
Att	  äta	  med	  ögonen	  

Att	  äta	  med	  ögonen	  är	  ett	  väl	  vedertaget	  uttryck.	  Men	  är	  det	  egentligen	  så?	  Har	  matens	  
utseende	  någon	  betydelse	  för	  vår	  upplevelse	  av	  den?	  	  

Enligt	  en	  studie	  utförd	  på	  University	  of	  Oxford	  som	  publicerats	  i	  Apetite	  (februari	  2015)	  
spelar	  uppläggningen	  av	  maten	  roll	  för	  hur	  mycket	  vi	  gillar	  och	  är	  villiga	  att	  betala	  för	  
den.	  Det	  låter	  kanske	  självklart	  men	  författarna	  till	  artikeln	  menar	  att	  väldigt	  få	  
vetenskapliga	  studier	  utförts	  i	  ämnet.	  Det	  man	  framförallt	  ansåg	  fattas	  inom	  tidigare	  
studier	  var	  experiment	  utförda	  i	  naturlig	  miljö	  då	  den	  största	  delen	  tagit	  plats	  i	  
laboratoriemiljöer.	  	  

Baserat	  på	  tidigare	  resultat	  och	  observerade	  trender	  inom	  restaurangvärlden	  satte	  man	  
ihop	  ett	  experiment	  med	  en	  trerättersmeny.	  Med	  grund	  i	  en	  av	  författarnas	  tidigare	  
studier	  antogs	  hypotesen	  att	  en	  konstnärlig	  uppläggning	  av	  en	  sallad	  är	  mer	  tilltalande	  
och	  ökar	  gillandet	  av	  rätten	  jämfört	  med	  en	  traditionellt	  blandad	  sallad.	  Förrätten	  
presenterades	  därför	  på	  två	  olika	  sätt,	  en	  på	  ett	  konstnärligt	  sätt	  liknande	  en	  
Kandiskytavla	  med	  ingredienserna	  utspridda	  på	  tallriken,	  och	  en	  på	  ett	  traditionellt	  sätt	  
med	  ingredienserna	  blandade	  och	  placerade	  i	  mitten	  på	  tallriken.	  Eftersom	  man	  
observerat	  en	  trend	  inom	  restaurangvärlden	  där	  mten	  läggs	  upp	  på	  ett	  obalanserat	  och	  
asymmetriskt	  sätt	  med	  ingredienserna	  arrangerade	  utmed	  kanten	  av	  tallriken	  ville	  man	  
se	  hur	  detta	  påverkar	  uppfattningen	  av	  maträtten.	  Skillnaden	  i	  huvudrätten	  blev	  en	  
”trendig”	  uppläggning	  med	  ingredienserna	  placerade	  vid	  kanten	  av	  tallriken	  och	  en	  med	  
ingredienserna	  centrerade	  på	  tallriken.	  	  

Experimentet	  utfördes	  i	  en	  matsal	  på	  Somerville	  College	  på	  Oxford	  University.	  Materialet	  
bestod	  av	  163	  matgäster	  fördelat	  på	  30	  procent	  studenter,	  60	  procent	  
familjemedlemmar	  till	  studenterna	  och	  10	  procent	  akademiker	  och	  collegepersonal.	  
Matsalen	  delades	  i	  2	  delar.	  Gästerna	  fördelades	  randomiserat	  över	  borden.	  En	  av	  
författarna	  presenterade	  eventet	  och	  informerade	  gästerna	  om	  att	  de	  skulle	  ingå	  i	  ett	  
experiment	  och	  att	  de	  skulle	  få	  fylla	  i	  ett	  frågeformulär	  efter	  att	  de	  ätit	  varje	  rätt.	  
Frågeformuläret	  innehöll	  frågor	  om	  gillandet	  av	  presentationen,	  hur	  artistiskt	  
ingredienserna	  var	  arrangerade	  och	  hur	  mycket	  de	  var	  villiga	  att	  betala	  för	  rätten.	  De	  
två	  första	  frågorna	  besvarades	  på	  en	  7-‐gradig	  skala	  och	  den	  sista	  frågan	  besvarades	  med	  
antal	  engelska	  pund	  man	  var	  villig	  att	  betala	  för	  rätten.	  Ena	  gruppen	  av	  gäster	  
serverades	  den	  ”konstnärliga”	  förrätten	  följt	  av	  den	  ”centrerade”	  huvudrätten	  medan	  
den	  andra	  gruppen	  serverades	  den	  ”traditionella”	  förrätten	  följt	  av	  den	  ”trendiga”	  
huvudrätten.	  

Resultaten	  visade	  att	  gästerna	  gillade	  presentationen	  av	  den	  ”konstnärliga”	  förrätten	  
bättre	  än	  den	  ”traditionella”.	  De	  var	  även	  villiga	  att	  betala	  mer	  för	  denna	  rätt.	  Detta	  
skulle	  kanske	  kunna	  bero	  på	  att	  en	  uppläggning	  som	  denna	  förknippas	  med	  finare	  och	  
dyrare	  restauranger.	  Deltagarna	  föredrog	  presentationen	  av	  den	  ”centrerade”	  
huvudrätten	  framför	  den	  ”trendiga”.	  Detta	  skulle	  dels	  kunna	  bero	  på	  att	  dessa	  gäster	  



serverats	  den	  ”konstnärliga”	  förrätten	  innan	  huvudrätten	  och	  således	  hade	  hunnit	  skapa	  
förväntningar.	  Eller	  så	  skulle	  det	  kunna	  bero	  på	  att	  en	  centrerad	  rätt	  är	  mer	  behaglig	  att	  
titta	  på	  och	  provocerar	  inte.	  Generellt	  var	  gästerna	  som	  serverats	  dessa	  rätter	  villiga	  att	  
betala	  mer	  än	  de	  som	  serverats	  den	  ”traditionella”	  förrätten	  och	  den	  ”trendiga”	  
huvudrätten.	  

Resultatet	  tyder	  på	  att	  hypotesen	  om	  att	  uppläggningen	  av	  maten	  påverkar	  gästens	  
uppfattning	  av	  maträtten	  stämmer.	  Detta	  är	  något	  som	  inte	  bara	  kan	  appliceras	  i	  den	  
privata	  restaurangsektorn	  utan	  skulle	  kunna	  vara	  ännu	  viktigare	  inom	  offentliga	  
måltider	  eftersom	  gästen	  i	  en	  sådan	  situation	  inte	  är	  frivillig	  i	  samma	  utsträckning.	  Att	  
endast	  fokusera	  på	  att	  presentera	  en	  god	  och	  näringsriktig	  måltid	  är	  med	  andra	  ord	  
nödvändigtvis	  inte	  alltid	  tillräckligt.	  Därför	  borde	  mer	  fokus	  läggas	  på	  presentationen	  av	  
våra	  offentliga	  måltider	  i	  framtiden.	  
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