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Förord  
Vi vill tacka våra handledare Hanna Sepp, Universitetslektor i mat- och måltidskunskap och 

Björn Ylipää, Universitetsadjunt i mat- och måltidskunskap för det stöd de tillhandahållit 

under examensarbetet. Vi vill också tacka Krinova Science Park, Kristianstad och Lollo 

Krüger, Konferensansvarig på ”Krinova” för att vi fick bedriva vår undersökning där samt för 

det ekonomiska stödet till rekvisita och utskrifter av enkäter. Till slut vill vi även tacka 

Viktoria Olsson, Universitetslektor i mat- och måltidskunskap, och Högskolan Kristianstads 

bibliotek för övrig hjälp. 

Under forskningen och i strukturen av studien har ansvaret fördelats lika mellan oss forskare 

 

Högskolan Kristianstad 12-04-13 

Maria Wennerlund och Andrée Melander  
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Sammanfattning 

Upplevelser av måltidsmiljön – Små förändringar kan göra skillnad 

För att få nöjda gäster eller kunder är det för företag och verksamheter viktigt att arbeta med 

upplevelser. Speciellt gäller det för verksamheter med tjänstebaserade produkter. I denna 

explorativa studie undersöks om måltidsmiljön, i ett tjänstebaserat företag, kan påverka 

helhetssynen av företaget. I undersökningen genomfördes en förändring på måltidmiljön, 

mellan två olika grupper. Undersökningen tillämpades på konferensanläggningen Krinova 

Science Park, Kristianstad. Förändringens syfte var att se om gästernas upplevelse hos 

verksamheten påverkades utifrån olika måltidsmiljöer. De två undersökta grupperna 

tilldelades en och samma enkät där påståenden berörde olika aspekter i måltidsmiljön. 

Aspekterna byggde på olika delar som på ett eller annat sätt påverkar individers sinnen. Det 

fanns skillnader i gruppernas svar gällande måltidsmiljöns påverkan på helhetsupplevelsen 

hos konferensanläggningen. Det kan tyda på att de små förändringarna som gjordes i 

måltidsmiljön påverkade gästernas svar. Till exempel visade resultatet i påståendet om 

dekorationen att fler individer i gruppen som upplevde förändringen, svarade mer positivt till 

lokalens dekoration. Samt instämde fler respondenter, som upplevde förändringen, helt till 

påståendet om måltidsmiljön påverkade helhetsupplevelsen av besöket hos Krinova Science 

Park. Resultaten styrks även av tidigare vetenskapliga studier inom ämnet måltidsmiljö och 

upplevelser. Slutsatser som dras i studien är att olika måltidsmiljöer faktiskt påverkar gäster 

syn på verksamheten som helhet. Dock kan inte generella slutsatser dras av 

enkätundersökningens resultat.  

 

Nyckelord: Måltidsmiljö, förändring, upplevelse, sinnesintryck 
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1 Inledning 

Överallt där vi människor vistas påverkas sinnena av miljön och omgivningen. Sinnena tolkar 

den omgivande miljön, och skapar därmed en upplevelse hos oss människor (Hultén, 2011). 

Fournier (1998) skriver att företag idag allt mer använder olika strategier för att påverka 

gästers eller kunders upplevelser. Genom att arbeta strategiskt med immateriella resurser, så 

som gästernas upplevelser ökar företagets möjligheter att skapa ett positivt rykte om sitt 

företag (Vargo & Lusch, 2004). Vidare menar Vargo och Lusch (2004) att det krävs allt mer 

av företag idag för att få gäster nöjda. Enligt Nyberg, Lindén och Lagnevik (2008) innebär 

måltiden mer än en tid avsatt för att förtära mat. Måltiden betyder också för många människor 

mer än en tid för energi – och näringsintag, utan en tid för gemenskap, social kontakt och lugn 

och ro. Företag som serverar måltider kan med relativt enkla medel öka sina gästers 

upplevelser. Ett vanligt exempel idag är restauranger som tillämpar olika typer av ljud eller 

musik för att skapa en harmonisk miljö för sina gäster (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2011). 

Vidare har Milliman (1982) funnit i sin studie att om det spelades lugn musik i 

livsmedelsbutiker resulterade det i att kunderna spenderade längre tid i butiken, jämfört med 

om det spelades snabb musik. En intressant notering i Millimans studie var att vid den lugna 

musiken ökade försäljningsvolymen. Mossberg (2003) skriver att en förklaring till detta kan 

vara att vid lugn musik rör sig kunderna långsammare i butiken och därmed köper mer. Dessa 

resultat visar på att faktorer i miljön som till exempel ljudet påverkar kunder och gäster.  

För att skapa en positiv upplevelse för gäster, där det serveras måltider är det viktigt att tänka 

på olika aspekter som påverkar måltidsmiljön. Studien Five Aspects Meal Model beskriver de 

fem viktigaste aspekterna för måltiden som är rummet, mötet, produkten, ledningen och 

atmosfären (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Vi finner studier som 

undersöker måltidens miljö och aspekter som påverkar måltidsmiljön, men få studier som 

undersöker hur måltidens miljö påverkar gästers eller kunders helhetssyn av ett besök hos ett 

företaget eller en verksamhet. Bakgrunden till denna explorativa studie var vårt egna intresse 

för upplevelser kring måltider. Studiens avsikt var att undersöka hur konferensgäster upplever 

måltidsmiljön under en måltid och hur måltidsmiljön påverkar gästens helhetsupplevelse av 

verksamheten. 

Studiens undersökning tillämpades på Krinova Science Park då verksamheten brukar 

samarbeta med Högskolan Kristianstad samt att ”Krinova” hade efterfrågat studenter som 

ville undersöka om mat och måltider, på deras anläggning. 

2 Syfte 
Studien syftade till att beskriva och analysera om förändringar i måltidsmiljön påverkar 

gästers helhetsupplevelse hos ett företag eller verksamhet.  
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3 Litterturgenomgång - Måltidsmiljön  

3.1 Faktorer som påverkar måltiden 

Nyberg et al. (2008) beskriver måltiden som en tid avsatt för att förtära någon typ av 

livsmedel. Ett mål kan innebära en maträtt inkluderat något att dricka. Måltiden innebär för 

många människor inte bara tid för förtäring av mat ur näringsmässig synpunkt, utan det 

betyder även tid för gemenskap, social kontakt och lugn och ro. Fysiska och psykosociala 

aspekter påverkar miljön i ett rum där måltider förtärs. Dessa aspekter är rummet, atmosfären, 

produkten, mötet samt ledningen som tillsammans enligt Gustafsson et al. (2006) utgör 

måltidsmiljön. Vidare beskriver Gustafsson et al. (2006) hur viktigt rummet är för måltiden. 

Måltiden förtärs alltid i ett rum, i restauranger, i skolor, på sjukhus, i hemmet, på hotell eller 

utomhus för att nämna några. Ljussättning, ljud, färger och design har stor påverkan i en 

måltidssituation. Detta kan vara huvudfaktorerna till varför samma måltid kan upplevas olika i 

olika rum. Genom att ändra temat i en restaurang kan det ge förändrad effekt på gästers 

upplevelse av maten. För att förmedla en bättre helhetsupplevelse bör ansvarig för måltiden, 

enligt Gustafsson et al. (2006), besvara en del frågor innan måltiden serveras. Frågor som: 

Vilken årstid är det? Ska ljus och ljud användas? Hur ska borden dukas? Hur ser rummet ut 

och kan jag förändra det så att det passar konceptet och årstiden? Vilka textilier ska jag 

använda? Frågorna bör besvaras utifrån gästernas tänkta behov eller efterfrågningar så att 

helhetsupplevelsen blir så positiv som möjligt. Enligt Mossberg (2003) är det viktigt för ett 

företag att tänka på upplevelserummet, eftersom företagets gäster kan påverkas av det. ”Med 

upplevelserummet menas den fysiska omgivningen, vilket tjänsten produceras, levereras och 

konsumeras inom” (Mossberg, 2003 s. 113). Vidare skriver Wakefield och Blodgett (1994) att 

arkitekturen i en matsal tillsammans med möblers design och matsalens dekoration bidrar till 

en attraktiv måltidsmiljö. Baker, Berry och Parasuruman (1988) visar i sin studie att när gäster 

går in i en finare restaurang spenderar dem ofta mycket tid till att observera interiören i 

matsalen, antingen medvetet eller omedvetet, vilket påverkar deras inställning till 

restaurangen. Även andra aspekter i interiören, som till exempel möbler, tavlor och blommor 

kan också, enligt Ryo och Jang (2007), öka uppfattningen om kvalitén på måltidsmiljön. 

Dessa aspekter skapar känslor som välbefinnande och upphetsning hos gästerna. Matsalens 

färgsättning har också betydelse menar Bellizzi och Hite (1992). De säger att gäster kan bli 

påverkade och influerade av en matsals färgsättning och att olika färger leder till olika humör, 

känslor och uppfattning. Mossberg (2003) säger att upplevelserummet hjälper till att stimulera 

och skapa känslor om värme, spänning eller underhållning vilket kan påverka kundens 

uppfattning om servicekvalitén och samtidigt göra kunden tillfreds. 

3.2 Måltidslokalens atmosfär 
Atmosfären under måltiden beskrivs enligt Gustafson et al. (2006) som ett sätt att få gästen att 

känna sig bekväm. Viktiga delar i atmosfären är interaktionen mellan gästerna vid bordet samt 

mötet mellan gästerna och personalen. I sin helhet är atmosfären skapad av tidigare nämnda 

aspekter, rummet, produkten, mötet samt ledningen. Med andra ord kan helhetsupplevelsen på 

till exempel en restaurang kallas för atmosfären. Hansen, Jenssen och Gustafsson (2005) säger 

i sin studie att atmosfären skapas av två huvudkategorier, sinnen hos en individ och rummets 
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miljö. Sinnena är den inre faktorn som uttrycker den subjektiva upplevelsen hos individen och 

miljön är den yttre faktorn som representeras av rummet. Enligt Hansen et al. (2005) måste 

alla fem sinnen stimuleras och fungera i harmoni för att få en ultimat helhetsupplevelse. Den 

yttre faktorn, miljön, skapas framförallt av mötet mellan gäster samt av ljudet i lokalen. Den 

inre och den yttre faktorn skapar tillsammans en helhetsupplevelse av platsen. Gustafsson et 

al. (2006) beskriver också musik som en viktig del för att skapa en behaglig atmosfär, men 

passar inte musiken till övriga faktorer i miljön kan det bidra till en sämre helhetsupplevelse. 

Undersökningar har visat att atmosfärisk och lugn musik kan signifikant öka den emotionella 

responsen, som tillfredsställelse och avslappning (Oakes, 2003) samt att lugn musik kan ha 

påverkan på hur snabbt gästen äter (Milliman, 1986). Milliman (1986) visade även i sin studie 

att lugn musik gjorde att gäster spenderade mer tid på att äta och dricka i en restaurang samt 

att gästerna även spenderade mer pengar i restaurangen med lugn musik i bakgrunden.  

3.3 Måltidsmiljöns påverkan på mat och dryck 
Produkten beskrivs enligt Gustafsson et al. (2006) som maten och drycken som gästerna förtär 

under måltiden. Smaken, doften och synen påverkar uppfattningen av produkten. Denise och 

Hotaling (1990) säger att måltidsmiljön också är en betydande faktor för upplevelsen av 

produkten. I deras studie på en sjukhusavdelning testades två olika måltidsmiljöer där det 

serverades en och samma maträtt i båda miljöerna. Testet visade stor skillnad i patienternas 

konsumtion av maten i de skilda miljöerna. Konsumtionen var lägre vid en mer kal och 

bullrig miljö. Mossberg (2003) skriver även att om det serveras ”fel typ av mat” vid ”fel typ 

av tillfälle” kan upplevelsen av hela måltiden ses som mycket negativ, och därmed påverka 

upplevelsen av företaget. Meiselman (2003) säger att förutom smak, doft och gestaltning kan 

även förväntningar ha stor inverkan på upplevelsen. Ett exempel är om gäster besöker en 

högkvalitativ restaurang förväntar de sig hög kvalitet på maten, men om förväntningarna inte 

uppfylls blir helhetsupplevelsen av restaurangen negativ. Produkten har alltså stor påverkan 

på upplevelsen av måltidsmiljön och måltidsmiljön har stor påverkan på produkten. 

Gustafsson et al. (2006) säger att nyckelelementen vid skapandet av en tilltalande 

helhetsupplevelse är rummet, mötet och produkten. 

3.4 Sinnenas påverkan på upplevelsen hos ett företag eller verksamhet  
Mossberg (2003) skriver att upplevelsen av ett besök hos ett företag kan påverka gästens 

helhetssyn av företaget, och att upplevelsen skapas utifrån våra fem sinnen. Det är därför 

viktigt enligt Mossberg (2003) att företaget ser över de aspekter som påverkar sinnena, för att 

helhetsupplevelsen av företaget ska bli så positiv som möjligt. Hulten et al (2011) skriver ”Att 

bara leverera en vara eller en tjänst utan på ett djupare plan involvera de mänskliga sinnena 

räcker inte för att kunna erbjuda en individuell, personlig upplevelse” (Hultén et al., 2011 

s.12). Vidare skriver MacLaurin och MacLaurin (2000) att genom att ta hänsyn till sinnenas 

olika intryck bidrar det till en mer nöjd gäst. Hultén (2011) menar att synsinnet är det mest 

dominerande sinnet och att det är synen som skapar den första uppfattningen av företaget. 

Prewitt (1997) menar också att företags design och inredning är en viktig del i gästers 

upplevelse. Detta innebär att företag som serverar måltider bör ta hänsyn till faktorer som 
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påverkar synintrycken (Hultén, 2011). Synintrycken i måltidslokaler uppfattas genom 

inredningen, färg på väggarna, dekoration, interiörer, textilier, med mera (Mossberg, 2003). 

Hultén et al. (2011) skriver också att olika ljud och ljudnivåer har betydande inverkan på 

människors upplevelser. Ljud kan skapa lugna och harmoniska känslor för en individ. Det kan 

även skapa olustiga och otillfredsställande känslor skriver Mossberg (2003). Känslor som i sin 

tur skapar negativa eller positiva upplevelser menar Powell, Mantel och Kellris (2003). 

Mossberg (2003) skriver att lugn musik kan få kunder att stanna längre vid ett besök på en 

restaurang, och att höga ljudnivåer lätt skapar en negativ upplevelse. Herrington (1996) säger 

även att musik är ett instrument som kan användas för att förstärka upplevelser i olika 

servicelandskap. Sullivan (2002) fann att viss musik påverkade kunders tidsuppfattning, och 

att vid en viss musik uppfattades en väntetid som kortare än den verkliga tiden. Vidare fann 

Stroebele och Castro (2006) i sin studie att musik påverkar individers mat- och vätskeintag. 

Studien visade att musik med lugn takt kan få individer att tugga saktare, vilket kan skapa en 

lugnare och mer harmonisk måltidsmiljö. Buller och ljud från andra personer kan också 

påverka ätandet, samt när ett högre antal personer vistas i en lokal ökar ljudnivån och därmed 

den negativa upplevelsen av måltidmiljön. Hultén et al. (2011) säger också att ljud även kan 

användas för igenkänning, antingen för att känna igen en specifik plats, varumärke eller för att 

referera till minnen. 

Hultén (2011) beskriver känselsinnet som det människor kan känna fysiskt vilket innebär 

beröring via kroppen, antingen av andra människor eller av den fysiska miljön till exempel 

genom att sitta bekvämt eller hur maten känns i munnen. Den upplevda fysiska miljön och 

dess påverkan på känselsinnet har stor betydelse vid kommunikationen mellan företaget och 

gästerna, menar Hultén et al (2011). Att anpassa och skapa en behaglig fysisk miljö bidrar till 

en god upplevelse för gäster. Kivela, Inbakaran och Reece (2000) menar att bekvämligheten 

och komforten för gäster är ett viktigt attribut vid upplevelsen i en restaurang, och att den 

upplevelsen i sin tur kan ge en minnesvärd och bra helhetsupplevelse av företaget. 

3.5 Faktorer i måltidsmiljön som påverkar människors upplevelser 
Som nämnts tidigare skapas upplevelser via våra fem sinnen, synen, hörseln, doften, känseln 

och smaken. Några faktorer som påverkar synen är interiören, färgsättningen och dukningen. 

Ljud i form av musik, buller, gästers konversationer med mera påverkar hörselsinnet. Maten 

stimulerar både doftsinnet och smaksinnet. Olika texturer i maten samt bekvämligheten 

påverkar känselsinnet. För att få den bästa helhetsupplevelsen måste alla sinnena samspela i 

harmoni skriver Hansen, Jensen och Gustafsson (2005). Vidare skriver Ryo och Jang (2007) 

att interiören och dekorationen påverkar uppfattningen om restaurangens kvalitet. Något annat 

som kan påverka gästers uppfattning, känslor och humör är färgsättningen i måltidslokalen. 

Bellizzi, Crowley och Hasty (1983) skriver att många psykologer tror att människor antingen 

är känsliga för så kallade varma eller kalla färger. Varma färger som rött och gult och kalla 

färger som blått och grönt. Individer som föredrar varma färger upplever känslor som 

upphetsning och exaltering när de befinner sig bland de varma färgerna. De kalla färgerna gör 

att individer som föredrar dessa känner sig känslokalla och har även svårt att känna sig 

bekväma i nya miljöer. En studie av Meisselman (2003) visar att måltidsmiljön påverkar 
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upplevelsen av en specifik maträtt. Studien visade att det fanns skillnad på hur individer 

upplevde maträtten i olika måltidsmiljöer. I restaurangliknande miljöer fick maträtten högre 

betyg än till exempel i sjukhusmiljöer där rätten fick lägre betyg. Hultén, Broweus och Van 

Dijk (2011) menar också att en måltidsmiljö som anses behaglig för gästen bidrar till en mer 

positiv och minnesvärd upplevelse som kan generera i en mer positiv helhetsupplevelse av 

verksamheten. Om ansvarig för måltiden tar hänsyn till ovan nämna faktorer kan det alltså 

skapa en mer positiv helhetsupplevelse, vilket även Mossberg (2003) pekar på i sin bok. 

4 Material och metod 
Undersökningen tillämpades på Krinova Science Park, Kristianstad, som har en 

konferensverksamhet med ca 20000 gäster per år. ”Krinova” erbjuder evenemang till sina 

gäster där maten är en del av det centrala i erbjudandet (Krinova 2011).   

Till en början fanns två stora konferenser inbokade på Krinova Science Park med två veckors 

mellanrum vilket gav oss mycket tid att fokusera på förändringen. Dessa grupper kom från 

liknande företag och antalet individer var i stort sätt samma i båda grupperna. Samma 

leverantör av mat var också planerad till båda grupperna. Ett hinder dök upp och den sista 

gruppen var tvungen att avboka sin konferens. Däremot höll den första gruppen planen och vi 

kunde göra första undersökningen utan någon förändring på måltidsmiljön. Dagen därpå var 

det en lunch inbokad för 150 studenter, som vi fick lägga fokus på eftersom det inte fanns fler 

stora konferensgrupper inbokade inom vår tidsplan för examensarbetet. Grupperna blev därför 

av olika karaktär gällande kön, ålder och antal. Leverantör av mat blev en annan än dagen 

innan, så att rätterna som serverades blev olika till båda grupperna. Tiden vi fick på oss att 

göra förändringen av måltidsmiljön blev därför mycket kort, närmare bestämt en halv dag. 

Dessa hinder kan ha påverkat vårt resultat.  

4.1 Datainsamling 
Den empiriska datan samlades in med kvantitativ metod i form av enkäter. Enkäterna 

konstruerades efter en så kallad Likert-skala som består av ett antal påståenden, som 

individerna kunde ta avstånd från eller instämma med. Svarsalternativen presenterades som en 

femgradig skala där ”Instämmer helt” åsattes högsta poäng, det vill säga 5 och ”Tar helt 

avstånd” åsattes lägsta poäng, det vill säga 1 (Hansagi & Allebeck, 1994). Den enkät som 

änvändes i undersökningen innehöll nio stycken påståenden. Alla respondenter fick svara på 

samma enkät. För att se enkätens konstruktion i sin helhet se Bilaga 1.1. Av totalt 190 

tillfrågade respondenter fick vi besvarade enkäter från 162 individer, vilket gav oss ett externt 

bortfall på 28 individer (Bortfall= 28). Undersökningen utfördes under två dagar. Grupp 1 

fick enkäten tilldelad sig första dagen och Grupp 2 andra dagen av undersökningen. Första 

gruppen bestod av 64 respondenter inom byggbranschen varav 59 män med en medelålder på 

40 år. Andra gruppen bestod av 98 individer, mestadels studenter, varav 78 kvinnor med en 

medelålder på 25 år. Undersökningen utfördes i en lokal som rymmer 150 personer, enligt 

konferensansvarig på anläggningen. Undersökningen innefattade en experimentell del då vi 

genomförde en förändring (Patel & Davidsson, 2003). 
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Den grupp individer som lämpade sig för vår undersökning var konferensgäster på Krinova 

Science Park, populationen blev då alla ”Krinovas” konferensgäster. Redan inbokade luncher 

på anläggningen blev våra urvalsgrupper, alltså valdes grupperna efter vad som fanns att tillgå 

just för tillfället. Urvalet blev då ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2008) är ett 

bekvämlighetsurval bestående av individer som för tillfället råkar vara tillgängliga för 

undersökningen. 

4.2 Måltidsmiljön och val av förändring 
Lokalen var en ljus vindsvåning med vita väggar och många fönster som släppte in solljus. 

Möbleringen i lokalen bestämdes efter antalet personer som befann sig i lokalen. I båda fallen 

dukades det med långbord med 12 till 16 kuvert per bord. Vid första tillfället låg små gråa 

pappersdukar på borden, på dukarna stod ljuskoppar med levande värmeljus och veteax i 

vasar var placerade på borden. Stolarna som användes var brokiga och såg olika ut med olika 

tyger och färg. Ingen musik spelades. Grupp 1 åt sin lunch i den ovan beskrivna lokalen 

mellan 12.00 och 13.00, ingen förändring av måltidsmiljön gjordes inför deras lunch. För att 

se hur lokalen såg ut och hur borden var dukade vid det första tillfället se bifogade bilder i 

bilaga 1.2. Grupp 2 besökte samma lokal och åt sin lunch mellan 12.00 och 13.00 dagen efter 

första undersökningen. Inför den andra gruppens måltid gjordes en förändring av 

måltidsmiljön. Förändringen innebar att det spelades lugn musik i form av akustisk piano och 

gitarr tillsammans med digitalt fågelkvitter från en ljudanläggning med två högtalare 

placerade vid ingången till lokalen. Militärgröna servetter ersattes av vita servetter och 

veteaxen byttes ut mot levande tulpaner i olika färger. Ljuskopparna med värmeljus behölls 

och små fyrkantiga linnedukar ersatte de grå pappersdukarna. Stolarna grupperades enligt färg 

vilket innebar att blåa stolar placerades i den ena sidan av lokalen och röda stolar i den andra 

sidan. Övriga brokiga stolar placerades längst bort från ingången för att i första intrycket 

synas så lite som möjligt. Två gröna tyger spikades upp på väggarna och en rund grön matta 

placerades centralt i lokalen. Soptunnorna byttes ut mot två gula papperskorgar. Anledningen 

till att vi valde tulpaner, gröna och gula färger samt fågelkvitter var för att skapa en vårkänsla. 

För att se förändringen se bifogade bilder i bilaga 1.3. Vädret var liknande båda dagarna, 

strålande sol och klarblå himmel vilket gav samma ljus båda dagarna. 

4.3 Databearbetning  
Den insamlade datan bearbetades med kvantitativ metod, med hjälp av datorprogrammen 

Microsoft Office Excel 2007 och SPSS version 20.0. Datan jämfördes i en korstabell med 

hjälp av Chi-två test med en signifikansnivå på 5 % (p<0, 05) (Edling & Hedström, 2003). 

4.4 Etiska överväganden  
Som forskare har vi en skyldighet att etiskt överväga enskilda människors rättigheter och 

respektera detta vilket Alver och Øyen (1998) ständigt betonar. Våra etiska överväganden 

beskrivs enligt de fyra huvudkrav inom etiken, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Innan utförd undersökning underrättades 

respondenterna om att en undersökning skulle äga rum. Syftet med undersökningen 

presenterades för respondenterna innan forskningen utfördes. Deltagandet i forskningen var 

frivillig och kunde när som helst avbrytas av deltagarna. Deltagarna fick själva bestämma 
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över sin medverkan men kunde med omedelbar verkan avbrytas. Dock kunde datan som redan 

hämtats användas i forskningen. Resultatet behandlades konfidentiellt på så sätt att 

personuppgifter inte kunde identifieras av utomstående individer. Den insamlade datan 

användes enbart ur forskningssynpunkt och lämnades inte ut till icke-vetenskapliga syften 

(Patel & Davidsson, 2003)   

5 Resultat och diskussion 
Resultatet i denna studie presenteras som deskriptiv statistik i form av löpande text och 

korstabeller. Studien omfattade totalt 162 respondenter varav 64 individer (39,5 %) i Grupp 1 

respektive 98 individer (60,5 %) i Grupp 2. Resultaten vi fann intressanta i undersökningen 

diskuteras även. Vid diskuterandet av resultaten har svarsalternativ 3 ibland nämnts som 

Neutral. 

5.1 Ljudnivå  
 

Tabell 1.1: Undersökningsgruppernas upplevelse av ljudnivån under måltiden 

 

 

  

 

 

 

 

54 % i Grupp 1 upplevde ljudnivån under måltiden varken för låg eller för hög. I Grupp 2 var 

det 68 % som också svarade alternativ 3. Detta resultat visade att 62 % av den totala 

populationen svarade att de varken tar avstånd eller att de instämmer med påståendet om 

ljudnivån. Resultatet säger dock att 18 % i Grupp 1 svarade alternativet som representerade 

lågt och 8 % som svarade att ljudnivån var hög. I Grupp 2 redovisades i motsats att 7 % 

svarade att ljudnivån var låg och 20 % svarade att den var hög (Tabell 1.1). Det fanns en 

statistiskt signifikant skillnad på hur grupperna uppfattade ljudnivån i lokalen (p=0, 000). 

En av aspekterna i måltidsmiljön som förändringen avsåg var ljudet. Förändringen innebar att 

musik spelades tillsammans med digitalt fågelkvitter för Grupp 2 i undersökningen, Grupp 1 

fick alltså uppleva måltidsmiljön utan någon musik eller fågelkvitter. Resultatet visade dock 

endast en liten skillnad gällande svaren på påståendet. Orsakerna till att det inte fanns någon 

större skillnad mellan gruppernas svar kan vara flera. Påståendet kan ha varit felformulerat, 

det var skillnad i antalet individer i grupperna, musiken kanske inte hördes i hela lokalen eller 

 

 För låg 2 3 4 För hög n 

Grupp 1 4 (6%) 18 (28%) 35 (54%) 5 (8%) 2 (3%) 64 (100%) 

Grupp 2 0 (0%) 7 (7%) 66 (68%) 20 (21%) 4 (4%) 97 (100%) 

Totalt 4 25 101 25 6 161 
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att båda grupperna faktiskt tyckte att ljudnivån var behaglig i måltidsmiljön. Om man tittar på 

antalet individer i de båda grupperna så var det 33 individer mer i Grupp 2, vilket betydde fler 

personer som tillsammans bildade en högre ljudnivå. I Grupp 2 svarade 68 % neutralt på 

påståendet jämfört med 54 % från första gruppen. Det kan tyda på att musiken faktiskt 

påverkade ljudnivån i måltidsmiljön för Grupp 2. Resultatet visade även på att det var fler 

individer i Grupp 2 som tyckte ljudnivån var hög än i Grupp 1. Det kan bero på att de 

individer som upplevde ljudnivån som hög satt närmare högtalarna än övriga i lokalen eller att 

dessa individer satt samlade i en mer pratsam grupp. Detta kan inte redogöras då enkäten inte 

innehöll en fråga om var man satt i lokalen. Eftersom det endast spelades musik från två 

högtalare som var placerade vid ingången till rummet höjdes volymen för att höras i hela 

matsalen. Respondenterna som satt nära högtalarna kan ha upplevt ljudnivån högre än de 

andra. Intressant är dock att fler respondenter i Grupp 2 svarade neutralt på påståendet än i 

Grupp 1. Resultatet behöver alltså inte betyda att musiken som spelades inte påverkade 

ljudnivån för Grupp 2. Gustafsson et al. (2006) säger att musik är en viktig faktor för att skapa 

en behaglig atmosfär, musiken påverkar även måltidsmiljön antingen positivt eller negativt 

beroende på vilken typ av musik som spelas och med vilken volym den spelas. Mossberg 

(2003) säger också att lugn musik kan få individer att tugga i takt, gå i takt och göra att vi 

känner oss lugna och att musik kan användas som ett instrument som påverkar upplevelsen 

(Mossberg, 2003). Oakes (2003) påpekar även att lugn musik kan få individer att känna sig 

tillfredsställda och avslappnade. En studie av Milliman (1986) visade även att när lugn musik 

spelades i en restaurang spenderade gästerna mer tid till att äta och dricka. Det kan betyda att 

respondenterna som utsattes för musik i undersökningen kände sig mer tillfreds och 

avslappnade under måltiden och därför valde svarsalternativ 3, men det kunde inte fastställas 

som en slutsats. För att få ett svar med hög validitet skulle båda grupperna fått uppleva 

förändringen, alltså att vid ett tillfälle vistats i en måltidsmiljö utan musik och vid ett annat 

tillfälle med musik. 

5.2 Ljusstyrka 
 

Tabell 1.2: Undersökningsgruppernas upplevelse av ljusstyrkan i måltidslokalen 

 

  För ljus 2 3 4 För mörk n 

Grupp 1 1 (2%) 15 (23%) 45 (70%) 3 (5%) 0 (0%) 64 (100%) 

Grupp 2 1 (1%) 9 (9%) 79 (81%) 9 (9%) 0 (0%) 97 (100%) 

Totalt 2 24 124 11 0 161 
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70 % i Grupp 1 respektive 81 % i Grupp 2 svarade neutralt på detta påstående. Resultatet 

visade även här att majoriteten (77 %) av den totala populationen tyckte varken att det var för 

ljust eller för mörkt i lokalen. Resultatet visar att 24 % i Grupp 1 svarade att det var ljust 

jämfört med Grupp 2 där endast 9 % svarade ljust på påståendet (Tabell 1.2). Detta visar på 

en statistisk signifikant skillnad mellan gruppernas upplevelse av ljusstyrkan i lokalen (p=0, 

045). 

Det gjordes ingen förändring angående ljusstyrkan i undersökningen. Förutsättningarna var 

lika för båda grupperna. De åt under samma tid på dygnet och vädret var detsamma båda 

dagarna som undersökningarna gjordes. Ljuset i lokalen kom från levande ljus och solljus 

som lyste upp lokalen, i övrigt var lamporna släckta. Resultatet visar att ljuset i lokalen ansågs 

behagligt av de flesta respondenterna eftersom majoriteten i båda grupperna svarade neutralt 

på påståendet. Man kan också tolka resultatet som att de inte tog någon ställning till 

påståendet och därför svarade neutralt. Hansagi och Allebeck (1994) menar på att anledningen 

till att man svarar neutralt på ett påstående kan variera. Att man väljer mittpunkten kan bero 

på att respondenten har en åsikt som motsvarar mittpunkten, att de är tveksamma till beslutet 

eller att de helt enkelt inte har någon åsikt om saken. Syftet med enkäten var inte att tvinga 

respondenten att ta ställning därför valde vi en neutral punkt för att verkligen få reda på vad 

respondenterna tyckte om de olika påståendena. Att utesluta en neutral punkt är inte att 

föredra menar Wärneryd (1990) i Hansagi och Allebeck (1994) eftersom man då tvingar 

respondenten att ta ställning. Ryo och Jang (2007) skriver att ljussättningen kan vara ett av det 

mest framträdande fysiska stimuli i en måltidsmiljö. Hopkinson, Petherbridge och Longmore 

(1966) fann även att individer känner sig mer bekväma i en miljö med svag belysning och 

mindre bekväma i skarp belysning. Att respondenterna valde den neutrala punkten kan 

innebära att de varken tyckte det var för ljust eller för mörkt i lokalen vilket kan tolkas som att 

ljusstyrkan var behaglig för majoriteten i båda grupperna. Det gjordes ingen förändring 

gällande ljuset men ändå visar resultatet en statistisk signifikant skillnad i svaren (p=0, 045). 

Skillnaden kan bero på att de respondenter som tyckte det var ljust i lokalen kanske satt på ett 

bord där solen bländade eller att respondenterna i första gruppen (där fler svarade ”ljust” på 

påståendet) var äldre än i andra gruppen. I en artikel av Magnus Gjötterberg, docent och 

chefsläkare på S: t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm, kan vi läsa att ögat åldras och kan bli mer 

ljuskänsligt med åren. Sjukdomen Grå Starr är vanlig bland personer med en ålder på 65 år  

säger Magnus Gjötteberg (Hauffman, 2010). I första undersökningsgruppen fanns det några 

individer med en ålder på över 60 år vilket kan innebära större ljuskänslighet som i sin tur kan 

vara anledningen till att fler respondenter i Grupp 1 svarade ”ljust” på påståendet än i Grupp 

2 (Tabell 1.2). 
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5.3 Färgsättning 
 

Tabell 1.3:  Undersökningsgruppernas upplevelse av färgsättningen i måltidslokalen 

 

  Tar helt 

avstånd 

2 3 4 Instämmer 

helt 

n 

Grupp 1 0 (0%) 13 (21%) 22 (34%) 15 (24%) 13 (21%) 63 (100%) 

Grupp 2 2 (2%) 26 (27%) 25 (25%) 22 (23%) 22 (23%) 97 (100%) 

Totalt 2 39 47 37 35 160 

 

Det tredje påståendet visade ingen skillnad mellan grupperna då respondenternas svar var 

jämnt utspridda över svarsalternativen Tar delvis avstånd och Instämmer delvis. Tabellen 

visar att en del individer tar avstånd från påståendet samt att en del individer instämmer med 

påståendet (Tabell 1.3). Det fanns ingen signifikant skillnad på hur grupperna upplevde 

färgsättningen i lokalen (p=0, 545). 

Resultatet visade att förändringen av färgsättningen inte påverkade gästernas uppfattning om 

att det var ”fint färgsatt” i lokalen.  Då svaren från Grupp 1 inte skiljer sig signifikant från 

Grupp 2 detta kan bero på respondenternas subjektiva tolkning av påståendet. Vad som anses 

vara ”fint” är mycket individuellt, och vad som menas med ”färgsättning” i lokalen kan ha 

tolkats olika. För de som svarade alternativ 4 och alternativ 5 kan tolkningen av 

färgsättningen ha satts i relation till dekoration, som efterfrågades i påstående 4. Hansagi och 

Allebeck (1994) skriver att vid enkäter med slutna frågor kan det ske missuppfattning kring 

val av ord i den utformade frågan. Vidare skriver de ”Ord och formuleringar som används i 

en enkät ”…bör vara så neutrala som möjligt...” (Hansagi & Allebeck, 1994 s.46). Ordet 

”fint” kan därför ha tolkats olika av de olika indivierna. Påståendet i sig kan även ha varit 

svårttolkat då lokalen kan utgöra mycket i det upplevda rummet. Som Mossberg (2003) 

skriver utgör lokalen väggar, interiörer, dekoration med mera.  

I en studie av Bellizzi et al. (1983) fann vi att många psykologer tror att individer antingen är 

känsliga för varma färger, rött och gult, eller mer känsliga för kalla färger, grönt och blått. De 

varma färgerna gör att man känner sig upphetsad och exalterad och individer som föredrar 

kalla färger är känslokalla och har svårt att anpassa sig i nya miljöer menar Bellizzi et al. 

(1983). När förändringen gjordes delade vi in stolarna i färg där de blåa stolarna placerades i 

den ena halvan av lokalen och de röda i den andra halvan. Som Bellizzi et al. (1983) uttrycker 

det föredrar man antingen de varma eller de kalla färgerna vilket innefattar stolarnas färg, det 

kan ha varit en betydande faktor för respondenternas svar på påståendet och det kan vara 
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anledningen till att svaren blev så utspridda. Bellizzi och Hite (1992) menar att färgsättningen 

i en matsal kan påverka gästers humör, känslor och uppfattning, vilket också kan vara 

anledningen till att vi fick så utspridda svar på påståendet.  

5.4 Dekoration 
 

Tabell 1.4: Undersökningsgruppernas ställning till om måltidslokalen var fint dekorerad 

 

  Tar helt 

avstånd 

2 3 4 Instämmer 

helt 

n 

Grupp 1 3 (5%) 17 (27%) 27 (42%) 11 (17%) 6 (9%) 64 (100%) 

Grupp 2 2 (2%) 12 (12%) 9 (9%) 32 (33%) 43 (44%) 98 (100%) 

Totalt 5 29 36 43 49 162 

 

I Grupp 1 svarade 42 % neutralt på påståendet. 32 % valde de negativa alternativen och 

resterande 26 % valde de positiva alternativen. I Grupp 2 svarade majoriteten, det vill säga 

77% positivt på påståendet (Tabell 1.4). Detta visade på en statistisk signifikant skillnad 

mellan gruppernas ställning till påståendet om dekorationen i lokalen (p=0,000).  

Skillnaden i resultatet på detta påstående kan bero på en del faktorer. I första gruppen svarade 

majoriteten neutralt. Är det så att Grupp 1 brydde sig mindre om dekorationen och dylikt eller 

är det så att de varken tyckte det var fint eller mindre fint dekorerat? I den andra gruppen var 

man mer överens om att det var fint dekorerat. Beror det på förändringen avseende 

dekorationen eller beror det på andra faktorer? Vi dukade med vita servetter och vita dukar för 

att tulpanerna och dess färg skulle lyftas fram bättre, ge kontrast. Klarén (1996) skriver att 

färg upplevs mindre kulört mot en bakgrund som är mer kulört och att färgen upplevs mer 

färgstark mot en bakgrund som är mindre kulört, detta kallas för kontrastförstärkning. Han 

skriver också att kontrastförstärkning hjälper oss att uppfatta färgytans kantlinjer tydligare och 

att det ligger till grund för att vi ska kunna se någonting över huvudtaget. Eftersom det enbart 

placerades en tulpan, i en smal genomskinlig vas, samt att det som mest placerades två 

tulpaner per bord var det nödvändigt att försöka lyfta fram färgen på bästa sätt, därför valdes 

vita servetter och vita dukar. Stolarnas färger, blåa och röda, kom även fram bättre tack vare 

kontrasten mot det vita. Innan förändringen var lokalen, enligt oss, mörk och tråkig. Det var 

dukat med mörkgröna servetter och gråa pappersdukar och veteax stod i vasar (se bild i bilaga 

1.2). Förändringen som gjordes avseende dekorationen i lokalen räckte för att en skillnad 

kunde upplevas av personalen på anläggningen. Resultatet visade även på detta. I Grupp 2 var 

man överens om att det var fint dekorerat i jämförelse med Grupp 1 där majoriteten svarade 

alternativ 3 samt mer åt det negativa hållet. I en studie av Sweeney, Johnson och Armstrong 
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(1992) diskuteras det om faktorer som påverkar kunders kvalitetsuppfattningar vid ett besök 

på en restaurang. Det som visat sig ha betydelse för påverkan för detta var nio faktorer, dessa 

var: Priset för måltiden, Restaurangens läge, Tidigare erfarenheter från liknande restauranger, 

Restaurangens rykte, Personalens klädsel, Personalens beteende, Restaurangens 

marknadsföring och Lokalens utseende. Det är den sistnämnda faktorn som är mest intressant 

för resultatet av det här påståendet. Studien av Sweeney et al. (1992) visar att personalens 

uppträdande och verksamhetens rykte är mycket viktigt för uppfattningen om verksamheten 

samt att lokalens utseende spelar en betydligt större roll än läget. Lokalens utseende är alltså 

en viktig faktor för gästers kvalitetsuppfattning om en verksamhet. Baker et al. (1988) skriver 

att gäster ofta spenderar timmar, antingen medvetet eller omedvetet, på att observera 

interiören i en restaurang vilket påverkar deras inställning och uppfattning om restaurangen. 

Ryo och Jang (2007) skriver att faktorer som möbler, tavlor och blommor påverkar 

uppfattningen om restaurangers kvalitet. Resultatet av påståendet visar på att förändringen 

kan ha bidragit till en mer positiv kvalitetsuppfattning om verksamheten och därmed en mer 

positiv helhetsupplevelse.  

5.5 Bekvämlighet 
 

Tabell 1.5: Undersökningsgruppernas ställning till om de satt bekvämt under måltiden 

 

  Tar helt 

avstånd 

2 3 4 Instämmer 

helt 

n 

Grupp 1 2 (3%) 9 (14%) 14 (22%) 25 (39%) 14 (22%) 64 (100%) 

Grupp 2 0 (0%) 2 (2%) 7 (7%) 34 (35%) 55 (56%) 98 (100%) 

Totalt 2 11 21 59 69 162 

 

61 % i Grupp 1 svarade att de satt bekvämt under måltiden. Resterande 39 % svarade 

antingen neutralt eller negativt. Tabellen visar att majoriteten i Grupp 2 (91 %) även svarat 

positivt på påståendet. Resultatet visade därmed en skillnad i svaren mellan grupperna (Tabell 

1.5). Det fanns en statistisk signifikant skillnad på hur grupperna svarade på påståendet om 

bekvämlighet (p=0, 000). 

Resultatet visar en relativt stor skillnad på antalet som ansåg sig sitta bekvämt under måltiden. 

Det kan bero på att det användes olika stolar i undersökningen. Grupp 1 är den grupp där färre 

instämde helt med påståendet. Den gruppen kan ha fått sitta på stolarna som var, enligt dem 

själva, mindre bekväma. I första gruppen kan fler individer ha suttit på stolar med armstöd 

vilket kan ha bidragit till att det känts trångt vid bordet (Se bild i bilaga 1.2). Detta kan inte 

säkerställas eftersom enkäten inte innehöll en fråga om vilken stol respondenterna satt på 
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under måltiden. Mossberg (2003) skriver ”...när arenan används för exempelvis en konsert 

kan upplevelsen påverkas negativt på grund av obekväma sittplatser.” (Mossberg 2003 s. 

138). För individerna i Grupp 1, som tog avstånd från påståendet, kan helhetsupplevelsen ha 

blivit negativ.  

5.6 Matens smak 
 

Tabell 1.6: Undersökningsgruppernas ställning till att maten smakade gott 

 

  Tar helt 

avstånd 

2 3 4 Instämmer 

helt 

n 

Grupp 1 0 (0%) 1 (2%) 13 (20%) 26 (41%) 24 (37%) 64 (100%) 

Grupp 2 0 (0%) 1 (1%) 2 (2%) 9 (9%) 86 (88%) 98 (100%) 

Totalt 0 2 15 35 110 162 

 

Skillnaden avser andelen individer som instämde helt med påståendet, 37 % i första gruppen 

och 88 % i andra gruppen. Tabellen visar även att 41 % i Grupp 1 och endast 9 % i Grupp 2 

svarade alternativ nummer 4 som också är ett positivt svarsalternativ, alltså var 

respondenterna mer överens om att instämma helt till påståendet i den andra gruppen (Tabell 

1.6). Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna på hur man tyckte att maten 

smakade (p=0, 000). 

Hur kommer det sig att fler respondenter i Grupp 2 instämde helt med att maten var god än i 

första gruppen? Grupperna serverades inte samma rätter och maten kom från två olika 

leverantörer. Det fanns en skillnad på innehållet i rätterna och hur rätterna presenterades. En 

slutsats som kan dras av resultatet är att maten helt enkelt upplevdes godare andra dagen än 

första. En bidragande faktor till att maten upplevdes godare kan ha varit förändringen av 

måltidsmiljön. Meisselman (2003) utförde en undersökning angående måltidsmiljöns 

påverkan på en specifik måltid. Studien gick ut på att servera samma maträtt i tio olika miljöer 

bland annat i sjukhus, skolor, restauranger och hotell. Resultatet av studien visade en 

signifikant skillnad i acceptansen av måltiden i de olika miljöerna. Det visade att miljöerna 

som gav måltiden lägst betyg var de institutionella miljöerna, så som sjukhus, skolor och att 

miljöerna som gav måltiden höga betyg var hotell och restauranger där det var dukat med vita 

dukar. Vår undersökning kunde inte styrka detta eftersom det inte serverades samma måltid 

till båda grupperna men ett antagande till att förändringen av måltidsmiljön kan ha påverkat 

gästernas upplevelse av måltiden kunde göras. 
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5.7 Helhetsupplevelse 
 

Tabell 1.7: Undersökningsgruppernas ställning till om måltidsmiljön påverkade deras 

helhetsupplevelse av besöket hos konferensanläggningen 

 

  Tar helt 

avstånd 

2 3 4 Instämmer 

helt 

n 

Grupp 1 0 (0%) 4 (6%) 19 (29%) 24 (38%) 17 (27%) 64 (100%) 

Grupp 2 2 (2%) 2 (2%) 14 (14%) 38 (39%) 42 (43%) 97 (100%) 

Totalt 2 6 33 62 59 162 

 

 

I detta påstående fanns en viss skillnad i svaren mellan grupperna. Majoriteten i båda 

grupperna svarade positivt på påståendet, 64 % i Grupp 1 respektive 82 % i Grupp 2. 

Skillnaden var antalet som instämde helt med påståendet, 27 % i Grupp 1 jämfört med 43 % i 

Grupp 2 (Tabell 1.7). Det fanns en statistisk signifikant skillnad i gruppernas ställning till om 

måltidsmiljön påverkade helhetsupplevelsen av besöket på anläggningen (p=0, 033). 

Påståendets formulering kan inte säga om helhetsupplevelsen av besöket hos anläggningen 

påverkade respondenterna negativt eller positivt. Resultaten visade på att respondenterna i 

Grupp 2 svarade mer positivt, på de flesta av påståendena i enkäten, än i Grupp 1. Det kan 

betyda att helhetsupplevelsen för Grupp 2 påverkades positivt. Hansen et al. (2005) skriver att 

alla våra fem sinnen måste stimuleras och fungera i harmoni för att få den bästa 

helhetsupplevelsen. Synen påverkas av interiören, färgen på väggarna och dukningen, hörseln 

påverkas av andra gäster och eventuell musik som spelas, doften av maten är viktig och likaså 

matens smak, känslan i munnen av till exempel olika texturer i maten påverkar också 

upplevelsen. Om alla fem sinnena och alla aspekterna i måltidsmiljön samspelar i harmoni 

blir det en mer positiv måltidsupplevelse. Kan det vara så att förändringen av måltidsmiljön i 

vår studie kan ha påverkat respondenterna i Grupp 2 till att få en känsla av en mer positiv 

helhetsupplevelse? Tabellerna 1.1, 1.4 och 1.6 (ljudnivån, dekorationen och smaken på 

maten), där alla fem sinnena berördes, visade att respondenterna i Grupp 2 svarade mer 

positivt än i Grupp 1. Förändringen kan ha påverkat sinnena att samspela i harmoni vilket 

Hansen et al. (2005) menar, som redan nämnts, ska bidra till en mer positiv 

måltidsupplevelse, som i sin tur kan leda till en bättre helhetsupplevelse av en verksamhet. 

Hultén et al. (2011) styrker även detta genom att skriva om det skapas en måltidsmiljö som är 

behaglig för gästen bidrar det till en god upplevelse vilket i sin tur kan ge en minnesvärd och 

positiv helhetsupplevelse av verksamheten. Förändringen av måltidsmiljön, i vår studie, kan 



19 

 

ha bidragit till en mer behaglig miljö och det kan ha varit anledningen till att fler respondenter 

i Grupp 2 instämde helt till att måltidsmiljön påverkade helhetsupplevelsen. 

5.8 Metoddiskussion 
Studiens kvantitativa undersöknings – och analysmetod med kvalitativa variabler är väl värd 

att diskuteras. Patel och Davidsson (2003) skriver ”När vi gör undersökningar om människor 

rör det sig ofta om inställningar, upplevelser… detta är abstrakta fenomen, dvs. de är inte 

påtagliga i samma bemärkelse som t.ex. vikt eller längd. I och med att fenomen är abstrakta, 

kan vi inte heller ta fram dem och titta på dem för att på så sätt bestämma oss för vad de är” 

(Patel & Davidsson, 2003 s. 99). Vidare skriver Patel och Davidsson (2003) att abstrakta 

fenomen som människors upplevelser måste definieras och att forskaren därefter skapar ett 

instrument för att mäta definitionen av upplevelser. Detta innebär för denna studie att enkäten 

var instrumentet som definierade respondenternas upplevelser (de kvalitativa variablerna). 

Om kvantitativ undersökningsmetod var rätt val för studien kan diskuteras vidare då Edling 

och Hedström (2003) menar att kvantitativ insamlings- och analysmetod är enkla att använda 

samt att de vilar på en matematisk grund, vilket är privilegierat. Eventuellt hade en kvalitativ 

metod även varit till stor nytta för att kunna definiera och generalisera problemområdet och en 

kombination av metoderna skulle ge djupare förståelse för respondenternas upplevelser av 

måltidsmiljön, samt hur måltidmiljön påverkade deras helhetssyn av besöket. Edling och 

Hedström (2003) skriver ”Kvalitativ data hjälper oss att se vad vi inte kan se med kvantitativ 

data, och vice versa. Om vårt mål är en bättre förståelse av samhälle och socialt liv klarar vi 

oss inte utan vare sig det ena eller det andra” (Edling & Hedström, 2003 s.10). Detta innebär 

att en kombination av kvantitativ och kvalitativ undersökning– och analysmetod hade gett 

studien en bredare helhetsförståelse för respondenternas ställningstagande, upplevelser och 

åsikter. Anledningen till att endast en kvantitativ metod tillämpades var för att 

respondenternas tid för lunch var begränsad och att vi inte ville störa respondenterna mer än 

nödvändigt. 

Under rubriken Material och metod beskrivs det att omständigheterna för det andra 

undersökningstillfället förändrades. Detta kan ha påverkat undersökningens resultat på flera 

olika sätt. De undersökta grupperna var mycket olika varandra. Den första 

undersökningsgruppen bestod till största delen av män medan den andra 

undersökningsgruppen bestod mestadels av kvinnor. Grupperna skildes också åt i ålder samt 

bransch (Grupp 1 arbetade inom byggbranschen och Grupp 2 var mestadels studerande). 

Olikheterna i svaren kan därför även ha berott på skillnaden mellan grupperna och inte bara 

på förändringen av måltidsmiljön (Hansagi & Allebeck, 1994).  

Den urvalsmetod vi tillämpade till vår undersökning var ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval eller väntrumsundersökning som Ejlertsson (1992) även kallar det, är en 

undersökningsform som många har kommit i kontakt med. Ejlertsson (1992) skriver att den 

här formen är vanligare än den borde i åtanke om att det finns många svagheter med den 

typen av undersökningsform. Väntrumsundersökningar innebär att individer på eget initiativ 

har kontaktat till exempel en viss mottagning, eller i vårt fall en konferensanläggning. 

Problemet blir då att urvalet inte är slumpmässigt vilket kan göra tolkningen av resultatet 
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osäkert. Fördelen med väntrumsundersökningar är att den är enkel att genomföra och lätt att 

sköta, med förutsättning att svaren inte får vara korrelerade till hur ofta respondenten besöker 

den aktuella platsen samt om undersökningsgruppen inte är representativ för den tänkta 

målgruppen. Om inte dessa krav uppfylls kommer inte resultatet spegla det tänkta syftet med 

undersökningen.  Bryman (2008) menar att resultaten man får av ett bekvämlighetsurval kan 

visa sig vara mycket intressanta men att problemet är att det nästan är omöjligt att generalisera 

resultaten eftersom man inte vet vilken population urvalet representerar (Bryman, 2008). I vår 

undersökning delade vi ut enkäter till redan inbokade konferensgäster, alltså, respondenterna 

fanns redan tillgängliga för oss. Vi fick många intressanta svar men det är svårt att 

generalisera resultaten till hela populationen, som innebar alla konferensgäster på Krinova 

Science Park. Vår urvalsgrupp är då, enligt Bryman (2008), inte representativa för alla 

konferensgäster på ”Krinova”. Vidare skriver Bryman (2008) att det finns tillfällen där det 

kan vara bra med ett bekvämlighetsurval. Ett exempel på en sådan situation är när man inte 

har råd att missa en möjlighet att samla in data från ett urval av respondenter. De resultat som 

samlas in vid ett sådant tillfälle utgör inte några slutgiltiga resultat då svårigheten att 

generalisera är ett faktum, men de kan fungera som ett avstamp för vidare forskning inom 

området.  Eftersom vi hade begränsad tid till att genomföra en förändring av måltidsmiljön 

och sedan diskutera och analysera svaren hade vi inte råd att missa det tillfälle som gavs med 

urvalet av respondenter. 

Denna studie är en explorativ studie som enligt Patel och Davidsson (2003) innebär att 

forskarna hämtar in mycket kunskap inom det bestämda problemområdet, och att forskarna 

försöker klarlägga problemområdet allsidigt. Samt att explorativa studiers syfte är att lägga en 

grund för vidare forskning inom problemområdet. Vi valde att tillämpa en experimentell del i 

studien, vilket innebar en förändring på måltidsmiljön mellan de olika 

undersökningstillfällena. Ambitionen var att få en översikt och en klarare bild över 

måltidsmiljöns påverkan på helhetsupplevelsen. En experimentell metod är enligt Befring 

(1994) typiskt vid en explorativ studie. Insamlingen av datan gjordes med hjälp av en enkät. 

Enkäten konstruerades efter en Likert-skala som bestod av ett antal påståenden som 

respondenterna kunde instämma med eller ta avstånd ifrån från en femgradig skala (Hansagi 

& Allebeck, 1994). Påståendena utformades utifrån de tre aspekter som vi valde att fokusera 

på i undersökningen, rummet, atmosfären och produkten. Den typen av enkät valdes på grund 

av att det inte skulle ta för lång tid att fylla i. Eftersom enkäten delades ut under måltiden 

fanns det begränsat med tid att engagera sig i enkäten och eftersom ambitionen var att så lite 

som möjligt störa respondenterna var detta val av insamlingsmetod nödvändig. Om enkäten 

istället innehållit öppna frågor eller om det utförts intervjuer med de tillfrågade individerna 

hade det enligt Hansagi och Allebeck (1994) krävts mycket mer av respondenterna, vilket 

kanske hade resulterat i färre deltagare och fler externa samt interna bortfall. Vid 

konstruktionen av enkäten valdes en neutral punkt, svarsalternativ 3. Hansagi och Allebeck 

(1994) skriver att det ibland hävdas att en neutral punkt på skalan bör uteslutas för att då 

tvinga respondenterna att ta ställning, men enligt Wärneryd (1990) i Hansagi och Allebeck 

(1994) är detta inte att föredra om forskaren har för avsikt att ta reda på vad respondenterna 

verkligen tycker. Den neutrala punkten kan ha påverkat resultatet eftersom anledningarna till 
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att en individ väljer mittpunkten kan enligt Hansagi och Allebeck (1994) bero på att 

respondenterna inte har någon åsikt gällande saken eller att de inte vill redovisa sin åsikt. Det 

kan också bero på att respondenten har en åsikt som motsvarar den neutrala punkten. Vissa 

påståenden i enkäten var konstruerade på så sätt att den neutrala punkten representerade det 

mest positiva alternativet, till exempel i påståendet om ljussättningen där den neutrala punkten 

visade på att man varken tyckte det var för ljust eller för mörkt i lokalen. Därmed blev 

respondenternas svar, med hjälp av den neutrala punkten, en indikation på vad de verkligen 

tyckte om de olika påståendena.  

Studien syftade till att se om förändringen av måltidsmiljön påverkade gästens 

helhetsupplevelse. Detta genom att se om gästerna svarade olika på enkäten efter förändringen 

av miljön. Därför presenterades den insamlande datan i korstabeller. Edling och Hedström 

(2003) skriver att korstabeller visar på sambandet, eller för denna studies syfte, skillnader 

mellan individers svar och att korstabeller används för att studera samband mellan två 

variabler, med få diskreta mätvärden. Därför användes i denna studie även x²-test (Chi-

tvåtest) för att styrka om det fanns något samband eller skillnad i val av variabel mellan 

respektive grupp. Edling och Hedström (2003) skriver ”Det vi faktiskt undersöker med ett x²-

test är om två fördelningar är signifikant skilda från varandra.” (Edling & Hedström, 2003 s. 

80). Studiens signifikantnivå tilldelades 5 % (p<0, 05) som enligt Ejlertsson (1992) är en av 

de vanligaste nivåerna. Detta innebär att resultat som visar ett p-värde under 5 % är statistiskt 

säkerställda.  

5.9 Generaliserbarhet 
Studiens syfte anser vi ha uppfyllts, dock är det svårt att dra generella slutsatser av resultatet. 

De påståenden som ställdes i mätinstrumentet var kvalitativa och kunde alltså ha tolkats olika 

av respondenterna. Även en viktig fråga som kunde ha tagits upp i enkäten var hur 

respondenterna uppfattade konferensanläggningen, antingen negativt eller positivt. Detta för 

att få veta om respondenternas helhetsupplevelse av besöket på konferensanläggningen var 

negativt eller positivt, utifrån den förändring som gjordes på måltidsmiljön. Då hade vi kanske 

även fått reda på om förändringen av måltidsmiljön påverkat gästernas upplevelse av 

verksamheten till mer positiv. Om vi ställt den frågan hade vi kanske fått intressanta resultat 

men det hade enligt Bryman (2008) varit svårt att generalisera resultatet eftersom vi gjort ett 

bekvämlighetsurval som inte är representativt för hela populationen. Wallén (1996) säger att 

valet av undersökningsobjekt och valet av undersökningsmetod är viktiga för att kunna 

bedöma generaliserbarheten av resultatet. Enkäten som användes i studien innehöll kvalitativa 

variabler, som kunde tolkas olika av respondenterna, vilka var viktiga för vår bedömning av 

undersökningens generaliserbarhet.  
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6 Slutsats 
Med relativt små förändringar som utvärderades av de olika undersökningsgrupperna antyder 

resultaten att måltidsgästernas upplevelse påverkades av miljöförändringen. Med den 

vetenskapliga litteraturen som grund styrks denna studies resultat och visar därmed att olika 

typer av måltidsmiljöer påverkar gästernas upplevelser. Dock visar det inte på vilka miljöer 

eller förändringar som möjligen ger positiva upplevelser. Undersökningens resultat gör det 

svårt att dra en generell slutsats om att förändringen på måltidsmiljön faktiskt påverkade 

respondenternas syn på konferensanläggningen Krinova Science Park.  

7 Förslag på vidare forskning 
Det hade varit intressant att göra fortsatta undersökningar på måltidsmiljöns påverkan av 

helhetsupplevelsen hos en verksamhet. Med mer tid och med andra omständigheter hade vi 

kunnat göra två undersökningar per grupp, en undersökning där måltidsmiljön inte var 

förändrad och en där den var förändrad, då hade vi kanske tydligare sett, eller inte sett 

skillnader i svaren. Det hade även varit intressant att göra en undersökning där samma måltid 

serverads till två olika grupper, i två olika miljöer för att se om måltidsmiljön påverkar 

uppskattningen av måltiden och hur det i sin tur kanske kan leda till en bättre 

helhetsupplevelse. Ett sådant resultat kan bli intressant för verksamheter som arbetar med 

kundrelaterade måltider där man vill sträva efter att ge sina kunder en positiv upplevelse. 
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Bilaga 1.1                                    Måltidsmiljön på Krinova 
Kryssa i ditt svar 

 

Man Kvinna         Ålder: 

 

      1: Jag upplever ljudnivån under måltiden...  

 

    För låg                     För hög 

   

 

     2: Jag tycker ljusstyrkan i lokalen är... 

 

     För ljus                                   För mörk 

 

 

3: Jag tycker lokalen är fint färgsatt 

 

 Tar helt avstånd                                                           Instämmer helt 

  

 

4: Jag tycker lokalen är fint dekorerad, blommor, ljus, dukar med mera 

 
 Tar helt avstånd                                 Instämmer helt 

 

 

5: Jag sitter bekvämt under måltiden 

 

Tar helt avstånd                                                                                                                   Instämmer helt 

 

 

6: Jag tycker att det är gott om plats i lokalen där jag äter 

  

Tar helt avstånd                                                         Instämmer helt 
 

 

7: Jag tycker maten är god 

   

 Tar helt avstånd                                                         Instämmer helt 

 

 

8: Jag tycker maten ser aptitlig ut 

 

 Tar helt avstånd                                 Instämmer helt 

              

 

9: Jag tycker att måltidsmiljön påverkar mitt helhetsintryck av besöket på konferensanläggningen 

 

Tar helt avstånd                                                                                   Instämmer helt 

            

 

9: Övrig kommentar: 

 
 

 

 

Godkänd av: Lollo Krüger, Konferensansvarig 

Skapad av: Maria Wennerlund och Andrée Melander                                  Tack för din medverkan! 
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Bilaga 1.2 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måltidsmiljön före förändringen. 

Fotograf: Andrée Melander 120306 
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Bilaga 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måltidsmiljön efter förändringen 

Fotograf: Andrée Melander 120307 

 


