommorna. För det mesta var de subdominanta objekten placerade på 

ena kortsidan av bordet, vilket kan tyda på att det var hit blicken drogs efter dem hade sett det 

dominanta objektet. På de sista tre borden ansågs blomman vara subdominant trots att det 

hade en placering som var centrerad till mitten av bordet. En anledning till varför det 

subdominanta stod centrerat på bordet kan vara att det inte fanns något annat stort på denna 

plats som blev dominant och tog över. Dessa tre bord var sparsamt dukade och det fanns inte 

många objekt på bordet som kunde fånga intresset, eller samspela med varandra för att skapa 

dynamik. Därför var det andra objekt än de uppenbara som ansågs vara dominanta och 

subdominanta. Exempelvis ansåg 17% att tallriken var det dominanta på bord 9, men i denna 

dukning fanns det ingen tallrik. Akner Koler (2007) skriver att det som utmärker en 

subdominant figur är antingen objektets karaktär, storlek, position och hur den influeras av 

den dominanta figuren eller kombinationer av dessa. I dukningarna kan man tydligt se att 

storleken och placeringen är avgörande för om ett objekt uppfattas som subdominant, främst 

placeringen av ett objekt. Dessa två aspekter är även viktiga delar när man skapar en stämning 

enligt Heide, Lærdal & Grønhaug (2005). Stämningen är en viktig del när det sedan kommer 

till att skapa förväntningar hos gästerna.  
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Förväntningar  

När det kom till förväntningarna fanns det ett antal faktorer som genomgående togs upp i 

svaren, dessa var: blommans storlek, duk eller avsaknad av duk, dukens färg, kontrast mellan 

bordet och dekorationerna samt att det var trångt dukat. Det man kunde utläsa var att 

blommans storlek hade en stor roll i att göra bordet antingen tilltalande eller inte, vilket då 

ledde till höga respektive låga förväntningar. Michel et al. (2015) menar att upplevelsen och 

förväntningarna av en måltid påverkas av de visuella och strukturella arrangemangen av 

objekten på bordet. Detta avspeglas i respondenternas svar när det var en större blombukett, 

och respondenterna ansåg att den störde bordet samt att blombuketten tillförde att bordet såg 

trångt ut. Enligt Bokstad och Eriksson (2006) ska blommor användas för att skapa harmoni i 

en restaurangmiljö, det gör att färger och former måste matcha resten av bordet, vilket 

respondenterna ansåg att den inte gjorde i dessa dukningar.  

 

Duken hade även den en central roll i respondenternas svar, trots att den på vissa bilder inte 

fanns med i dukningen. Bord där det inte fanns en duk ansågs vara tråkiga, enkla och inte 

inbjudande, vilket kan ses som negativa kommentarer. Men det fanns även respondenter som 

ansåg att borden utan duk påminde om måltider i hemmet, vilket var svårt att värdera 

eftersom vi inte vet om det är positivt eller negativt menat. Det var även dessa bord, utan duk, 

som respondenterna ansåg gav lägst förväntningar på måltiden. Hur respondenterna påverkas 

av avsaknad av duk kan kopplas tillbaka till vilka tidigare erfarenheter eller upplevelser de har 

haft, vilket Gustafsson et al. (2014) menar är en viktig del när det kommer till att skapa 

upplevelse och förväntningar. Även dukens färg var något som respondenterna ansåg var 

intressant. Enligt deras svar kan det utläsas att de bord med vit duk var de som var mest 

gillade av respondenterna, och de bord som gav höga, eller inte ändrade på, respondenternas 

förväntningar. Även de bord som var dukade med en grå duk, och sparsamt dukade med 

dekorationer, gav höga förväntningar hos respondenterna.  

 

Bord där det fanns en kontrast mellan bordet och dess dekorationer påpekades av 

respondenterna. Det var antingen en kontrast mellan den gråa duken och servetterna eller 

tallriken, vilket ansågs vara positiv. Eller en kontrast mellan bordet utan duk och de 

dekorationer som prydde bordet, vilket ansågs vara negativt av respondenterna. Michel et al. 

(2015) menar att hur ett bord uppfattas och vilka förväntningar som bildas beror på vilka 

dekorationer som används när bordet dukas upp. På de bord som var sparsamt dukade, med 
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endast en enkel blomma eller ljus som dekoration, ansåg respondenterna att de fick högre 

förväntningar på måltiden eftersom det fanns en elegans och stilrenhet i dukningen.  

 

När resultatet som erhölls genom de kvantitativa frågorna jämfördes med de kvalitativa 

svaren kunde det utläsas att bord 1 fick flest negativa kommentarer, exempelvis att det var 

trångt dukat och att blombuketten var för stor. Vilket stödjer det som Bokstad och Eriksson 

(2006) anser vara syftet med en dekoration, det vill säga att det ska vara diskret placerade för 

att gästen ska tycka om den. Trots detta ansåg respondenterna att bordet gav dem höga 

förväntningar på måltiden, vilket kan bero på den vita duken som kan ge ett lyxigare intryck. 

Bord 2 och 3 gav respondenterna låga förväntningar och de hade även angivit negativa 

kommentarer om dukningen. Exempelvis att det såg tomt ut på bordet utan duk, och att det 

även här var trångt dukat. Därav kan det antas att duken har en stor roll i dukningen, om den 

inte finns med riskerar det att se billigt ut.  

 

På bord 4 var det lika många respondenter som ansåg att bordet inte förändrade deras 

förväntningar, lika som att dukningen sänkte förväntningarna. På detta bord var det även lika 

många som gillade dukningen som hade negativa kommentarer om den. Det 5e bordet var den 

dukning som gav respondenterna näst högst förväntningar och det var även ett av de borden 

som var mest gillat. En anledning till detta som framkom tydligt bland svaren var att det inte 

fanns en tallrik med i dukningen. Det medförde att det blev en nyfikenhet bland 

respondenterna om vad som skulle komma. Bord 6 gav en del av respondenterna låga 

förväntningar medan den gav en annan del höga förväntningar. Bordet hade även många 

negativa kommentarer som exempelvis att det inte fanns en duk och att ljusen var 

malplacerade. Bord 7 fick många gillande kommentarer som att det var elegant och stilrent, 

bordet gav även höga och väldigt höga förväntningar på måltiden. Dessa förväntningar kan 

bero på den vita duken samt att det var sparsamt dukat med dekorationer på bordet. Denna 

dukning kan påminna respondenterna om finare restauranger som de har besökt, vilket kan 

höja förväntningarna av måltiden.  

 

Bord 8 gav höga förväntningar och det var även flest respondenter som gav positiva 

kommentarer om dukningen. Denna dukning var omtyckt på grund av kontraster mellan 

duken och tallrikarna vilket, enligt respondenterna, skapade en form av balans i dukningen. 

Även att det var sparsamt dukat med dekorationerna gav en positiv känsla hos 

respondenterna. På bord 9 angav flest respondenter att de varken fick höga eller låga 
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förväntningar av dukningen. Dock var det även ett fåtal respondenter som ansåg att dukningen 

gav dem höga alternativt låga förväntningar. Detta bord hade även flest positiva kommentarer 

som exempelvis att det fanns en kontrast mellan den gråa duken samt servetterna. De ansåg 

även att avsaknaden av tallrikar var spännande och tillförde att dukningen kändes som att den 

tillhörde en finare restaurang.  

Dukningens påverkan 

Den del där respondenterna fick jämföra olika bord och ange vilken de ansåg var mest, 

respektive minst, tilltalande gav ett intressant resultat. I bildserie 1A-1C var majoriteten 

enväldiga om att avsaknaden av duk gjorde att bord 1C blev minst tilltalande, detta eftersom 

borden med duk gav en lyxigare känsla än bordet utan duk. Dock var det fler som föredrog 

grå duk före vit duk. Den gråa duken gav dem en varmare känsla än vad den vita duken 

gjorde, trots att färgen grå anses var en sorglig färg (Kaya & Epps, 2004). Eftersom vit färg 

kan ses som stilren och steril (Ibid.), ger eventuellt den gråa duken respondenterna ett mer 

avslappnat intryck.  

 

På bildserie 2A-2C fick respondenterna sedan jämföra borden med blommorna, majoriteten 

tyckte att bord 2B med en blomvas med två blommor i var det mest tilltalande bordet. Detta 

eftersom bord 2A hade alldeles för stor bukett på bordet, och de ansåg att det kunde störa om 

man satt och åt och socialiserade med varandra. Detta är något som kan styrkas av Både 

Hedman (1999) och Bokstad och Eriksson (2006, s.47), då de båda skriver att 

blomsterarrangemang ska vara låga och diskreta för att inte störa gästen.  

 

I bildserie 3A-3C ansåg majoriteten att bord A och bord C var mest tilltalande, men enbart 4% 

ansåg att bord B var det. Det var intressant att majoriteten ville ha någon form av dekoration 

på bordet, eftersom det då visar vikten av vad en ensam dekoration kan åstadkomma. Om 

bordsdekorationen tas bort försvinner även en av de horisontella linjerna som går över bordet 

vilket kan medföra att det känns tomt på bordet. Bordsdekorationerna på bord 3A och 3C 

känns välkomnande för respondenterna, de skapar också en sorts harmoni över bordet. Detta 

är något som Bokstad och Eriksson (2006, s.47), menar är vitsen med dekorationer, att det ska 

skapa harmoni över bordet. Det kan antas att eftersom bord 3A och 3C är de som tilltalar 

respondenterna mest, lär de vara villiga att betala lite mer för den måltidsupplevelsen än för 
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den de får på bord 3B. Detta är något som Michel, Velasco & Spence (2015) menar, att 

kvalitén på dukningen har en inverkan på hur mycket en gäst är villig att betala. 

Metod- och materialdiskussion 

Vi hade problem med att hitta artiklar som vi kunde använda i den teoretiska bakgrunden, 

särskilt artiklar som behandlade estetiska begrepp, vilket ledde till att Akner Kolers (2011) 

avhandlingar låg till grund för all information vi fick inom det området. Det hade underlättat 

om det fanns fler artiklar inom området, då den informationen hade kunnat användas till att 

styrka eller komplettera Akner Kolers avhandling. Vid litteratursökningen var det enklare att 

hitta artiklar som berörde tallriken och uppläggning av mat. Vilket ledde till att de flesta 

artiklar vi använde oss av fann vi via referenslistor och rekommendationer av vår biträdande 

handledare.  

 

Anledningen till varför färgerna vitt och grått valdes till denna undersökning var för att 

uppsatsförfattarna ansåg att de var neutrala färger som vanligen kan finnas på restauranger. 

Därför blev de intressanta för studien och resultaten det kunde ge. Problemet med att hitta 

information om färg var att det stod olika saker på olika hemsidor, vissa hemsidor ansåg att 

vit färg var tecken på steril miljö medan andra ansåg att det var tecken på lycka och 

positivitet. Det var alltså svårt att få fram ett konkret svar på vad exakt en färg står för. Det 

var även svårt att hitta vetenskapliga artiklar som berörde området färger som kunde användas 

för att stärka texten. Vi valde också att inte arbeta med verktygen textur/material och 

möblering som Heide, Lærdal & Grønhaug (2005) skriver om. Detta på grund av att hela 

undersökningen utgick från bilder i en enkät, då hade det varit svårt att nämna något om textur 

eftersom respondenterna inte kan ta i bordet. 

 

När det kom till att analysera svaren på enkäten uppstod en problematik, nämligen att de 

kvalitativa svaren inte specificerade om det respondenterna menade var positivt eller negativt. 

Det innebar att vi fick tolka svaren utefter vad vi trodde de menade. Till exempel kunde det 

stå en kommentar om att det var mycket blommor på bordet, det kan tolkas som negativt 

medan personen som skrivit kommentaren kan mena det som positivt för att de älskar 

blommor. Antalet respondenter som svarade på de kvalitativa frågorna kunde dock skifta 

mellan 14 till 19 personer, det riskerar att ge ett missvisande resultat på den kvalitativa delen. 

Detta eftersom alla respondenterna inte motiverar valet av objekt som antingen dominant eller 

subdominant 
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Eftersom vi använde oss av ett målinriktat urval som därefter utvecklades till snöbollsurval 

kunde ett problem uppstå. Problemet var att vi inte längre hade någon större koll på om RHS-

studenter hade fått enkäten eller inte. Av den anledningen valde vi att ha med yrkesfrågan på 

enkäten, då vi enkelt kunde sålla ut alla de kvalitativa svaren den personen hade. En av 

respondenterna gav oss dock väl genomtänkta svar som vi misstänkte kom från en person med 

goda kunskaper inom borddukning, men på grund av att den personen skrivit i att hen 

studerade på en helt annan skola valde vi att ha kvar respondenten i studien. I slutet av varje 

fråga fanns det en kvalitativ ruta där respondenterna fick ange om de hade några övriga 

kommentarer på dukningen. Dock kunde vi se att de respondenter som svarat på denna fråga 

hade svarat lika på anledningen till varför de ansåg att ett objekt var dominant eller 

subdominant. Därför valdes den frågan bort från resultatet, då den inte gav någon ny 

information eller stärkte resultaten som vi fått tidigare i undersökningen.  

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Informationsbladet som respondenterna fick i samband med enkäten bifogades i ett mail 

tillsammans med länken till enkäten. Eftersom respondenterna inte var övervakade när de 

svarade på enkäten kan det inte säkerställas att respondenterna läste informationen innan de 

svarade på enkäten. Vilket skulle leda till att de inte visste syftet med enkäten eller de etiska 

reglerna som studien följer.  

 

En annan aspekt att ta hänsyn till är att de respondenter som fick enkäten var personer som 

uppsatsförfattarna valde ut. Det medförde eventuellt att de kände att de var tvungna att svara 

på enkäten trots att det var frivilligt. Även om respondenterna valdes ut genom ett målinriktat 

urval, var det hela tiden viktigt att de förblev anonyma genom studien. 

Forskningsetisk uppföljning 

De artiklar som har använts i denna uppsats är vetenskapligt granskade samt hämtade från 

pålitliga källor som exempelvis summon och primo. Artiklarna uppnår även de kriterier vi 

hade satt upp för litteraturen, dessa kriterier var att litteraturen var relevant för syftet, att 

artiklarna var vetenskapligt granskade, att artiklarna ska finnas i fulltext och att litteraturen 

ska vara skriven på ett språk som förstås av uppsatsförfattarna. Även de artiklar som vår 

biträdande handledare tipsade om uppnådde dessa krav. 
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Slutsats 

Slutsatsen som kan dras, utifrån de resultat som erhållits, är att det är helheten av dukningen 

som sätter grunden för de förväntningar av måltidsupplevelsen som kan uppstå. Bord som är 

dukade med en duk höjer förväntningarna av måltiden hos gästerna samtidigt som det ger ett 

högre gillande. Det som även framkom genom studien var att det dominanta och 

subdominanta kunde både bidra med att höja förväntningar, men även sänka dem. Vilket om 

blomman var stor så drog det ner på förväntningarna av måltiden och gillandet av dukningen, 

medan ljusen ofta bidrog med högre förväntningar och ett högre gillande. Inget ensamt objekt 

påverkar dessa förväntningar positivt, men ett objekt kan negativt påverka de förväntningar 

som en gäst får. Därför är det viktigt att de dekorationer som befinner sig på bordet skapar en 

harmoni och balans i dukningen tillsammans med duken. En enkel dukning med få 

dekorationer samt en kontrast mellan tallrikar och duk var det som gav mest positiva 

förväntningar hos respondenterna 

Praktisk användning och vidare forskning 

Eftersom det inte finns mycket forskning inom området estetiska kompsitionsbegrepp och 

bordsdukning kan denna undersökning användas till att främja och bredda forskningen inom 

detta forskningsområde. Denna undersökning kan även ligga som grund till kurser som 

Utveckling av måltidshändelse, Estetisk gestaltning och Molekylär gastronomi då dukning 

spelar en viktig roll i undervisningen av dessa kurser. Den kan även användas som grund till 

krögare om de vill utveckla sin bordsdukning för att ytterligare påverka gästernas 

måltidsupplevelse. 
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Datum Databas Sökord Antal 

referenser i 
kombination 
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lästa 

abstract 
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lästa 

artiklar 

Använda 
artiklar 

2017-03-

29 

Summon Table setting 

meal 

experience 

45515 2 1 

 

0 

  Visual dining 

experience 

6480 7 4 2 

2017-

05-49 

Diva Färgens 

betydelse 

10 1 1 0 
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Bilaga 2 – Informationsblad 

Inledning samt bakgrund till undersökningen 

Vi skulle vilja börja med att tacka alla som väljer att delta i denna enkät. Idéen till denna 

uppsats kom då Lars Eriksson (doktorand på RHS) gav ett förslag till ett samarbete under 

examensarbetet. Samarbetet går ut på att vi ska undersöka de begrepp och metoder som 

används i kurser om estetisk gestaltning vid Restaurang- och hotellhögskolan, samt se om de 

är användbara vid dukning av bord. Båda uppsatsförfattarna tycke att denna idé verkade både 

spännande och rolig då vi båda är intresserade av gestaltning.  

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se hur olika dukningar påverkar förväntningen av 

måltidsupplevelsen hos gästen.  

Utförande 

För att undersöka detta kommer ni nu få delta i en enkät. Enkäten är utformad på så sätt att du 

först kommer få svara på ett par frågor som innefattar kön, ålder, utbildning och yrke för att vi 

ska kunna sortera och analysera svaren i efterhand. Efter det kommer ett antal bilder med 

frågor kopplade till dem, vilket kommer vara frågor om vad det är ni ser i bilderna samt hur ni 

uppfattar och gillar det ni ser. 

Anonymitet 

Enkäten är anonym och varken vi, eller någon annan, kommer veta vem som svarat vad. Den 

data som samlas in genom enkäten kommer endast användas i syftet att skriva denna uppsats. 

Ingen information som fås från frågorna kommer lämnas ut till en tredje part. Om det skulle 

vara så att ni inte vill delta i enkäten efter påbörjan kan ni avsluta när ni vill.  

 

Om ni har några frågor om uppsatsen, eller vill ta del av den när den är klar, kan ni höra av er 

till någon av uppsatsförfattarna.  

 

Kontakt Sofia Fugett- Persson Victor Alm  Åsa Öström (Handledare) 

 070-150 00 85 070- 749 19 62 019- 30 20 11

 sfugett93@gmail.com victor.t.alm@gmail.com asa.ostrom@oru.se  

mailto:019-%2030%2020%2011
mailto:019-%2030%2020%2011
mailto:sfugett93@gmail.com
mailto:victor.t.alm@gmail.com
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Bilaga 3 – Enkätfrågor 

Välkommen! 

 

 1: Kön 

kvinna 

man 

vill inte specificera 

 

 

2: Ålder 

under 18 år 

18-29 år 

30-49 år 

50-65 år 

65+ år 

 

 

3: Utbildning 

högstadie utbildning 

gymnasial utbildning 

mindre än 3 år eftergymnasial utbildning 

3 år eller mer eftergymnasial utbildning 

 

 

4: Yrkesområde (om student, vänligen specificera skola nedan) 

 

 

5: Är du intresserad av hur bordet dukas på restaurang? 

ja 

nej 

ibland 

 

 

6: Vad är det du tänker på/lägger märke till i så fall? 

 

7: Vad är det första objektet blicken faller på i bilden? 

Blomman 

Ljusen 

Salt och pepparkvarn 

Glasen 

Servetterna 

Tallriken 

Annat (Vänligen specificera nedan) 
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8: Varför?  

 

9: Vad är andra objektet som blicken faller på? 

Blomman 

Ljusen 

Salt och pepparkvarn 

Glasen 

Servetterna 

Tallriken 

Annat (Vänligen specificera nedan) 

 

 

10: Varför? 

 

11: När du ser denna dukning, hur höga förväntningar får du inför måltiden?  

 
Väldigt 

låga 
       

Väldigt 

höga 

Inga 

alls 

           

 

 

12: Vad det är som gör att ni får den förväntning ni får? 

 

 

 

13: Egna kommentarer om dukningen 

 

 

14: Vilken av dessa dukningar är mest tilltalande? 

Bord A 

Bord B 

Bord C 

 

 

15: Vilken av dessa dukningar är minst tilltalande? 

Bord A 

Bord B 

Bord C 
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16: Varför? 

 

17: Vilken av dessa dukningar är mest tilltalande? 

Bord A 

Bord B 

Bord C 

 

 

18: Vilken av dessa dukningar är minst tilltalande? 

Bord A 

Bord B 

Bord C 

 

 

19: Varför? 

 

20: Vilken av dessa dukningar är mest tilltalande? 

Bord A 

Bord B 

Bord C 

 

 

21: Vilken av dessa dukningar är minst tilltalande? 

Bord A 

Bord B 

Bord C 

 

 

22: Varför? 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 4 – Faktoriell design av dukningarna 

 

  

Bord  kuvert blomma Salt och 

peppar 

Ljus Glas duk 

1 x x x x x Vit/grå/ingen 

2 Minus 

tallrik 

x x x x Vit duk 

3 x - x x x Vit duk 

4 x x - x x Vit duk 

5 x x  x - x Vit duk 

6 x - - - x Vit duk/ingen 

duk 

7 - x - - x Vit duk/ingen 

duk 

8 + servett x - - x Vit duk/ingen 

duk 

9 + servett - - - x Vit duk 

/ingen duk 

10 + servett - - -  Vit duk/ingen 

duk 
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Bilaga 5 – Skisser på dukningarna 
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3 
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