
Restaurang- och hotellhögskolan
Örebro Universitet

Att fånga det upplevda
fenomenologiska perspektiv på måltidsupplevelsen

Datum: 2016-05-18 Författare: Daniel Collin

Kursnamn: Självständigt arbete, 15hp Handledare: Anders Herdenstam

Kursnummer: MÅ4003 Examinator: Inger M Jonsson

Provkod: 0100 Betygsbedömd den:

Betyg:

Object 1Object 2Object 3



Restaurang- och hotellhögskolan
Örebro Universitet
Självständigt arbete

          Datum: 2016-05-18

Kursnamn: Självständigt arbete, avancerad nivå
Kursnummer: MÅ4003
Provkod: 0100
Titel: Att fånga det upplevda —fenomenologiska perspektiv på måltidsupplevelsen.
Författare: Daniel Collin
Handledare: Anders Herdenstam
Examinator: Inger M Jonsson

Sammanfattning                                                                         

Människan står i kontakt med omvärlden genom sina sinnen. När vi möter vår omgivning, 

smakar på saker, rör vid saker eller blir berörd av saker, sker det i form av upplevelser. Världen

sådan den ter sig för oss består av ett samspel mellan oss själva och vår omgivning, och det 

meningsfulla skapas i de relationer som byggs däremellan. Sådan är definitionen på den 

fenomenologiska världsbilden. Denna uppsats undersöker hur ett fenomenologiskt perspektiv 

kan berika ämnet måltidskunskap, genom dess förmåga att förena annars svårförenade 

uttryckssätt och kunskapsformer. Uppsatsen har studerat den mänskliga smakupplevelsen av 

vin, och studien har arbetat med en narrativ metod: författande av inre monolog. Detta är en typ

av fenomenologisk text, med kraft att fånga mönster i de associativa tankeströmmar vi 

upplever vid vinprovning. Dessa litterära texter har innehållsanalyserats utifrån teorier om 

medvetandet som process. Studien är huvudsakligen autoetnografisk. Det kan visas att 

smakupplevelsen till väsentlig del är en föränderlig process, att den är beroende av såväl 

subjektivitet som objektivitet och omgivningsfaktorer, och att upplevelsen är en växelverkan 

mellan dessa faktorer. Smaken kan aldrig mätas fullständigt, och beror till väsentlig del på 

implicita kunskapsformer. Denna uppsats kan ses som en förstudie i metodutveckling och som 

ämnesutveckling, genom att de perspektiv som lyfts fram kan komma till användning dels 

teoretiskt men också praktiskt vid exempelvis undervisning i vinutbildning. 

Nyckelord: fenomenologi, smak, upplevelse, vin, filosofi, estetik, praktik
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Ord- och begreppsdefinitioner

abduktion: metodologiskt förhållningssätt där en växelverkan sker mellan teori och empiri och 

kunskapen tillåts växa fram genom processen. Abduktionen har låg grad av metodologisk struktur.

agens: verksam kraft, används inom materialiseringsteorin för att beteckna vilken kraft som är drivande

bakom en handling. (Damsholt & Simonsen)

analogi: liknelse eller jämförelse med tidigare erfarenhet. Vårt tankesätt är i hög grad sådant: vi jämför 

våra upplevelser med tidigare upplevelser. Metaforen är en språklig analogi. (Herdenstam)

autoetnografi: vetenskaplig metodologi för att studera sig själv. (Adams et al.)

dualism: världsbild baserad på uppdelning, vanligtvis mellan förnuft och känsla. En förutsättning för 

positivistisk forskning. Motsats: holism. (Descartes)

explicit: det vi förmår beskriva och uttrycka. Positivistisk kunskap är därför begränsad till det explicita.

fenomenologi: filosofisk lära där förhållandet mellan betraktaren och det betraktade betonas, där 

världsuppfattningen finns i den varseblivna relationen. (Husserl samt Merleau-Ponty)

förnimmelse: används i denna uppsats om sinnesprocesser som innefattar både perception och 

kognition

holism: helhetlig världsbild, som avser innefatta alla aspekter på världens sammansättning. (Husserl)

hyperreflektion: används här som synonym till den upplevda inre monologen. (enligt Toadvines 

tolkning av Merleau-Ponty).

icke-artikulerbar kunskap: det kunnande som inte ryms inom den explicita kunskapen.

implicit kunskap: icke beskrivbar kunskap, betecknar i denna uppsats ofta kunskap i form av 

känslomässiga uttryck och gestaltning.

inre monolog: litterärt begrepp för texter som fångar tanken oförändrad i text. Ofta innehåller sådan 

text en blandning av både tankar och sinnesintryck, minnen och känslouttryck. (Humphrey)

intrasitiv förståelse: term hämtad från pragmatismen. En typ av holistisk förståelse som innefattar inte 

bara det explicita, utan även de implicit och tyst kunskap. (Wittgenstein samt Johannessen)

intuition: term hämtad från estetiken. En typ av förståelse som består av tysta och implicita kunskaper, 

i motsats till det explicita. (Lagerbielke) 

kognition: beskrivning av sinnesupplevelsen baserad på både intryck och personlig reflektion och 

beteende. Det synsätt som tillämpas inom psykologin. Jämför varseblivning och perception.

livsvärld: det uttryck Husserl m.fl. använder för den fenomenologiska världsbilden.

medvetande: används i denna uppsats för att beskriva det naturliga och oförenklade sinnestillståndet. 

Tankens värld, såsom den ser ut innan vi gör försök att fånga den med ord eller beskriva den.

medvetandeström: den tankeprocess som en inre monolog studerar. (Humphrey)
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mellanrum: används i uppsatsen för att beteckna det fenomenologiska rum, relationerna, som finns 

mellan de kända kunskaper som är beskrivbara i en traditionell världsbild. I fenomenologin är också 

mellanrummen synliggjorda, och därför kan fenomenologin sägas ha en allomfattande holism.

perception: beskrivning av sinnesupplevelsen som huvudsakligen baseras på intryck av stimuli. Det 

synsätt som tillämpas inom sensoriken.

pragmatik: språkteori där ordens sammanhang betonas snarare än orden i sig.

pragmatiskt konstitutiv: teori om att vi utifrån den pragmatiska praktiken kan bygga en mer helhetlig 

världsbild än vi kan bygga enbart med explicit kunskap. Det är vårt beteende, innefattande den praktiska

kunskapen och det agerade görandet som ger världen mening. (Wittgenstein samt Johannessen)

pragmatism: vetenskapsfilosofisk term för ontologi som utgår från det praktiska görandet; praktiken. 

relation: betecknar i denna uppsats det som sker när saker och människor möts, eller när människor 

möter ett rum, eller när människor möter människor etc. Fenomenologin söker inte sin kunskap i 

delarna, utan i förhållandet mellan dessa delar, fenomenologin belyser hur delarna hänger samman. 

(Merleau-Ponty) 

rhizom: betecknar inom filosofin ett till synes slumpmässigt och kaotiskt system, som i själva verket är 

välordnat men oöverblickbart och ogripbart på grund av att dess komplexitet överstiger vår 

fattningsförmåga. (Damsholt & Simonsen)

stimulans: används i denna uppsats om sinnesprocesser som innefattar endast perception. (jämf. 

förnimmelse).

stämningar: estetiska uttryck. (Heidegger)

svängningsfogning: Heideggers begrepp för de estetiska stämningar som ger texter dess klang och 

känslomässiga uttrycksfullhet.

tyst kunskap: icke beskrivbar kunskap, förståelsebaserat kunnande, i denna uppsats ofta länkat till 

praktisk kunskap. (Perby)

upplevelse: avser i denna uppsats människors naturliga förhållande till omvärlden. Det som uppstår i 

oss när vi möter omvärlden; såsom det ser ut innan vi gör försök att fånga det med ord, beskriva det 

eller återberätta. Den konkreta situationen.

utensiliekunskap: läran om köksredskapen och matsalens redskap. (Jönsson)

varseblivning: används i denna uppsats om den mest naturliga sorts sinnlig upplevelse eller 

medvetande som låter sig beskrivas. Såsom det sinnliga låter sig beskrivas med fenomenologi. 

(Merleau-Ponty) 

varseblivningens värld: det begrepp Merleau-Ponty använder för den fenomenologiska världsbilden.

världsbild: ontologi. Världens beskaffenhet, grundat på vilka konkreta eller abstrakta väsen världen 

anses bestå av. 
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Förord

Denna uppsats skrevs under några intensiva veckor i april och början av maj 2016. Framför mig 

hade jag datorn med text och samlat material, bredvid mig alla böcker i travar, den blå kaffekoppen

inom räckhåll, och inom mig bar jag hela tiden idén till uppsatsen. Lugnet fanns i rummet, och 

närvarande om än i abstrakt form var också inspirationen. Det är detta samspel som skapat 

uppsatsen. Och det är ett sådant samspel uppsatsen handlar om. 

Detta är en uppsats om måltidskunskap såsom mat och människa i relation, där relationen kallas 

upplevelsen. Jag har valt titeln att fånga det upplevda, eftersom uppsatsen är ett försök att infånga 

fenomenet snarare än att beskriva, gestalta eller uttrycka. Detta är för att jag i första hand strävar 

efter att finna upplevelsens natur och ett perspektiv för var den är verksam. Att upptäcka det 

upplevda kunde också varit en möjlig titel. Allt detta handlar om ett helhetsperspektiv, om att hitta 

en hanterbar form för måltidsupplevelsen, om vad den består av och hur den hänger samman. 

Jag har beskrivit uppsatsen som ett samspel, och som en viktig del i detta samspel finns även ni 

som hjälpt mig på olika sätt. Utan er hade detta projekt inte blivit vad det blev: Tack till Jonas som 

lärde mig läsa Paul Valéry, tack till Marianne för att du ger mig goda råd och uppmuntran, tack till 

mina medstudenter som opponerat på min uppsats och givit mig nyttig återkoppling, till Guy för att

du generöst delar med dig av litteratur, och särskilt tack till Anders för de filosofiska diskussioner 

vi kallade handledning. Och så vill jag tacka Finn som skickade ett postpaket just när jag behövde 

det som bäst. Tack även till hunden Lennon, som höll mig sällskap när jag skrev den sista delen av 

uppsatsen. Och tack till mor och far och till mina bästa vänner, för att jag kan lita till ert stöd i alla 

väder. Men mest av allt tillägnar jag min uppsats Karen, och det gör jag utan vidare förklaring, för 

ibland är faktiskt orden otillräckliga till att göra en rättvisande beskrivning. 

Så vill jag också tacka dig som nu läser: för att du funnit min uppsats och intresset för att läsa den. 

Om du sprider mina idéer vidare, då har också du del i idéerna. Det är först och främst för 

kunskapens skull och för att dela med mig av densamma som jag har skrivit min uppsats. Hade jag 

skrivit för min egen skull hade jag antagligen valt att skriva något enklare.

     Författaren 

     (Grythyttan i maj 2016)
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Introduktion
Jag har länge iakttagit detta: allt vad som tränger in i människan beter sig under den
närmast följande tiden såsom det behagar ödet. Det är som vore svalget tröskeln till
nyckfulla nödvändigheter och till organismens mysterier. Här upphör viljan och vetandets
oomtvistliga maktsfär.

Valéry (1923/1949, s. 17)

Denna uppsats är framför allt en lektion i ett sätt att tänka. Det handlar om att se på världen 

från ett annat perspektiv än det etablerade, och vilka möjligheter ett sådant synsätt öppnar. 

Det synsätt jag avser arbeta med är egentligen det mest naturliga sättet att betrakta världen, då

det handlar om att finna en direkt avbild av det vi upplever genom våra sinnen. Men då de 

flesta av oss är inte vana vid att läsa och tänka i dessa banor kan det upplevas förvirrande. 

Därför ombeds läsaren uppmärksamt och eftertänksamt ta sig an denna text.

Jag ber om läsarens tålamod. Och jag ska göra mitt bästa för att förklara detta svårbegripliga 

så enkelt det låter sig göras. Bland annat därför innehåller denna uppsats förutom 

vetenskaplig text även skönlitterära exempel. Den teoretiska bakgrunden innehåller dessutom 

ibland resonerande delar som inte refererats, där jag med enklare ord och exempel försöker 

förklara det som står i resten av avsnittet. Dessa delar har markerats genom indrag, för att 

visa hur de skiljer sig från den vetenskapliga texten. För den som söker fördjupad förståelse 

för fenomenologin och dess användbarhet är Dennet (1991) rekommenderad läsning. Det var 

tack vare denna bok jag själv fann förståelse för fenomenologin. Dennet har lyckats med 

något av det svåraste som finns: att förklara detta komplicerade på ett enkelt och begripligt 

sätt, utan att för den skull förenkla till den grad att det väsentliga går förlorat. Men det är 

svårt, eftersom det jag begär av läsaren är att anta en delvis ny världsbild. Jag har själv 

genomgått detta, och vet vad det innebär. Men jag vet också vilka fantastiska möjligheter det 

öppnar. Därför ber jag om tålamod. 

Medvetandet handlar om hur vi tar in världen, hur vi tänker, hur vi associerar. Och det är 

faktiskt förvånansvärt sällan det uppenbara vi upplever. Ett glas rödvin behöver inte 

nödvändigtvis upplevas som rött, syrligt och fruktigt, även om smakbeskrivningar ofta 

framställer viner på det viset. Detta beror på att konventionella smakbeskrivningar är 

begränsade till den mätbara och objektiva sidan av smakupplevelsen. Men en smakupplevelse
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är aldrig objektiv, eftersom den alltid inbegriper även det subjekt som smakar. Också i det 

subjektiva kan vi se erfarenheter som ger oss upplevelser. Ett vin kan kan lika gärna få oss att

associera till personliga minnen, människor vi mött, eller vilka andra abstrakta sammanhang 

som helst; det kan lika gärna få oss att associera till saker i oss själva som det kan få oss att 

associera till saker i vinet. Är inte dessa associationer också att betrakta som 

smakbeskrivningar? Avspeglar inte de också vad vi upplever? Betrakta följande episod ur 

James Joyce's Ulysses, texten är i form av en inre monolog/medvetandeström, och beskriver 

vad som händer när berättarjaget smakar på ett glas Bourgogne:

”Fastsittande på fönsterbrädet två surrande flugor, fast.

Vinvärmen i gommen dröjde sig kvar svald. Mosade i vinpressen druvorna från Bourgogne. 
Solens värma är det. Känns som om en förstucken beröring väcker ett minne. Berörd befuktad 
mindes han. Gömd under ormbunkarna på Howth under oss sovande bukt: himmel. Inga ljud. 
Himlen. Bukten purpurröd vid Lion’s Head. Grön vid Drumleck. Gulgrön mot Sutton. 
Undervattensfält, fårorna blekbruna i gräset, begravda städer. Med min rock som kudde hennes 
hår utslaget, tvestjärtar i ljungen min hand under hennes nacke, du rufsar till det. O du store! 
Sval och len av salva rörde hon mig med handen, smekte: hennes blick vek inte undan. Hänryckt
låg jag ovanpå, fylliga läppar öppna, kysste hennes mun.

(---)

Hon kysste mig. Jag blev kysst. Gav sig hän rufsade mitt hår. Kysst, hon kysste mig.

Mig. Och jag nu.

Fastsittande, flugsurr.”
James Joyce 
ur Ulysses  (1922/2014).

Vinets eftersmak får berättelsens huvudperson att associera till en värmande sol, och för en 

stund förflyttas hans medvetande till ett kärleksminne. Och allt detta handlar i texten om en 

upplevelse av vinet. Viner kan alltså upplevas inte bara som röda, syrliga, värmande eller 

fruktiga, utan även i form av ett kärleksminne. Smakupplevelsen inbegriper på detta vis inte 

bara vinet som smakas, utan i högsta grad även personen som smakar. Båda sidorna är viktiga

för att förstå hur upplevelser fungerar, och det finns därför skäl att hävda att smakupplevelsen

handlar om en relation mellan det som smakas och den som smakar. 

Denna uppsats använder en modell för att betrakta denna världsbild, och vi kallar denna 

relationens världsbild fenomenologisk. Det är värdefult att förstå världen på detta sätt, 

eftersom det är denna värld den vanliga människan befinner sig i. Det är också värdefullt 
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vetenskapsteoretiskt, eftersom detta är en av få världsbilder som förmår inringa hela vår värld

holistiskt. Både det objektiva och det subjektiva inryms, och alla tänkbara teoretiska 

betraktelsesätt finner sin plats när vi betraktar världen sådan vi upplever den.

Om det sinnliga ses som en separat dimension, en relationens dimension i vilken vår kontakt 

med omvärlden utspelar sig, befinner sig själva upplevelsen nämligen i ett avgränsat rum och 

låter sig studeras. Detta är principen för den fenomenologiska ontologin. Denna uppsats 

handlar om de processer som pågår i människan då hon upplever sinnliga intryck av mat och 

dryck, och uppsatsen ska i första hand betraktas ur sitt kunskapsteoretiska värde. Därför är 

detta först och främst en uppsats om ett tankesätt. Merleau-Pontys fenomenologi tillämpas för

att finna ett perspektiv ur vilket den opåverkade måltidsupplevelsen låter sig fångas.

I denna uppsats prövas även en fenomenologisk analysmetod för att studera den 

varseblivning vi upplever då vi doftar och smakar på vin. Denna analysmetod (Díaz, 2013) är

en form av innehållsanalys som utarbetats för studier av litterärt skrivna 

medvetandeströmmar, så kallad inre monolog. Studien har genomförts till stor del 

autoetnografiskt, genom att medvetandeströmmar både skrivits och analyserats av studiens 

författare. I innehållsanalysen söks i första hand inte efter medvetandebilderna i sig, utan 

snarare efter om det finns mönster i hur bilderna länkas samman. Frågan som ställs är ”hur 

associerar vi?” snarare än ”vad associerar vi?”. 

Förståelse för medvetandets schematiska uppbyggnad, dess process, kan lära oss mycket om

vår relation till omvärlden. Den som besitter kunskap om sitt medvetandes arbete kan tränas

i ökad förståelse för de sinnliga upplevelserna. Sådan förståelse är basal även vid skapandet

av upplevelser. Förståelsen av mat och dryck innehåller både tankar och känslor, men 

gemensamt för detta är ändå att vi alltid sätts i kontakt med måltiden genom 

sinnesupplevelser. Därför lämpar sig måltiden särskilt väl att undersökas med denna metod.
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Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap
”Whether it is a question of things or of historical situations, philosophy has no other function 
than to teach us to see them anew, and it is true to say that philosophy actualizes itself by 
destroying itself as an isolated philosophy.”

Merleau-Ponty (1945/2012, s. 483)

Merparten av det som skrivits om upplevelser inom ämnet Måltidskunskap och värdskap rör 

skapandet av upplevelser. Det finns skäl att hävda att sådan forskning saknar fullgod 

kunskapsmässig förankring så länge det saknas kunskap kring mottagandet, själva 

upplevelsen av en upplevelse. En begränsning i vårt ämne är bristen på metoder för att fånga 

den personliga varseblivningen, och denna uppsats avser därför att söka ett 

kunskapsteoretiskt perspektiv för sådana metoder. 

Måltidskunskapen beskrivs ofta som en tvärvetenskaplig disciplin, där kunskap från skilda 

ämnen kan sammanföras för att skapa förståelse för måltiden som helhet. Vad som saknas är 

dock just en helhet, ett avgränsat kunskapsteoretiskt rum som sätter gränserna för vad som 

ingår i ämnet. När denna uppsats lyfter fram upplevelsen som rum kan det ses som ett försök 

till sådan avgränsning; att måltidskunskap per se skulle handla om att uppleva mat, dryck och

gemenskap. Fenomenologin ska då ses som kittet som håller delarna samman, det redskap 

eller den världsbild som behövs för att förstå hur exempelvis sensorik sammanfaller med den 

vitt skiljda estetiken, hantverkskunnandet med värdskapet eller hållbar utveckling med 

kulturen. Måltidskunskapen bildar ju trots sitt tvärvetenskapliga omfång ändå en holistisk 

enhet runt måltiden, och kanske hålls denna enhet samman av upplevelsens perspektiv?

Närliggande forskning som helt eller delvis gjorts i andra ämnen än Måltidskunskap är 

Anders Herdenstams forskning kring vinprovarens språk, där just medvetandets arbete vid 

smakupplevelsen är en av dess grunder; samt Elisabeth L’Orange Fürsts sociologiska 

forskning som använt fenomenologi för att skriva kunskap om måltid ur upplevelsens 

perspektiv. 

Resultat och slutsatser ur studien kan bli användbart i framtida forskning. Projektet ska också 

ses som ämnesutveckling, genom att de perspektiv som lyfts fram kan komma till användning

dels teoretiskt i det fortsatta kunskapsbygget, men också användas praktiskt vid 

Restauranghögskolans undervisning exempelvis som metod i vinutbildningen. 
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Vårt ämne behöver utveckla fler metoder till att betrakta skeenden också ur gästens 

perspektiv, samt metoder för mer holistiska perspektiv. Den filosofi som presenteras i 

uppsatsen handlar i grunden om att efterlikna medvetandets naturliga arbetssätt, utifrån hur 

det beskrivs av fenomenologiska filosofer. I förlängningen kan denna kunskap därför 

användas till att finna en metod som även icke-professionella kan använda till att beskriva hur

de upplever smak av exempelvis vin, eller helhetsintrycket av en måltid. 

Förutom noviser och gäster kan även personer som arbetar professionellt med vinprovning 

samt studenter som ska lära sig om vin, eller studenter som arbetar med någon annan 

upplevelseorienterad metod, tränas i att tänka fenomenologiskt och arbeta med inre monolog. 

Detta kan nämligen hjälpa dem att bli mer uppmärksamma också på de implicita sidorna av 

en smakupplevelse. Kanske kan sådan kunskap i förlängningen bidra till att greppa, 

strukturera och lära sig aktivt använda även de implicita och tysta sidorna i smakprocessen, 

och på så vis ta kontroll över mer av medvetandet? Med dessa redskap kan det i form av 

upplevelsefältet öppnas ett helt nytt ämnesfält för måltidforskningen.

Presentation av studiens författare

“Every man is more than just himself; he also represents the unique, the very special 
and always significant and remarkable point at which the world's phenomena 
intersect, only once in this way, and never again.” 

Hermann Hesse
ur Demian (1919).

Eftersom denna studie är autoetnografisk bör studiens författare presenteras. Vid 

autoetnografi är författaren en central källa till studiens innehåll, och inte minst dess tolkning 

(Adams, Holman Jones & Ellis, 2015). Även om studien inte alls handlar om författaren som 

subjekt, studiens kunskapsmål är ett helt annat, bör denna information finnas med. Syftet med

informationen är transparens, och att möjliggöra kritik granskning, tolkning och förståelse. 

Detta gäller dels vid läsning, men är särskilt viktigt för den som önskar arbeta vidare utifrån 

resultat och slutsatser ur studien. Följande text har för avsikt att presentera mig ur ett 
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fenomenologiskt perspektiv.

Mitt namn är Daniel Collin. Jag är född under det sena 1980-talet, min uppväxt var i den 

svenska glesbygden, och jag har levt nära naturen sedan min barndom. Redan som barn fick 

jag lära mig betydelsen av praktiskt hantverk och värdet av att kunna göra saker själv, jag är 

uppfödd på hemlagad mat, och inte minst är jag uppfostrad i läran om självhushållning. 

Måltiden för mig är särskilt värdefull såsom kulturell och social, och dessutom innehåller den

en etisk och hållbarhetsbetonad medvetenhet. 

Det är viktigt för läsaren att förstå mig som en kunskapssökande person, ty sällan nöjer jag 

mig med det jag ser, och ofta fäster jag blicken på horisonten. Jag hade en bakgrund som 

student inom såväl naturvetenskaper som fotografisk bildkonst, och var dessutom kulturellt 

berest och filosofiskt beläst, när jag började intressera mig teoretiskt och praktiskt för mat 

och dryck. Det var på en resa jag fann min plats i måltidens och vinets värld: på dagen 

skördade jag druvor i en vingård, på kvällen njöt jag vin tillsammans med mat och nyfunna 

vänner, och innan jag somnade skrev jag om dessa upplevelser i min resedagbok. Det var i 

dessa anteckningar jag fann hur måltiden förenar allt det jag tidigare sökt: Måltiden är en 

enhet av vetenskap, praktiskt hantverk och estetisk gestaltning; kultur, konst, naturvetenskap; 

och har genom råvaran inte minst en nära koppling till naturen och jorden.

De senaste fem åren har fortsatt på den vägen: Jag har studerat mat och dryck. Jag har skaffat 

praktisk utbildning som sommelier. Jag har arbetat på en vingård. Jag har teoretisk utbildning 

kring måltid och människa i form av en kandidatexamen i måltidskunskap och värdskap, och 

dessutom fördjupad utbildning i produktkunskap om vin och sprit. Och under min studietid 

har jag inte varit främmande för att komplettera med kurser jag funnit intressanta för 

sammanhanget, låt det vara ekologi, dryckestillverkning eller kulturanalys. 

Denna uppsats är sista delen i min magisterutbildning i måltidskunskap. I och med detta vill 

jag knyta samman stora delar av mina erfarenheter och utnyttja bredden i mitt kunskapsfält 

till att söka svar på en fråga jag hela tiden burit på: Hur upplever vi? När måltiden visat sig 

vara både råvara och människa, smak och kultur, kunskap och praktik, hur går det då till när 

vi tar allt detta komplexa till oss? Min kunskapsbild om måltiden är inte är komplett förrän 
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den har förankrats i en filosofi för det upplevda: en filosofi som sammanför ämnet till en 

helhet. Mitt mål med denna uppsats är att ge måltidskunskapen ett nytt verktyg att arbeta 

med, och detta genom att dela med mig av ett tankesätt jag finner särskilt givande när jag tar 

mig an en måltid. Jag hade detta tankesätt en tid utan att riktigt veta vad det var, tills studier i 

kulturanalys fick mig att sätta ord på vad det handlar om. Resten av denna uppsats ska nu 

tillägnas följande fråga: Hur kan vi tänka för att förstå den helhet som måltiden utgör? 

Teoretisk bakgrund

”Beklämd av en grå och dyster dag och av tanken på en lika dyster morgondag förde jag 
mekaniskt till läpparna en sked té, i vilket jag blött upp en bit kaka. Men i samma 
ögonblick som det med kaksmulorna blandade téet rörde vid min gom, spratt jag till, på 
helspänn inför något ovanligt som försiggick inom mig. En härlig lustkänsla hade fyllt mig;
den var helt fristående och jag hade intet begrepp om vad som orsakade den. Med ens 
tedde sig livets växlingar betydelselösa, dess olyckor ofarliga och dess korthet inbillad, ty 
liksom kärleken fyllde mig nu lustkänslan med ett dyrbart innehåll. Eller rättare sagt: detta 
innehåll uppfyllde mig icke – jag var det. Jag hade upphört att känna mig medelmåttig, 
efemär och dödlig. Varifrån kunde denna mäktiga glädje ha kommit? Jag kände att den 
hängde samman med téet och kakans smak men att den nådde oändligt mycket längre och 
var av en annan natur. Varifrån kom den? Vad betydde den? Hur kunde jag fånga den?” 

(Proust, 1913/1993, s. 59-60)

Episoden där en madeleinekaka och en kopp te får Marcel Prousts sinne att vakna, och med 

minnenas hjälp fyller honom med liv, är en skönlitterär klassiker. Men episoden är också ett 

uttryck för varseblivningens komplexitet: med sinnenas hjälp tar vi inte bara in omvärlden 

utan väcker även delar av vårt inre till liv. Detta gäller alla sinnesförnimmelser, och inte minst

gäller det lukt- och smaksinnet. 

Prousts episod är ett exempel på fenomenologisk text, så kallad medvetandeström, vilket är 

det arbetssätt som kommer tillämpas i uppsatsen. Texten visar hur litterärt gestaltande förmår 

fånga och förmedla smakupplevelsen. Texten bör läsas noga, ty det finns mycket förståelse att

vinna om läsaren reflekterar över hur episoden inte bara förmedlar beskrivande ord, utan även

smakupplevelsens stämningar.

Om behovet av upplevelsens perspektiv
Maten och dess smak har inte bara funktionen att ge oss näring, den ger oss även upplevelser 

(L’Orange Fürst, 1995). Denna uppsats söker vetenskapsteoretiska perspektiv och en 
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metodologi för att skriva kunskap kring upplevelsens perspektiv. 

Kunskapsmässigt finns det olika grad av upplevelsens komplexitet. Följande modell 

(Figur 1) skapades i samarbete mellan studiens författare och Anders Herdenstam, och 

kan vara bra att ha i åtanke vid den fortsatta läsningen. Den skisserar vilket 

kunskapsmässigt rum vi rör oss i. Kvantitativa deduktiva sinnesstudier befinner sig i den 

nedre delen av figuren, kvalitativa induktiva i mitten, medan denna studie avser bygga en 

teori och metod för den helhetliga eller varseblivna upplevelsen, vilken befinner sig nära 

figurens topp. 

Nödvändigheten av att vidga sinnesperspektivet i enlighet med Figur 1, kommer nu illustreras

genom iakttagelser ur tre doktorsavhandlingar (Swahn, 2011; Herdenstam, 2011 & L’Orange 

Fürst, 1995).
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Figur 1. Illustration av medvetandeformer utifrån komplexitet, abstraktion och 
kunskapsinnehåll. Det naturliga och oförenklade medvetandet såsom vi upplever det 
finns vid figurens topp.  

      (Herdenstam och Collin, 2016)



Utvecklingen av måltidskunskapens kunskapssyn

Studeras de avhandlingar som publicerats i ämnet Måltidskunskap kan en trend ses från de 

striktare positivistiska förhållningssättens dominans i tidig forskning mot en allt större 

öppenhet för humanistiska inslag i senare. Det finns forskning som utgår från 

naturvetenskapliga förklaringar (Nygren, 2004), men också från samhällsperspektiv (Jonsson,

2004). Att samhällsstrukturer som förklaringsmodell nu förekommer i mycket av 

måltidsforskningen avspeglar en vetenskaplig trend under senare delen av 1900-talet 

(Hansson, 2011). Förutom de sociologiska kan andra samhällsperspektiv nämnas såsom de 

etnologiska (Tellström, 2006). 

En generell vändning inom 2000-talets vetenskap, som nu kan ses inom flera discipliner, är 

ett ökat intresse för processer på individnivå. Hansson (2011) beskriver en vetenskaplig 

utveckling mot ”modeller för medvetandets arbete” (Hansson, 2011, s. 223). Det finns ett 

återuppväckt intresse för humanistiska och posthumanistiska perspektiv (Gray, 2003). I 

måltidsforskning representeras detta av bl.a. Herdenstam (2011), vars forskning tar intryck 

från pragmatiken och handlar om språk för sinnesupplevelser. Här lämnas positivismen för att

tillåta kunskapsinhämtning direkt ur processer i den mänskliga interaktionen med omvärlden. 

Varför finns behov av detta? Inledningsvis studerar vi en annan avhandling, för att finna 

vägen till förklaring.

Johan Swahn: Smakupplevelsen ur ett mätbart perspektiv

Johan Swahns avhandling från 2011 tar utgångspunkt i människans kognition för 

utvecklandet av ett sensoriskt språk för marknadsföring. Syftet är att anpassa marknadsföring 

av livsmedelsprodukter till människans sätt att förstå dem. Ämnets relevans motiveras enligt 

följande:

”Additionally, within the FAMM model which concerns the food and drinks we consume, 
it is essential to measure how we as human beings percieve different stimuli and how we 
describe these stimuli in words.” 

Swahn (2011, s. 10)

Swahn använder måltidskunskapens analysmodell FAMM för att argumentera för 

smakuppfattningens och kognitionens relevans för ämnet måltidskunskap. Vad Swahn gör i 
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samma argumentation är också att avgränsa sig till endast mätbara element i 

smakuppfattningen (”it is essential to measure”). Denna avgränsning är ett val av Swahn, då 

begränsningen inte finns i FAMM-modellen. Enligt Gustafsson et al. (2006) är upplevelsen av

ett restaurangbesök förebild för analysmodellen, och de resonerar endast kring mätbarhet i 

anslutning till sensorik som ett exempel på arbetssätt. Swahn (2011) har förstås valt att 

begränsa sig till sensoriken som arbetssätt, vilket förstås är en utmärkt begränsning, men alla 

begränsningar får också konsekvenser: 

”How we express ourselves when describeing a taste experience is quite complex and not 
an easy thing to do. We found that a trained sensory panel and consumers did use similar 
vocabularies and descriptions, but struggeled somewhat when trying to expand terms such 
as ’tropical fruit’ to a more specific description.”

Swahn (2011, s. 45)

Vad Swahn (2011) beskriver är svårigheter med att med metoden fånga en helhetlig bild av 

smakupplevelsen. Ett sätt att tolka dessa begränsningar, vilket ska noteras inte är Swahns 

tolkning, är att något av upplevelsen går förlorat när vi sätter ord på den.

Frångår vi en positivistisk syn på vetenskap är inte mätbarheten ett kriterium för vetande 

(Hansson, 2011). Om det existerar icke mätbara sidor av smakupplevelsen krävs alltså en 

annan kunskapsfilosofi för att fånga den, men frågan är om måltidskunskapen tillåter detta? 

Vilar måltidskunskapen på positivistisk grund? Ovan förda resonemang om utvecklingen av 

måltidskunskapens kunskapssyn talar för att det finns alternativ. 

Anders Herdenstam: Smakupplevelsens dubbla natur

Centralt i Herdenstams (2004 & 2011) forskning, vilken rör sig kring språket i vinprovares 

yrkeskunnande, är smakupplevelsens dubbelhet. Enligt Herdenstam är vårt sätt att smaka en 

växelverkan mellan analytiskt tänkande och syntetiskt tänkande, vi människor använder oss 

av analogier för att förstå, och det krävs därför ett dubbelt grepp för att fånga vinprovandets 

process (se Figur 2). 
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Den växelverkan som sker mellan analytiskt och syntetiskt kan jämföras med en 

vetenskapsteoretisk växelverkan mellan deduktivt och induktivt (jämf. Bjereld et al., 2009 & 

Hansson, 2011). I denna forskning frångås kravet på naturvetenskaplig mätbarhet, för att 

uppmärksamma smakandet som process snarare än de konkreta resultat vi kan uppnå då vi 

smakar. Vi kan kalla detta en pragmatisk eller processuell kunskapssyn (Hennion, 2004 & 

Gray 2003). 

”Ett viktigt argument för modellen är att om vi endast följer en kunskapsteoretisk syn som 
utgår ifrån naturvetenskapen kommer vi endast att kunna tala om det som härrör från 
delarna. Det som jag försökt visa i mina fallstudier är att den del som vinprovaren upplever
som helhet, vilken inbegriper alla sinnens närvaro i den konkreta situationen, inte på 
samma sätt kan fångas av analytiska mätverktyg.”

Herdenstam (2011, s. 202)

Denna förnimbara helhetsbild är alltså mycket större och sannare än det formulerbara: 

helheten är större än delarna tillsammans. Den totala varseblivningen är således mycket större

än det som låter sig beskrivas konkret: det totala innehåller också vad Herdenstam kallar 

intrasitiv förståelse (jämf. Johannessen, 1990). Denna teori går naturligtvis inte att pröva 

empiriskt så som Bjereld et al. (2009) rekommenderar, men enligt Næss (1982) är krav på 
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Figur 2. Det dubbla greppet för vinprovning. En modell för smakuppfattningens
 dubbla natur. (Herdenstam, 2011, s.206).



empirisk prövning en begränsning och inskränkning till positivistisk metodologi. 

Metodologiskt föreslår Herdenstam (2011) det gestaltande perspektivet som en möjlighet att 

språkligt fånga in annars oformulerbara sidor av upplevelsen:

”Det som människan upplever i helhet och utgör hennes orientering i världen kan till 
skillnad från delarna, inte artikuleras i en direkt beskrivning. Det är här gesterna, 
analogierna, exemplen och metaforerna fyller en viktig uppgift. En parallell till detta är att 
vi kan känna igen en fysionomi visuellt som helhet utan att därför kunna identifiera 
delarna. Det innebär att det som vi upplever som varseblivningens helhetskaraktär kan 
dominera över delarna.” 

Herdenstam (2011, s. 207)

En slutsats i avhandlingen är att måltidsforskningen blir fastlåst om den stannar i ett 

naturvetenskapligt paradigm med positivistisk kunskapssyn. Öppnandet av en pragmatiskt 

konstitutiv kunskapssyn med tillgängliggörande av dess kunskapsfält skulle kunna 

revolutionera. Sådan är även Herdenstams uppfattning: ”Måltidsforskningen kräver denna 

frihet för att just kunna fånga upp fenomen...” (Herdenstam, 2011, s.205).

Herdenstams forskning är ögonöppnande på många sätt. Men en begränsning är dock att dess 

bakgrund i den pragmatiskt konstitutiva skolan riktar kunskapen mot praktisk användbarhet. 

Pragmatismen har svårt att fånga upplevelser såsom generositet, identitet, och inte minst det 

kulturella. När en studie görs av medvetandet som upplevelse snarare än verksamhet, torde 

det vara en begränsning om vi fokuserar på upplevelser som leder till direkt praktisk 

användning framför andra upplevelser. Herdenstam (2004) klarar ändå att beskriva helheten, 

genom att bland annat lyfta in det estetiskt gestaltande perspektivet för att infånga också 

dessa delar, och luta sig mot bland annat Wittgensteins filosofi. Vad som saknas är dock ett 

etablerat kunskapsfilosofiskt begrepp som sammanfattar den helhet som då uppkommer. 

Herdenstam kallar helheten för den konkreta situationen (se figur 2). Med hjälp av en tredje 

avhandling ska det göras tydligare vad denna konkreta situation faktiskt är. Även om 

Herdenstam (2004 & 2011) aldrig uttryckligen nämner det, ryms hans forskning på sätt och 

vis ändå inom en etablerad filosofisk tradition: fenomenologin. 

Elisabeth L’Orange Fürst: Om upplevelsen som livsvärld

Elisabeth L’Orange Fürst disputerade 1994 inom sociologi vid Oslo Universitet på en 
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avhandling om maten som uttrycksmedel och kvinnlighetens identifikation till mat (L’Orange

Fürst, 1995). Ur genusperspektiv förklaras maten som socialt, kulturellt och psykosocialt 

fenomen. Avhandlingen har fenomenologisk ontologi. 

L’Orange Fürst (1995) betraktar hur den totala måltiden består av en mängd olika former av 

kunnande, kännande, skapande och görande, och söker en helhetsbild. Helheten går nämligen

bortom både det teoretiska och det praktiska, och befinns innehålla även uttryck, känslor, 

praktiskt arbete, kultur, normer och mycket mer (ibid.). Avhandlingen finner genom 

fenomenologin ett perspektiv där denna helhet kan infångas. Genom att verka i en annan 

kunskapsdimension, den fenomenologiska, kan det som annars skiljer diciplinära 

fackområden, mellanrummen, vändas till något åtkomligt. Det angreppssätt L’Orange Fürst 

(1995) använder för att söka svar kring helhetsupplevelsen, det fenomenologiska, handlar om 

att uppehålla sig i relationerna istället för i delarna.  

Till grund för den fenomenologi som L’Orange Fürst (1995) tillämpar ligger teorier hämtade 

ur Maurice Merleau-Pontys avhandling Phenomenology of Perception (1945/2012). En 

central del i denna filosofi är att välden vi befinner oss i saknar objektivitet, världen vi lever i

är inte världen i sig, utan världen för oss. Merleau-Ponty (1945/2012) kallar detta 

varseblivningens värld, och argumenterar för hur den tillåter erfarenheter att vara omedelbara

och låter både det beskrivbara och obeskrivbara inrymmas. Merleau-Ponty (1945/2012; 1968)

och L’Orange Fürst (1995) hävdar att vi måste befinna oss i denna världsuppfattning för att 

förmå fånga upplevelser så som de upplevs:

”Mer spesifikt for mitt prosjekt er fenomenologien viktig fordi den er opptatt av den 
umiddelbare erfaring, og antyder at morsarbeidets tause erfaringer med kroppen kan bære 
på en kunnskap – og en rasjonalitet.”

L’Orange Fürst (1995, s. 26)

Enligt ovanstående bär alltså den situerade kroppen kroppen med fenomenologiskt perspektiv

både på en kunskap och en förståelse, vilket är just en sådan kunskapssyn Herdenstam (2011) 

söker i sin avhandling. L’Orange Fürst (1995) fångar också en annan av måltidens 

tvetydigheter med den fenomenologiska modellen: matens natur såsom både substans och 

symbol. I detta finner hon på sätt och vis en förklaring varför den madeleinekaka Proust 

(1913/1993) äter i avsnittets inledning förmår förflytta honom i tid och rum:

20



”Mye tyder på at nettopp mat, inklusive dens lukt og smak, har evnen til å bringe kropp og 
bevissthet i en umiddelbar nærkontakt som opphever all distanse – for et øyeblikk.” 

L’Orange Fürst (1995, s. 65)

Om behovet av holistisk sinnesforskning 

”Oavsett vilka upplevelser det vara må, framträder de inte endast då dess objekt 
stimulerar ett sinne, utan även då sinnet stimuleras enbart av sig själv om det bara 
stimuleras på samma sätt som av objektet.”

   Aristoteles, 330 f. Kr. 

Detta avsnitt syftar till att beskriva hur sinnesforskningen på flera sätt är begränsad till 

specifika områden, och oftast saknar ens ambitionen till helhetsomfattning eller holism. 

Antingen forskas det om sinnlig stimulans och inkommande intryck såsom i 

naturvetenskaplig sensorik, eller så forskas det om hur hjärnan processar intrycken när de nått

oss och hur resultatet påverkar oss såsom i kognitiv beteendevetenskap. Sällan ser vi hela den

sinnliga processen beskriven samtidigt, vilket kan bero på att det saknas ett perspektiv att 

betrakta processen som helhet ur. Resonemanget syftar till att visa hur fenomenologin har 

möjlighet till just en sådan holism. Hur är detta möjligt? Det beror på att det alltid är någon 

form av relationer som binder delar samman, oavsett hur oförenliga de synes vara. 

Fenomenologin som ontologi befinner sig just i relationen istället för i delarna, och en sådan 

ontologi är därför närmast nödvändig om vi ska greppa helheten av komplexa system såsom 

sinnesupplevelserna. Detta avsnitt finns här som bakgrund till kommande resonemang kring 

Fenomenologins användbarhet, vilket kommer tas upp i ett senare avsnitt och exemplifieras 

bland annat av Steiner (2009). 

Det kan inte nog tydligt understrykas att det i detta avsnitt inte finns någon som helst 

avsikt att ersätta vare sig sensoriken eller beteendevetenskapen med fenomenologi. Det 

handlar snarare om att komplettera vår kunskap genom att belysa det som finns bortom det

vi idag kallar vetenskap. Det handlar om att göra modellen komplett, att visa var det 

teoretiska rummet slutar och var verkligheten tar vid. Denna uppsats har för avsikt att 

påvisa vad som finns och vad som sker i upplevelserummets mest avlägsna och mest 

abstrakta delar, och handlar på så vis om  det som en positivist skulle kalla för det 

ovetenskapliga, medan filosofer kan  kalla det för det mest naturliga tillståndet eller den 

konkreta situationen (jämf. Figur 1).
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Den naturvetenskapligt inriktade sensoriken har sitt fokus på biokemisk stimuli och ofta med 

ett produktinriktat synsätt med fokus på mätbarhet (ex. Jackson, 2009), medan psykologins 

kognitionsvetenskap betonar processerna i den mänskliga hjärnan och förnimmelsernas 

koppling till tanke och handling (Gilhooly, Lyddy & Pollick, 2014). Ännu är det 

huvudsakligen filosofer som försökt förena sensoriken med kognitionsvetenskapen i ett och 

samma system. Detta förefaller vara en viktig kunskapslucka att fylla, då 

sinnesförnimmelserna såsom de upplevs just är en enhet av dessa båda synsätt tillsammans 

(Gibson, 1969).

Det finns de som hävdar att det är fel att fokusera antingen på stimuli eller förnimmelse, utan 

betonar istället relationen. Då är det istället i processen den sinnliga upplevelsen uppstår:

”Perception, in other words, does not depend on what is being perceived, but only on the 
pathways through which that perception occurs. Secondly, insofar as sensory experiences are 
understood to be socially and culturally meaningful, the locus of that meaning is found within 
sensations rather than objects themselves.”

Steiner (2009, s. 15)

Dessa tankebanor kring sinnesupplevelser har sitt ursprung hos Gibson (1969), som 

introducerade synsättet att sinnena inte bör ses som enkla kanaler för informationstransport in

och ut ur människan, utan bör ses som komplexa perceptuella system där själva meningen 

kan sägas uppstå ur relationer inom systemet. På så vis länkas intryck och uttryck samman, 

och även reflektion och fantasi får en roll att spela, varmed en helhetlig modell av det 

perceptuella kan byggas. 

Det finns flera argument för att betrakta det sinnliga ur ett sådant perspektiv, som en helhet 

snarare än som härrörande från delar: Såsom redan Aristoteles noterade kan vi föreställa oss 

sinnesintryck, exempelvis en smak, utan att faktiskt sensoriskt stimuleras av smaken. När vi 

en gång upplevt en smak och lärt oss vad den innebär för oss, lever en stor del av intrycket 

inom oss och sensorisk stimulans handlar då till en betydande del om att bli påmind om våra 

tidigare erfarenheter (Steiner, 2009; Herdenstam, Hammarén, Ahlström & Wiktorsson, 2009 

& Herdenstam, 2011). Sinnesupplevelsen tycks alltså inte vara helt beroende av extern 

stimulans, utan även till stor del bero av sådant som finns inom oss, såsom minnen och 

erfarenheter.
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Ett annat viktigt argument att framföra är att vi upplever världen omkring oss utan att vara 

medvetna om vilka specifika sinnesorgan det är som förser oss med informationen (Gibson, 

1969). Informationen tycks komma till oss som en helhet. Den uppdelning i olika separata 

sinnen, syn, hörsel, smak, känsel etc., som både naturvetare och psykologer oftast gör kan 

därför vara ett fundamentalt felsteg (Auvray & Spence, 2008). Lär vi oss förstå och tillämpa 

sinnligheten som en helhetssystem kan vi med detta som redskap skapa attraktiva 

sinnesupplevelser även i gränslandet mellan de olika sinnena, nyttja kombinationer och skapa

helheter, vilket är användbart inte minst vid skapandet av måltidsupplevelser (Spence, 2010). 

Dessutom tycks sinnesupplevelsen innefatta så mycket mer än det vi explicit klarar att 

begripa: både i intryck och reflektion tycks det finnas implicita sidor som tillför oss något 

utan att vi kan sätta ord på vad det är, och lika lite var det kommer från (Gibson, 1969 & 

Herdenstam, 2011). Detta faller utanför vår kunskap om vi inte antar ett filosofiskt 

helhetsperspektiv (Herdenstam, 2004). Detta är också ett av argumenten varför Steiner (2009)

arbetar med fenomenologi; för att förena den sinnliga stimulansen med den sinnliga 

upplevelsen. Och detta var ett av de filosofiska problem Merleau-Ponty (1945/2012) 

uppmärksammade, som fick honom att utarbeta en filosofi för det varseblivna. 

Vi kan inte kan söka full förståelse för vår upplevelse om vi enkom fokuserar på tingen 

utanför oss, eller på intrycken inom oss. Men i en fenomenologisk ontologi kan allt ses som 

helhet utifrån hur det upplevs, och också det obeskrivbara kan tillåtas ta form utan att vi 

konkret måste beskriva vad det är och var det kommer från. Där kan vi fokusera på det som 

är, och just så som det är: helheten. 

Fenomenologi, en upplevelsens ontologi 

Fenomenologin är abduktiv och särskilt intressant genom att den uppehåller sig kring 

relationen mellan subjekt och objekt, och alltså rör sig just i den dimension där processuella 

skeenden såsom smakupplevelsen upplevs. Är vi intresserade av världen såsom den visar sig 

för oss, snarare än så som den konkret kan påvisas vara, når fenomenologisk ontologi och 

epistemologi dimensioner som traditionell kunskapssyn inte når. Husserl (1911/2002) menar 

att den fenomenologiska filosofin är ett nödvändigt komplement till naturvetenskaper och 
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humanistiska förklaringsmodeller, genom att den förenar vår sinnliga världsbild i en enhet. 

Fenomenologin befinner sig i en annan dimension än de traditionella förklaringarna, och kan 

därför kringgå den annars befästa motsättningen mellan realism och idealism genom att 

bringa dem samman. Utifrån det varseblivna perspektivet kan vi åtminstone filosofiskt fånga 

upplevelserna helhetligt, något andra kunskapsformer endast förmår i fragmentariska 

efterliknelser och aldrig från ett universellt perspektiv (ibid.). Traditionell vetenskaps 

begränsningar framträder: vetenskapen är inte verkligheten, utan endast en användbar 

förklaringsmodell av det verkliga; likt en karta är i förhållande till landskapet (Toadvine, 

2008). 

För att illustrera detta och påföljande resonemang kring fenomenologins förhållande till 

positivismen har Figur 3 uppritats. Figuren skapades i samarbete med Anders Herdenstam.

Traditionellt positivistiskt kunskapsbygge kan beskrivas som att det sker genom forskning 

på de delar av verkligheten som låter sig undersökas. Dessa delar kan endast omfatta 

sådant som konkret låter sig påvisas, och är dessutom ofta endast ett hanterbart urval av 

dessa delar. Kunskapen byggs sedan genom att en ny helhetsbild återskapas genom 

abstraktion utifrån delarna. Fenomenologin skiljer sig från positivismen genom att sträva 

efter att behålla helhetsbilden i hela processen, från verklighet via metod till kunskap. 

Eftersom allting i verkligheten inte låter sig beskrivas konkret får den fenomenologiska 

kunskapen dock en delvis abstrakt form. Den innehåller förutom det explicita även 

implicita och tysta kunskaper, vilka dock till viss del kan förmedlas i form av gestaltning 

eller någon form av erfarenhetsbasetat kunnande. 
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Notera i Figur 3 hur den positivistiska kunskapsfiguren inte är solid, utan innehåller 

mellanrum, medan den fenomenologiska däremot är en helhetlig sfär. Detta kan sägas 

illustrera hur fenomenologin fyller de mellanrum som finns mellan olika discipliner av 

positivistisk kunskap, och förklarar varför kittet som binder kunskapsfält samman kan 

sökas inom fenomenologin. 

Hansson (2011) betonar att fenomenologin förestår en närmast deskriptiv syn på världen, och 

därför saknar möjlighet till tolkning. Vid en första anblick låter då fenomenologin närmast 

ovetenskaplig utifrån de kriterier Bjereld et al. (2009) satt för god vetenskap. Med djupare 

insikt inser man dock att resultatinriktad tolkning inte behöver rymmas i den 

fenomenologiska processen: ty mätande är ointressant när det är skeendena som studeras 

(Merleau-Ponty, 1968). Hansson (2011) har uppenbarligen begränsat sig till traditionell 

empiri och en positivistisk syn på vad tolkning innebär, medan den fenomenologi som åsyftas

här bör ses som processinriktad tolkning, där vår erfarenhet fångas sådan den upplevs samt 

utan att söka förklaringar i världsliga eller andliga orsaker (L’Orange Fürst, 1995 & Merleau-
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Figur 3. Illustration av den fenomenologiska kunskapens form i förhållande till den 
positivistiska, där fenomenologin förmår behålla den omedelbara helheten, dock utan att 
förmå åskådliggöra allting konkret. (Collin och Herdenstam, 2016)



Ponty, 1968). Bjereld et al. (2009) argumenterar för det otillräckliga i deskriptiva 

tillvägagångssätt, och hänvisar till Tor Nørrestranders: ”en sådan fullständig beskrivning 

måste innehålla lika mycket information som det den beskriver. En fullständig beskrivning av

världen tar lika mycket plats som världen själv” (Nørrestranders citerad i Bjereld et al., 2009, 

s.54). Med fenomenologisk ontologi blir emellertid även ett sådant argument verkningslöst: 

Varje sådan fenomenologisk beskrivning innehåller nämligen just hela den fenomenologiska 

världen.

En av fenomenologins styrkor är hur den kringgår dualismens dikotomi, tvetydigheten 

substans/symbol; natur/kultur; näring/njutning; objektivt/subjektivt; perceptuellt/kognitivt, 

och erbjuder en ontologiskt enhetlig modell för upplevelsen (L’Orange Fürst, 1995 & 

Merleau-Ponty, 1945/2012). Med fenomenologin löses det dualistiska problemet genom att 

fånga helheten sådan den är för oss. Smaken blir då inte enkom substans såsom den ofta 

framställs av sensoriker, inte heller en mental process såsom för en beteendevetare, ej heller 

nödvändigtvis byggd kring analogier såsom för Herdenstam (2004), utan en helhet 

innehållande alla dess tänkbara och otänkbara delar.

Fenomenologin enligt Merleau-Ponty

Husserl (1911/2002) öppnade den fenomenologiska världsbilden och gjorde den filosofiskt 

tillgänglig. Ett stort steg vidare i att visa på de fenomenologiska perspektivens användbarhet 

för att modellera den upplevda världen togs genom Merleau-Pontys avhandling 

Phenomenology of Perception (1945/2012). Här framstår det att det är en nödvändighet att 

avstå från mätande för att fånga de abstrakta sidorna av en process eller de känslomässiga 

sidorna av en upplevelse:

”Empiricism, by once again defining what we perceive through the physical and chemical 
properties of the stimuli able to act upon our sense organs, excludes from perception the 
anger or the sadness that I nevertheless read on someone’s face, the religion whose essence
I nevertheless grasp in a hesitation or a reticence, the city whose structure I nevertheless 
know in the attitude of an officer or in the style of a monument. (---) Joy and sadness, 
liveliness and stupor are the givens of introspection, and if we adorn the landscape or other 
humans with them, this would only be because we have observed in ourselves the 
coincidence of these interior perceptions with the exterior signs that are associated with 
them through the accidents of our own organization.”

Merleau-Ponty (1945/2012, s. 25)
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Allt det vi erfar finns alltså i något fenomenologerna kallar livsvärld, en värld som inte består

av det vi tänker eller gör utan av det vi lever i, och det är endast i denna varseblivningens 

värld erfarenheter är omedelbara och både det beskrivbara och obeskrivbara inryms.

Det ska dock understrykas att det är inte varseblivningen i sig som är sanningen, det sanna är 

i sin helhet ouppnåeligt, men att varseblivningen enligt Merleau-Ponty (1945/2012) är per 

definition vägen till sanningen. 

Den fenomenologiska metoden

Merleau-Ponty (1945/2012) utarbetade en metod, den fenomenologiska metoden, vilken sätter

upp ramarna för hur världen ska betraktas fenomenologiskt. I grunden handlar det om hur vi 

ska gå tillväga för att med fenomenologins hjälp utveckla vår kunskapsbild, och det är på 

många vis en lektion i tankesätt. Detta är inte fråga om en metod för datainsamling, eftersom 

epistemologin inte befinns i den mätbara dimensionen, utan snarare en filosofisk metod för 

hur vi ska tänka för att fånga varseblivningens värld, världen sådan den framträder för oss. 

Denna metod kan ses som ett brobygge vilket gör den dualistiska världsbilden till en enhet, 

där empiriska fakta och kulturell mening sammanflätas genom att det fenomenologiska 

perspektivet fyller ut mellanrummet dessa emellan (Toadvine, 2008, se även Figur 3). Här 

följer här en kortfattad beskrivning av metodens fyra delar utifrån Toadvine (2008):

1) Fenomenologins styrka över idealismen och vetenskapen. I den första delen av metoden  

klargör Merleau-Ponty (1945/2012) värdet av en epistemologi som är deskriptiv snarare än 

bevisförande, som inte lämnar utrymme för något förutbestämt, som uppehåller sig i den 

relationella processen snarare än i den påvisbara orsaken eller resultatet eller idealet. 

Sammanfattningsvis är det en beskrivning av upplevelsen som dimension, och att värdet av 

densamma. Upplevelsen är nämligen det mest omedelbara för oss människor, ty upplevelsen 

av omvärlden kommer alltid före reflektionen över densamma (Toadvine, 2009): 

”Perception, as our pre-reflective openness to the world, is not the result of a conscious act but the 
background against which such acts appear.”

Toadvine (2009, s. 23)

2) Den fenomenologiska reduktionen handlar på sätt och vis om att definiera metodens syfte. 
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Här förklaras vikten av medvetenhet, och om hur reflektion kring hur vi varseblir sätter oss i 

kontakt med alltets självaste ursprung. Merleau-Ponty (1945/2012) talar här inte om 

reflektion kring orsak och verkan, och därför inte heller om ett sökande efter vad som 

frambringade upplevelsen, utan om ett sökande efter den äkta framställelsen, det vill säga hur

upplevelsen når oss. Vi måste då blicka bortom vårt praktiska roll i världen och istället närma 

oss den utifrån en typ av avsikt. Vår avsikt i världen innehåller nämligen också världens 

avsikt med oss. Häri finns därför också en annan viktig ståndpunkt: att till och med om vi 

engagerar oss i världen genom något så individuellt som exempelvis personlig reflektion över

något upplevt, till och med då är vi en del i världen. Själva reduktionen går ut på att genom 

att successivt skala av allt som endast skenbart är del i en relation, åtkomliggöra relationen i 

sig, för att i den rena relationen finna vårt för-reflektiva förhållande till världen (Merleau-

Ponty, 1945/2012). Slutligen ska det tydliggöras att häri är det inte idealet som söks, utan det 

existentiella:

”...radical reflection is conscious of its own dependence on an unreflected life that is its initial, 
constant, and final situation. Far from being, as was believed, the formula for an idealist 
philosophy, the phenomenological reduction is in fact the formula for an existential philosophy”

      Merleau-Ponty (1945/2012, s. xxviii)

3) Den eidetiska reduktionen. Här sökte Merleau-Ponty (1945/2012) en fenomenologisk 

positivism som kunde förklara hur upplevelsen står i kontakt med verkligheten. På många sätt

är detta en motsägelse mot resten av den fenomenologiska världsbilden. Hela denna idé om 

den eidetiska reduktionen kom också att överges mot slutet av filosofens liv (Merleau-Ponty, 

1968). Därför kommer den eidetiska reduktionen inte tillämpas i denna studie, den nämns 

bara här för att göra beskrivningen komplett, och den kommer inte diskuteras något vidare.

4) Intentionalitet handlar om att studera avsikter. Allt medvetet är medvetande om någonting 

(Toadvine, 2008). Merleau-Ponty (1945/2012) menar att det finns två sätt att studera 

företeelser: antingen utifrån deras innehåll eller utifrån deras avsikt. En utsaga, ett samtal, 

eller en text kan antingen förstås som dess explicita innehåll, eller också som en insikt i de 

avsikter personen hade då utsagan formulerades. Fenomenologin förestår att vi inte enbart 

ska begränsa oss till det explicita, utan även lägga stor vikt vid att beakta avsikterna. Det är 

på detta vis fenomenologin förmår greppa även förståelse- och känslobaserade strömningar 
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vid sidan om det explicita. 

Merleau-Ponty (1945/2012) är noggrann med att poängtera att hans fenomenologi och det 

han kallar fenomenologisk metod inte är ett färdigt manifest, utan endast en vägledning i 

tanken. Det är upp till den som praktiserar fenomenologin att ta perspektivet till sig och göra 

det fullständigt i den egna värld den praktiserande besitter (ibid.).

Fenomenologins användbarhet

Det finns mycket forskning, inte minst inom psykologi och sensorik, som hävdar att allt 

upplevt i någon form är perceptuellt. De som vänder sig mot denna uppfattning hävdar att det

sensoriska inte räcker för att fånga hela vår varseblivning, och att det måste förenas med det 

kognitiva för att upplevelsen ska uppstå (Gibson, 1969; Bayne, 2009). I mångt och mycket 

handlar vårt fokus på det perceptuella om en förenkling, eftersom det perceptuella och det 

kognitiva normalt inte låter sig avbildas i samma process. Det finns dock goda skäl att anta 

att de båda processerna sker ömsesidigt och oskiljaktigt, men för att klara av att se saker på 

det viset krävs en ny form av holistiskt synsätt. Det är för att beskriva sådana processer som 

sker i förening som fenomenologin är särskilt värdefull (Bayne, 2009). Världen tycks bestå av

både äkta ting och imaginära, och fenomenologins fokus på relation förenar dessa i samma 

modell. Detta är en av fenomenologins starkaste förtjänster (Toadvine, 2009). 

För att tydliggöra, låt oss ta ett exempel: 

Nanay (2012), lär oss skilja på perceptuell fenomenologi (intryck) och icke-perceptuell 

fenomenologi (kognition) genom att ge följande exempel: Intrycket av ett äpples färg är 

perceptuell i den mening att vi tar in detta med våra sinnen, medan det faktum att äpplet 

är en specifik äppelsort inte kan sägas vara perceptuellt eftersom det är ett intryck 

format av kognitiv reflektion. Dessa två räcker emellertid inte för fullgod förståelse, 

eftersom vår upplevelse av mening i världen är beroende av både oss själva och världen 

omkring oss. Därför belyser Nanay (2012) saken vidare genom ett exempel från hur vi 

uppfattar språk: För den obildade utgör arabiska bokstäver inget annat än sirliga tecken 

på ett papper, vi varseblir inget annat än tecknen. Det är först efter att vi studerat en kurs

i språket och lärt oss tecknens innebörd som tecknen fylls med innehåll. Intrycket av 

tecknen före kursen är rent sensoriskt, men efter kursen ett samspel av sensorik och 
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kognitiv reflektion (ibid.). Fenomenologiskt kan detta tolkas som att innehållet 

uppkommer i relationen mellan betraktaren och det betraktade, att textens budskap inte 

finns i orden och inte heller i läsaren utan finns i den relation som uppkommer i 

mellanrummet. Ett budskap uppkommer först när tecknen berikats med en form av 

gestaltning. Saknas den mänskliga sidan av relationen saknas också förutsättningen att 

budskap ska uppstå ur tecknen. Vad som sker i oss när vi kommer till insikten att text 

och tolkare är nödvändiga i samspel för att budskap ska uppstå, är att vi inser att 

meningen skapas i relationen. Detta tankesteg in i relationen innebär per definition att vi

antar den fenomenologiska världsbilden, sådan den beskrivs av bland annat Merleau-

Pontys (1945/2012) metod. 

Även om de flesta av oss inte direkt tänker på det använder vi alltså fenomenologiska 

tankesätt hela tiden när vi betraktar och förstår saker (Dennet, 1991). Fenomenologin kan 

alltså beskrivas som både perceptuell och kognitiv på samma gång, och just sådant kan vårt 

medvetande också påvisas vara: Nanay (2012) har arbetat med patienter som av olika skäl 

saknar förmåga till specifika perceptuella processer, och kan genom den förändrade 

upplevelse som finns hos dessa visa på medvetandets komplexa sammanflätning av intryck, 

uttryck och reflektion; och hur såväl intryck som uttryck ömsesidigt formar vår 

varseblivning.

Det fenomenologiska tankesättet är alltså del i vårt sätt att se på världen, och därigenom ett 

användbart redskap att behärska för den som söker förklaring till upplevelserelaterade 

skeenden. Att även smakupplevelsen är lämplig att betrakta fenomenologiskt har påvisats av 

Steiner (2009). Smaken av öl är en komplex aktivitet, där sensoriska intryck varvas med 

förväntningar, och kulturella faktorer såväl som biologiska inverkar på hur vi upplever 

smaken (ibid.). En fenomenologisk studie fångar helhetsintrycket av allt detta, och ett sådant 

resultat kan vara användbart exempelvis vid produktutveckling. Förståelse för hur vi upplever

smaken av en produkt kan dels bidra till att utveckla produkten i riktning med vår förståelse, 

men också att utveckla vår förståelse i riktning med produkten (ibid.). Teknisk 

produktutveckling och materiell kultur tycks kunna förenas med subjektiva upplevelser och 

praktik genom att betraktas som del i en och samma fenomenologiska livsvärld eller 

varseblivna värld. Steiner (2009) menar att vi utvecklar vi oss själva på så vis, att vi 

utvecklas genom att utveckla vår värld: 
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”We must examine not only the material objects of our world or the systems of meanings that
we attach to those objects, but also to the ways in which our consciousness structures the
world around us, the ways in which the semiotic systems within which we are immersed
are themselves held in place by consciousness—and subjectivity—cultivating discourses
and practices.”

Steiner (2009, s. 91)

Materialiseringar, görandets roll i fenomenologin

”Se vilken skönhet, vilken själens fullkomliga säkerhet, som springer fram ur hennes långa steg 
med deras ädla spänstighet. Stegens längd är avpassad efter deras antal, och detta står å sin sida i 
direkt förhållande till musiken. Men antal och längd står återigen i hemlig harmoni med 
gestalten...”

Valéry (1923/1949, s. 33)

Fenomenologins stora fråga är och förblir hur perspektivet ska göras praktiskt användbart; 

hur tankesättet ska appliceras. Ett försök till detta är den eidetiska reduktionen (Merlaeu-

Ponty, 1945/2012), vilken kan ses som ett misslyckat försök i det att Merleau-Ponty (1968) 

själv övergav idén. Ett annat är att avsäga sig alla anspråk på att ta fenomenologin bortom 

upplevelsen i sig (Merleau-Ponty, 1968), och alltså lämna den praktiska användbarheten åt 

andra, icke-fenomenologer, att utforska. Då stannar fenomenologin vid att vara ett tankesätt. 

Ett tredje sätt är att finna strukturer som avgränsar den varseblivna världen till något mindre 

och behändigare, att lyfta ut endast den praktiska tillämpningen och betrakta den ur ett 

perspektiv som är förenligt med ett fenomenologiskt tankesätt. Ontologin kan fortfarande 

vara fenomenologisk trots att fenomenen studeras i praksis, förutsatt att de praktiska 

skeendena betraktas ur en relationell världsbild. Damsholts & Simonsens (2009) teorier för 

materialisering fyller en sådan funktion, och den har hittills visat sig mycket användbar inom 

etnologin vid studier av kulturella fenomen. 

Materialiseringsteori i korthet

”One can say that we perceive the things themselves, that we are the world that thinks itself      
—or that the world is at the heart of our flesh. In any case, once a body-world relationship is 
recognized, there is a ramification of my body and a ramification of the world and a 
correspondence between its inside and my outside, between my inside and its outside.”

Merleau-Ponty (1968, s. 136)    
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Centralt i materialiseringsteorin är att betrakta tingens relation till subjektet som en ömsesidig

samverkan, där just det relationella betonas. Människan formar tingen samtidigt som tingen 

formar människan, i en sorts växelverkan där kraften att skapa mening alltid finns inneboende

i båda parter. ”varken mänskliga eller icke-mänskliga kroppar är enväldiga aktörer med 

oavkortad agens och fri vilja” (Göransson, 2012, s. 28). Man kan därmed säga att tingen ges 

liv då de samverkar med oss, om än en annan form av liv än det mänskliga, men att tingen 

har agens. Göransson (2012) noterar att på detta vis kan vår fysiska natur och vår mentala 

förenas i en och samma modell; att kultur och identitet ges rumslig förankring. 

För att komma åt detta rent praktiskt inriktas fokus på relationers utveckling snarare än deras 

helhet, i form av en processuell kunskapssyn (Damsholt & Simonsen, 2009). I det 

processuella är inga strukturer fasta, det nätverk som antas länka fenomenen samman är ett 

instabilt rhizom, och fokus för studierna är görandet eller agensen (ibid.).  

Materialiseringsteorin innebär på detta vis en avgränsning av fenomenologin till att bara gälla

utveckling av skeenden, att vi lyfter ut en liten del av helheten, men har visat sig vara en 

mycket användbar förenkling. Detta kan konkretiseras genom hur Nanay (2012) skiljer på två

sätt vi kan uppleva ting, dels som objektens statiska egenskaper såsom färg och dels av deras 

aktivitet såsom rörelser. Bådadera kan påvisas vara perceptuella, vilket exemplifieras i den 

mening att även den som inte ser kan uppfatta att något rör sig. Bådadera finns i vår 

fenomenologi, men det är endast rörelsen som har riktning och därigenom endast den som 

handlar om materialisering. I syfte att illustrativt åskådliggöra materialiseringsteorin, i form 

av ett rhizom där ständig rörelse pågår mellan dess komponenter, och där relationerna 

komponenterna emellan betonas såsom bärande den kraft vilken utvecklar skeenden, har 

Figur 4 uppritats:
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Eriksen. Göran och Evang Reinton (2013), som arbetar med en variant på 

materialiseringsteorin, menar att nyckeln till förståelse är att inte se på objekt som enheter 

och fenomen som existerande, utan att allt måste ses som processuella relationer. Om 

fenomenologin handlar om hela varandet i världen, handlar materialisering snarare om 

görandet (Göransson, 2012, jämf. även Hammarén, 1999 & Perby, 1990). Det finns fördelar 

med ett sådant system i det att den kunskap som görs åtkomlig får en hanterbar avgränsning, 

vi belyser en mindre och behändigare del av den fenomenologiska relationen.

Kärnan i materialiseringsteorin är alltså att varken subjekt eller objekt kan vara aktörer i sig, 

utan att de är beroende av att samspela för att handling ska uppstå. Subjekt och objekt är 

dessutom i samma grad drivande i detta samspel, ingendera part ges dominans över den 

andra. Syftet med teorin är att visa ”hur materialiteter görs, men också hur det materiella gör 

oss, hur vi är infogade i; sammankopplade med; sammanblandade i rumsliga och materiella 

relationer” (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 25, författarens översättning). Människans liv, 

såsom det upplevs, förmedlas på detta vis av det rumsliga och de materiella tingen (Damsholt

& Simonsen, 2009). 

Göransson (2012) har i sin avhandling visat hur materialisering och fenomenologi är 
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Figur 4. Upplevelsen schematiskt illustrerad som ett rhizom enligt materialiseringsteorin. 
Notera hur relationerna bär på modellens innebörd, genom deras ömsesidiga verkan mellan 
begrepp som i annat fall vore statiska. Orden i figuren är i första hand illustrativa. 

(Collin, 2016)



förenliga, och just användbarheten i att förena dessa båda synsätt i fall då fenomenologin 

inriktas på relationer mellan människa och substans. Göransson (2012) har studerat hur 

alternativa samhällsnormer materialiseras genom ting och handling, alltså ett stort 

samhällsperspektiv, men inget i den ontologiska ståndpunkten hindrar att det 

fenomenologiskt-materiealiserande perspektivet också används till att belysa skeendet i 

mindre system såsom en måltidsupplevelse. Vår relation till mat och dryck är just en sådan 

relation mellan människa och substans, där dock i vårt fall rummets omfång begränsas till de 

relationer som uppkommer kring det dukade bordet.

Materialisering av mat och dryck

Materialiseringsbegreppet är relativt ungt, och för stora delar av måltidsforskningen återstår 

det att upptäckas. Det finns exempel på tillämpning inom utensiliekunskap (Jönsson, 

föreläsning, 18 mars 2016), men publicerat material är en bristvara. Undantaget är de danska 

etnologerna Høyrup och Munk (2009) som mer djupgående försöker visa på synsättets 

användbarhet till att förstå måltidsupplevelser: Høyrup och Munk (2009) har studerat 

terroirbegreppet för vin, och hur detta är en produkt av materialisering mellan människa, 

produkt och ursprung. 

Terroir beskrivs som det totala, en lokal totalitet, där de upplevda sammanhangen lyfter vinet 

från att vara enkel substans till den njutbara helhet det blir när vi finner förståelse för det 

(Høyrup & Munk, 2009). Man ställer sig frågan om när vinets smak blir till, om smaken 

verkligen skapas vid tillverkningen? Om smaken istället ses som relativ och föränderlig 

kommer beskrivningen mycket närmare det som vi faktiskt upplever. Smaken är en relation 

mellan det som smakas och den som smakar, som inte kan uppstå om inte båda parter är 

involverade (ibid.). Både vinet och vindrickaren äger alltså smaken gemensamt. Och 

dessutom beror smaken av tid och rum: smaken förändras dels i vinet genom 

mognadsutveckling men också i människan genom personlig utveckling och situerade 

faktorer. Allt är föränderligt, och denna föränderlighet som tycks vara kärnan i allt 

förståelsebaserat återfinns både i kvalitetsuppfattning och terroir, och är inget annat än 

ytterligare en variant på formen för en relation (ibid.). Det framstår som nödvändigt att denna

föränderlighet accepteras för att vi ska nå fullständig förståelse för vad vi upplever: 

”Föränderlighet och rörelse kan bli vägen framåt. Det förutsätter att vi inrättar verkligheten i 
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ett rum som inte är plant, men i ett rum som vänder sig och trasslar och hela tiden verkar 

genom att lägga fragmenten samman i nya konstellationer” (Høyrup & Munk, 2009, s. 87, 

författarens översättning). 

Kvalitet förutsätter ett möte mellan produkt och provare, likaså förutsätter terroir ett möte 

mellan vin och plats och människan som förstår sammanhangen. Häri framträder 

materialiseringsteorin som särskilt användbar när vi ska begripa vad som sätter samman en 

smakupplevelse, och hur denna sammanfogning ser ut. Förståelse, stämningar, tradition och 

kultur, och inte minst förväntningar är en stor del i hur vi upplever vin. Och det är genom att 

relatera till sådana upplevelser vår bild av smaken formas, genom analogiskt tänkande där 

bilder och metaforer ger smaken mening (Herdenstam, 2004). Vinets smak är inte något som 

är, det är något som blir (Høyrup & Munk, 2009; jämf. Herdenstam, 2004), och den skapas 

genom föränderlighet. 

Vinets smak är således inte beständig, den blir till i oss när vi smakar. Damsholts och 

Simonsens (2009) och Høyrups & Munks (2009) materialiseringar handlar på så vis om att 

sätta ord på det som händer i Merleau-Pontys (1945/2012) fenomenologiska värld. Även när 

mat och dryck möter människan, kan vi kalla det upplevelse eller den varseblivna världen.

Två verktyg för att fånga upplevelsen: praktik och estetik

”Det opraktiska är det enda praktiska
i längden.”

     

Gunnar Ekelöf, 
ur dikten Jag tror på den ensamma människan (1941). 

I föregående avsnitt lyftes materialiseringsteorin fram som en användbar väg om vi vill 

koppla fenomenologisk filosofi samman med studier av verkliga skeenden. Men för att 

komma vidare från teori till en användbar metodologi behöver vi verktyg som omsätter den 

filosofiska tanken till någonting mindre abstrakt som låter sig infångas. Det finns åtminstone 

två sätt som vi människor använder till att uttrycka oss med, som bär på innebörder utöver det

som konkret låter sig beskrivas med ord: det är praktikens görande och estetikens gestaltande.

Dessa innehåller även tysta och implicita kunskaper, och kan genom att förmedla skicklighet 

respektive stämningar sägas innehålla en större mångfald av förståelse än traditionell explicit 
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vetenskap besitter. Damsholt och Simonsen (2009) har fokuserat sin kunskapsinhämtning 

mest på materialisering genom det praktiska görandet medan Eriksen et al. (2013) fokuserat 

på det estetiska skapandet. Från en något annorlunda kunskapsteoretisk bakgrund har även 

Herdenstam (2011) tidigare uppmärksammat detta med praktiken och estetiken som 

kunskapsförmedlare, och har dessutom visat hur de båda kan förenas, som exempel i form av 

en vinprovning. 

Följande avsnitt ska ses som en brygga till studiens metodkapitel. Här befinner vi oss i 

gränslandet mellan vad som tidigare beforskats och det obeforskade, och några perspektiv 

från delvis icke-fenomenologisk forskning kommer därför också behöva lånas in för att ge 

argumenten tyngd. Detta kapitel behandlas därför också mer schematiskt än föregående.

Pragmatismen, och görandets dolda budskap som verktyg

Under 1900-talets sista decennier när datorers artificiella intelligens gavs allt större tilltro och

del i det som tidigare skötts av människor, utvecklades ett forskarintresse kring människans 

medvetande inom tekniska discipliner: för att exempelvis konstruera en dator som tänker 

delvis som en människa måste människans tankesätt först kartläggas. Denna forskning, som 

bland annat bedrivs vid avdelningen Yrkeskunnande och teknologi vid KTH i Stockholm, 

tillför viktig kunskap kring varseblivningen ur ett ofta praktiskt yrkesrelaterat perspektiv med

fokus på användbarhet och inte sällan på språkutveckling. Detta kan kallas en pragmatiskt 

konstitutiv kunskapssyn (Johannessen, 1990; Hammarén, 1999 & Herdenstam, 2011 m.fl.). 

Pragmatismen söker i viss mån förklara samma fenomen som materialiseringsteorin, men 

utifrån ett något annorlunda perspektiv: fokus ligger på användbarhet utifrån användaren. På 

så vis saknar pragmatismen också fullgod förankring i fenomenologin. Det finns dock 

användbara redskap och perspektiv som, förutsatt att de är förenliga med en fenomenologisk 

världsbild, kan användas till att korsbefrukta. Detta finns framför allt kring språk och 

gestaltande. Därför ges pragmatismen detta utrymme i denna i övrigt fenomenologiska 

uppsats. 

Språkfilosofen Johannessen (1990) antar ett pragmatiskt-konstitutivt perspektiv och menar att

det är vårt beteende, innefattande också vår praktiska handling, som ger språket dess mening. 
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Språket är inte bara en avbild av något verkligt, det verkliga och språket är inflätat i varandra 

i en konstitutiv enhet. Med ett sådant synsätt blir även den praktiska handlingen invävd i vår 

världsbild, genom att det är den praktiska handlingen som ger orden dess mening. Detta 

klargör också Wittgenstein: ”det praktiska ger orden deras mening” (Wittgenstein, citerad ur 

Johannessen, 1990, s. 42, författarens översättning). Begreppet intrasitiv förståelse handlar 

om hur den tysta förståelsen för hur handlingar utförs är en essentiell del i vår upplevelse, om

än undermedveten sådan. Inga teoretiska regler existerar om de inte följs av praktisk 

förståelse för utförandet av desamma (Johannessen, 1990).

Perby (1990), som har studerat meteorologers arbete, beskriver hur erfarenhet är en typ av 

icke-beskrivbar kunskap som berikar våra resonemang och tillsammans med teoretiska 

slutsatser leder oss till förståelse, en förståelse som berikas ju mer erfarenhet vi samlar. Även 

inom väldigt analytiska resonemang, såsom prognostiserandet av väder, finns alltså en 

erfarenhetsbaserad tyst kunskap. Perby (1990) menar att det som ofta framställs som 

analytisk slutledning respektive konstitutiv syntes är en och samma kvalitativa inre process, 

sprungen ur den inre bild av väderfenomenet, vädrets idé, som meteorologen målat upp i sin 

medvetandevärld. Det understryks också att dessa inre bilder alls inte är statiska, utan 

processuellt dynamiska (ibid.). Detta framstår som en beskrivning av samma 

medvetandeprocess som återfinns i Merleau-Pontys (1945/2012) fenomenologi.

Det pragmatiskt-konstitutiva perspektivet har sin användbarhet när studier av hur det 

praktiska görandet står i relation till vår upplevelse av världen. Vetenskapliga, estetiska, 

tekniska och praktiska sidor förenas här liksom i fenomenologin, men med förbehållet att 

föremålet för en studie med pragmatisk ontologi bör vara någon form av praktik. Inom 

måltidsforskningen framträder Herdenstam (2004 & 2011) som studerat 

vinprovningshantverket som yrkespraktik. Denna forskning har redan introducerats under 

rubriken Om behovet av upplevelsens perspektiv tidigare i uppsatsen. En central fråga i 

Herdenstams forskning är hur gemensam förståelse för det upplevda kan byggas genom ett 

gemensamt språk; där inte bara förståelse för orden delas, utan även förståelse för innebörden

bakom orden (Herdenstam et al., 2009). 

Som tidigare nämnts har värdet av att beforska fenomen utifrån det praktiska görandet nu 

37



även uppmärksammats av forskare utanför den pragmatiska skolan: Damsholt och Simonsen 

(2009) framhåller hur varseblivna fenomen innehåller inte bara teoretiska sidor, utan även 

implicita, och att om dessa ska åtkomliggöras görs detta därför bättre vid studier i praktiken 

än i teoretiska studier. Herdenstams (2004 & 2011) forskning bör också räknas hit, eftersom 

den endast delvis befinner sig i pragmatismen. 

Fenomenologiskt är dock praktiska studier alltid en approximation (jämf. Merleau-Ponty, 

1945/2012), men något som Damsholt & Simonsen (2009) framställer som i vissa avseenden 

en bättre approximation än teoretiska studier kan erbjuda. Detta är just för att även de 

implicita sidorna ingår i en handling, och i viss mån kan detta implicita också infångas då en 

praktik studeras. Det finns däri fördelar framför ren filosofi, i att en sådan approximation gör 

något konkret av annars abstrakta strukturer som då i viss mån görs mätbara. Det handlar om 

vad Johannessen (1990) kallar intrasitiv förståelse. 

Intuitionen, och estetikens dolda budskap som verktyg

Konstnärliga proffessorn Lagerbielke (föreläsning, 18 mars 2016) talar om intuition som en 

väg till förståelse, både vad gäller människors relation till tingen men också i den mer 

helhetliga upplevelsen av ett måltidsscenarium, och förespråkar intuitionen som metod. 

Intuitionen är värdefull genom att den alltid är en äkta bild av världen sådan den ter sig för 

oss, eftersom det inte finns någonting mellan subjektet och dennes intuition (jämf. Merleau-

Ponty, 1945/2012). När Lagerbielke (föreläsning, 18 mars 2016) gör ett försök att definiera 

finner hon att intuitionen innefattar tre delar: tyst kunskap, som är praktiskt 

erfarenhetsbaserad; implicit kunskap, som är en undermedveten känsla för sammanhangen; 

och erfarenheten som är en medveten slutledning utifrån tidigare upplevelser. Begreppet 

intuition är dock kontroversiellt, och alla delar inte Lagerbielkes syn på begreppet. Enligt 

Janik (1990) är begreppet alltför vagt och känslorelaterat, det saknar tonvikten på det 

praktiskt erfarenhetsbaserade. Det Johannessen (1990) kallar intrasitiv förståelse besitter mer 

substans i dess tonvikt på praktiken. Begreppen är närstående men ska inte sammanblandas. 

Herdenstam (2004) finner att estetiken är betydelsebärande också i språket, och eftersom han 

utgår från pragmatismens idéer föredrar han att se det som del i den intrasitiva förståelsen. 

Exempel, analogier och metaforer, och inte minst kroppsspråk och uttryck tillför gestaltande 
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delar som utöver orden ger kommunikationen dess helhetsintryck. Vi upplever just inte 

världen som bestående av delar, utan som ett helhetligt sammanhang, och när ett språk ändå 

ska försöka förmedla budskap oss emellan är gestaltningen viktig för att fånga även de icke-

artikulerbara budskapen (Herdenstam, 2004; Herdenstam et al., 2009). Även Eriksen et al. 

(2013) beskriver detta: att konsten äger förmåga att fånga kontexten, att fånga just de 

relationer som byggs mellan det materiella, det tänkta och det sociala. 

Den fenomenolog som gjort det mest betydelsefulla arbetet kring konstens gestaltande krafter

är Heidegger, som uppehöll sig i sådana resonemang under sin senare levnad (Svenaeus, 1996

& Ruin, 1996). Konstverket beskrivs som särskilt närliggande det sanna, i det att det 

förmedlar stämningar långt bortom det explicit beskrivbara. Enligt Heidegger är det mest 

betydelsefulla konstverket språket, och det essentiella språket är diktningen (Svenaeus, 

1996). I dikten kan nämligen inte bara budskap förmedlas, utan även stämningar. I en serie 

föreläsningar uppehöll sig Heidegger kring författaren Friedrich Hölderlins diktning, dock 

inte i form av traditionell textanalys utan i form av en fenomenologisk stämningsanalys 

(ibid.). Orden i sig är nämligen bara ett avtryck av den stämning som är deras essens och 

förebild. Det är därför egentligen inte Hölderlin i sig som analyseras, utan Heideggers 

föreställningsvärld av att läsa författaren, de konstnärliga stämningar han upplever av att läsa,

det estetiskt implicita som tar liv i den relation som byggs mellan honom och texten (ibid.).  

Heidegger kallar detta svängningsfogning:

”Vid sidan om valet av ord, deras plats och följd, är det alltså framför allt det poetiska sägandets

hela svängningsfogning som uttrycker den så kallade ”meningen”. Denna sägandets 

svängningsfogning är emellertid inte ett resultat av ordens plats och versernas fördelning, utan 

tvärt om kommer den först. Sägandets svängningsfogning är det skapande svängande som anar 

språket och ständigt förutbestämmer ordvändningarna, som är ursprung inte bara till 

ordfördelning och ordställning, utan också till ordval. Sägandets svängningsfogning är likväl 

från första början bestämd genom diktandets grundstämning.” 

Heidegger, citerad ur Svanaeus (1996, s.160)

Detta är en analys av hur medvetande kan uppstå ur text, ur något både explicit och implicit 

som överförts först mellan författare och text och sedan mellan text och läsare.
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Denna förmåga som den konstnärliga texten besitter i att gestalta, har också uppmärksammats

av beteendevetaren Díaz (2013) som tar steget till att använda den metodologiskt som 

redskap för studier av medvetandets processer. Detta, det implicit uttrycksfulla, existerar även

inom andra performativa uttrycksformer, såsom den berömda scenen från Odessatrapporna i 

Sergei Eisensteins film Pansarkryssaren Potemkin, eller i ansett budskapstyngda 

musikstycken såsom Tjajkovskijs Pathétique eller den 5:e symfonin av Sjostakovitj. Men 

särskilt nära den fenomenologiska upplevelsen tycks den inre monologen vara, den typ av 

litterär medvetandeström återfinns i litterära verk av bland andra James Joyce, Marcel Proust,

Vriginia Woolf och William Faulkner (Díaz, 2013). 

Syfte och frågeställningar

Denna studie visar hur fenomenologiska perspektiv kan dels förena de befintliga, och dels 

öppna nya kunskapsfält för ämnet måltidskunskap och värdskap. 

Studien prövar hur ett fenomenologiskt perspektiv, omsatt i teori och praktik, kan användas 

till att berika förståelsen för måltidsupplevelser. Fokus i studien ligger på det 

kunskapsteoretiska, och värdet av denna uppsats finns därför i tankesättet. Den empiriska 

delen av studien ska ses som endast ett exempel på perspektivets användbarhet, medan det är 

nyttan av själva perspektivet som står i centrum för uppsatsen. Metoden är därför abduktiv, 

den avser verka utforskande snarare än bevisande, och resultaten inbjuder därmed också till 

vidare fördjupning. Empirin avgränsas till en specifik metod, narrativt skrivande av 

medvetandeström med fenomenologisk innehållsanalys, samt begränsas till fallstudier av 

måltidsrelaterade upplevelser i form av ett antal vinprovningar. 
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Metod och Material
A man who works with his hands is a laborer; 
a man who works with his hands and his brain is a craftsman; 
but a man who works with his hands and his brain and his heart is an artist. 

Louis Nizer
ur Between You and Me (1948).

Här följer en beskrivning av hur arbetet med denna uppsats gått tillväga. Först behandlas 

litteraturinsamlingen, och därefter följer en redogörelse för studiens empiri. Där motiveras 

inledningsvis valet av den fenomenologiska metoden teoretiskt, och därefter beskrivs 

tillvägagångssättet. Eftersom det fenomenologiska perspektivet i viss mån likställer värdet av 

det materiella och det personliga har dessa varsina egna avsnitt. Den materiella delen av 

studien behandlas under rubriken material, och den personliga under rubriken studiens 

deltagare. Ett avsnitt om forskningsetik ingår också.

Litteratur- och databasinsamling

Litteratursökningen har som syfte att kartlägga forskningsområdet, för att säkerställa att en 

kommande studie bygger vidare med ny kunskap och förhindra att redan skriven kunskap 

skrivs igen (Bryman, 2011). Kartläggningen bör innefatta vetenskapliga teorier och 

förklaringsmodeller, men kan också innehålla metoder och forskningsperspektiv (ibid.). Inom

samhällsorienterade studier med syfte att skapa förståelse snarare än bevis kan 

litteraturstudien också ha ett mer kvalitativt syfte. Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) 

menar att en sådan litteraturstudie snarare än att kartlägga en positivistisk verklighet istället 

kartlägger vilka perspektiv en företeelse tidigare betraktats ur. Syftet blir då att finna nya 

perspektiv att studera företeelsen ur (ibid.). Denna icke-positivistiska ansats har befunnits 

lämplig i det inledande skedet av litteratursökningen, och sedan kom sökandet att 

intensifieras kring det som studien funnit värt att kartlägga: fenomenologiska perspektiv inom

upplevelseforskning och med särskilt fokus på måltidsrelaterad sådan. En alltför positivistisk 

sökmetod anses olämplig för studien eftersom denna arbetar kartläggande snarare än 

bevisande. Studien handlar ju om att i första hand kartlägga ett perspektiv att analysera 

företeelsen ur. 
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Bryman (2011) skiljer mellan systematiska och narrativa litteraturgenomgångar, där den 

förstnämnda är en deduktiv process med det bestämda målet att ge en heltäckande bild av 

forskningsfältet medan den sistnämnda är mindre specifik i sin ansats och har ett induktivt 

förhållningssätt till kunskapsinhämtningen. Narrativa litteraturgenomgångar är vanliga i 

kvalitativ forskning (ibid.). Det induktiva förhållningssättet i den narrativa metoden 

tillämpades inledningsvis i denna studie. Syftet var då att skaffa en överblick av forskningen 

och finna möjliga angreppssätt, snarare än att dokumentera hela kunskapsfältet. Då Merleau-

Pontys fenomenologi och materialiseringsteorin framträtt som särskilt intressanta, kunde 

sökningen sedan intensifieras kring dessa.

Denna studie startade med en genomgång av de avhandlingar i måltidskunskap samt övrig 

måltidsforskning som har förankring i smakupplevelse och sinnesfilosofi. Centrala filosofiska

verk såsom Merleau-Pontys skrifter, Damsholts och Simonsens materialiseringslära och 

Gibsons sinneslära kunde ringas in i ett tidigt skede. Därefter har databassökning efter 

vetenskaplig litteratur innehållande dessa perspektiv skett med de elektroniska databaserna 

FSTA, och Summon. Den insamlade litteraturen har kompletterats med frekvent refererad 

litteratur i ämnesområdet, samt i några fall med litteratur som rekommenderats av personer 

med inblick i forskningsämnet. I de fall där skönlitteratur och andra konstformer refereras är 

det huvudsakligen personlig erfarenhet som ligger bakom litteraturvalen, men i några fall 

handlar det om rekommendationer eller hänvisningar i den övriga litteraturen.

Av praktiska skäl har litteratur på andra språk än svenska, norska, danska och engelska 

uteslutits. Litteratur som behandlar kulturella fenomen som skiljer sig alltför mycket från 

europeisk kultur har också uteslutits. Dessutom har något enstaka verk uteslutits på etiskt-

moraliska grunder.

Den teoretiska bakgrundens sista kapitel, där pragmatism och estetiska perspektiv behandlas, 

ska ses som en översiktlig introduktion till perspektiven och gör inte anspråk på att vara 

heltäckande. Där har endast sådana perspektiv som ansetts användbara i en fenomenologisk 

studie valts ut och behandlats. Det finns fler närliggande ämnesområden som kunde haft 

relevans för studien, som dock måste utelämnas av utrymmesbrist. Exempelvis har 

språkrelaterade ämnen såsom semiotik, bildteori och pragmatisk språkteori uteslutits. 
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Metodval

”Alla beskrivningar av verkligheten är temporära hypoteser.” 

”Det är ditt sinne som skapar den här världen. ”

      Buddha (400-talet f.Kr).

Denna studie arbetar med en fenomenologisk metod, där data insamlas genom författande av 

litterär medvetandeström under vinprovning, och data analyseras med genom fenomenologisk

innehållsanalys enligt en metod utarbetad av Díaz (2013). Här följer ett kapitel som klargör 

motiven för att arbeta med denna metod.

Ska ett fenomenologiskt perspektiv kunna drivas fullt ut krävs metodologiskt en abduktiv 

ansats. Abduktionen har sitt ursprung inom pragmatismen och kan sägas vara en växelverkan 

mellan teori och empiri, med låg grad av förutbestämd struktur, där innebörden tillåts växa 

fram i en dynamisk process (Fejes & Thornberg, 2015). Abduktionen kan förenklat även 

beskrivas som en växelverkan mellan induktion och deduktion (ibid.). I vår studie kan 

förenklat det kunskapsfilosofiska bakgrunden sägas utgöra empirin, mot vilken det deduktiva 

lutar sig och vi finner inspiration, medan den författade texten samtidigt utgör material för ett 

induktivt och mer upptäckande utforskande. Innebörd kan antas finnas oskiljbart 

sammanlänkad både i filosofin och i den författade texten, och för att fånga dessa båda i 

samspel är abduktionen nödvändig som ansats. Abduktionen leder aldrig till bevis, och dess 

slutsatser är alltid öppna för fortsatt diskussion och vidare utforskande (Fejes & Thornberg, 

2015). Samtidigt är dess styrka att den förmår upptäcka nya synsätt och mönster tack vare en 

frihet som traditionella ansatser inte erbjuder (ibid.).

Dennett (1991) har påvisat fenomenologins användbarhet för studier av processer i det 

mänskliga medvetandet. Vikten av att vid medvetandestudier uppehålla sig i processen 

snarare än medvetandets beståndsdelar är också en central slutsats i Merleau-Pontys (1968) 

arbete. Att finna medvetandets beståndsdelar låter sig nämligen aldrig göras fullständigt då 

det består av såväl medvetna som undermedvetna strömningar (Hammarén, 1999 & 

Herdenstam, 2004). Medvetandet kan beskrivas som en relation mellan den subjektiva 

människan och den objektiva omvärlden (Dennett, 1991, Gibson, 1969 & Merleau-Ponty, 
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1945/2012), och saknar därför objektiv neutralitet. Å andra sidan kan det skönjas mönster i 

medvetandets process, själva relationen och flödets mönster, och dessa låter sig beskrivas av 

fenomenologiska metoder. Det är dessa mönster, det vill säga associationsbanorna snarare än 

ämnet för associationen, som denna studie avser belysa. 

Ehn och Löfgren (2012) betonar vikten av att använda alla sina sinnen för att fånga en 

helhetlig förståelse, en helhet där även stämningar och atmosfär ingår. Vi människor tenderar 

ofta att begränsa oss till konkret beskrivbar och ofta visuell information, men exempelvis 

skapar ljud och dofter, rymd och färger i hög grad de känslomässiga associationer som ger 

oss upplevelsen, och därför är det av stor vikt att finna sätt att fånga även sådana strömningar.

Ehn och Löfgren (2012) menar därför att metoder för upplevelseforskning inte får sätta 

begränsningar i var informationen kommer från, eftersom väsentliga delar då riskerar gå 

förlorade. Å andra sidan krävs en struktur för att greppa helheten, en strategi för vad 

uppmärksamheten ska riktas mot (ibid.). På så vis betonas vikten av bakgrundskunskap, men 

bakgrundskunskap snarare kring hur situationer fungerar än vad situationer består av. Detta är

viktigt för att undgå förutfattade meningar kring vilka beståndsdelar man letar efter, så att en 

så stor del som möjligt av helheten låter sig fångas (jämf. Díaz, 2013). I denna studie 

fungerar materialiseringsteorin (Damsholt & Simonsen, 2009) som sådan teori. 

Hammarén (1999) har visat hur text som uttrycksmedel kan användas som ett verktyg att 

fånga de strömningar i vårt inre som styr inte bara tanke, utan även handling. Díaz (2013) och

Dennet (1991) förordar också att arbeta med text, och framhåller hur den litterära 

medvetandeströmmen, den inre monologen, ger en bild av de mänskliga tankemönstren 

såsom de upplevts. Även Lundstedt (2009) intresserar sig för metoder att fånga det inre 

medvetandet, hon kallar metoden för mentala kartor, där ett fritt skisserande av syn- doft och 

övriga intryck syftar till att ge en upplevelsebaserad bild av världen sådan den framträder för 

oss. Mentala kartor som fenomenologisk metod ingår bland annat i Göranssons (2012) 

forskning. 

Ehn och Löfgren (2012) liksom Herdenstam (2011) finner att metaforer är särskilt 

användbara för att beskriva abstrakta sidor av upplevelsefenomen. Metaforer kan ses som ett 

verktyg för att väva in även de gestaltande och praktiskt agerande krafterna i det skrivna 
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språket (Hammarén, 1999 & Herdenstam, 2004). Även texters form och dess klang är på ett 

liknande sätt betydelsebärande (Díaz, 2013; Svenaeus, 1996). Gestaltandets roll i det skrivna 

språket och metaforernas styrka att nå bortom det explicita finner ursprung bland annat i 

Wittgensteins och Heideggers filosofier (Herdenstam, 2004; Svenaeus, 1996).

Denna studie arbetar med inre monolog, en typ av fenomenologisk text. Fenomenologisk text

kan definieras som ”en författad rapport i första person vilken beskriver medvetandets 

tillstånd genom att uttrycka den pågående medvetna upplevelsen i realtid” (Díaz, 2013 s. 739,

författarens översättning). Enligt Humphrey (1959) byggs en sådan text runt tre faktorer: 

minnet, som är dess bas; sinnena, som vägleder den; och fantasin, som gör texten formbar. 

Humphreys (1959) beskrivning tydliggör användbarheten för sådan text till studier av vår 

varseblivning; eftersom texten därigenom ses förena den sinnliga bilden av omvärlden med 

det subjektiva som finns inom oss, vilket per se är ett fenomenologiskt perspektiv av vår 

varseblivning och så som även Gibson (1969) beskriver de perceptuella systemen. I denna 

studies teoretiska bakgrund finns flera exempel på sådana texter som i olika form besitter 

fenomenologiskt innehåll, bland annat texter av James Joyce, Marcel Proust och Paul Valéry. 

Principen bakom denna studies metod är att vi genom att innehållsanalys av texter som 

skrivits fritt ur en författares medvetande, kan åskådliggöra en bild av den associativa naturen

hos författarens tankebanor (Díaz, 2013; Humphrey, 1959 & Dennet, 1991). Ju skickligare 

författaren är i att i ord fånga sina tankar opåverkade, desto närmare det faktiska medvetandet

blir analysens resultat (Dennet, 1991). En bra sådan beskrivning kan innehålla inte bara det 

som med ord låter sig konkret beskrivas utan även det förståelsebaserade, det implicita och de

tysta kunskaper som finns mellan orden (Hammarén, 1999 & Lundstedt, 2009). 

Huvudparten av den datainsamling som gjorts i studien har skett genom autoetnografi. Adams

et al. (2015) definierar begreppet språkligt: det handlar om jaget (auto), kulturen (etno) och 

skrivande (grafi). Det handlar alltså om att skriva en form av kulturellt betingad 

självobservation. Vidare beskrivs hur autoetnografin i sitt sökande efter förklaringar, till 

skillnad från traditionell forskning, både blickar inåt mot vår identitet, tankar och känslor; 

och utåt mot relationer, kulturer och omvärlden (ibid.). Metoden tillåter således ett samspel 

mellan oss själva och vår omgivning, och mening skapas ur interaktionen (ibid.). Detta är i 

praktiken en tillämpning av samma synsätt som Damsholt och Simonsen (2009) använder i 
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sin materialiseringsteori, och dessa författare förespråkar dessutom också autoetnografin som 

metod vid studier av materialisering. Att ta steget att använda den i kulturstudien 

hemmahörande autoetnografin till användning i en studie av vinprovning hänger således nära 

samman med materialiseringsteorin, som för övrigt också är en kulturteori. Faktum är att 

materialiseringsteorin mot bakgrund av ovanstående resonemang kan ses som en metodologi 

för autoetnografi. Fördelen med självobservation är att det tillåter oss fånga vår relation med 

omvärlden snarare än omvärlden i sig (Adams et al., 2015), vilket är exakt samma argument 

som motiverar fenomenologin som kunskapsteori (Toadvine, 2009; Merleau-Ponty, 

1945/2012, m.fl.). Autoetnografi kan således ses som en fenomenologiskt betingad metod.

Díaz (2013) har utformat den metod som använts för att analysera det insamlade 

textmaterialet, en typ av fenomenologisk innehållsanalys. Den bygger på en reduktion av 

textfragment till komponenter av fenomenologisk natur: sinnesintryck; känslor; tankar; 

uttryck etc., snarare än reduktion till meningsbyggande eller beskrivande komponenter såsom

i traditionell samhällsvetenskaplig innehållsanalys (jämf. Graneheim & Lundman, 2004). 

Díaz (2013) metod är i praktiken en tillämpning av den fenomenologiska reduktion som utgör

kärnan i Merleau-Pontys (1945/2012) fenomenologiska metodologi, och på så vis torde 

motivet för dess användbarhet i denna studie vara tydligt.

Material

”Everything about Florence seems to be coloured with a mild violet, like diluted wine.” 

Henry James
ur ett brev till dennes far (1869). 

Studien har arbetat med vinprovning. Materialet består av dels vinerna, och dels det 

antecknade material som insamlats vid provningsförfarandet.

Viner

Som studieobjekt valdes viner av skiftande kvalitet och ursprung (se tabell 1). Högkvalitativa 

viners besitter ofta en högre komplexitet (Jackson, 2009), och därigenom även en större 

uttrycksfullhet (Collin & Nilsson, 2014). Förutsättningarna att producera en särskilt 

innehållsrik medvetandeström utifrån vinet sett bedömdes därför optimerade med 
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högkvalitativa viner. Men eftersom denna studie i samma grad syftar till att belysa de 

processer som härrör från provaren vid sidan av de som härrör från vinet, kunde inte vinets 

kvalitet utgöra ett diskriminerande kriterium. Å andra sidan är kvalitetsskillnaderna 

väsentliga för tolkningen av resultatet. Därför valdes viner av skiftande kvalitet. 

Personliga associationer till ursprung, eller dofter och smaker, ansågs också viktiga att fånga. 

Detta är skälet varför vinerna valdes till synes slumpmässigt, för att i bästa fall uppfånga 

olika grad av personligt engagemang för de skiftande smakupplevelserna.

Tabell 1. Lista över studiens viner.
Vin Ursprung Kvalitetsnivå Analysmodell
1982 Ceretto
Barolo Bricco Rocche.

Barolo DOCG, 
Italien.

Mycket hög Medvetanderiktningar

2012 Cesar Marquez y Raul Pérez
La Vitoriana, Mencía.

DO Bierzo, 
Spanien.

Hög Uttryckssätt

2014 J P Chenet 
Cabernet-Syrah. 

IGP Pays d'Oc, 
Frankrike.

Enkel Agenser 
(två provningar av 
olika personer)

2013 Nikoloz Antadze 
Mtsvane.

Manavi,
Georgien.

Hög Uttryckssätt

2010 Bret Brothers,  La 
Soufrandière Climat Les Quarts. 

Pouilly-
Vinzelles AOC,
Frankrike.

Hög Agenser 

Provningsanteckningar

Provningsanteckningarna är i litterär form inre monologer. Det har ansetts nödvändigt att inte 

lägga någon som helst strategi för anteckningarnas utformande, eftersom de har för avsikt att 

avspegla ingenting annat än den konkreta situation som uppstår i skrivningsögonblicket 

(Humphrey, 1959; jämf. Díaz, 2013). Texternas format är inspirerat av skönlitterär inre 

monolog, men innehållsmässigt har inga kriterier satts upp. 

Provningsanteckningarna har författats huvudsakligen kvällstid, dels i hemmiljö och dels  

under vinprovningar samman med andra personer. Anteckningarna är inre monologer, och tre 

exempel på sådana återfinns i sin helhet som Bilaga 1. Merparten av 

provningsanteckningarna har skrivits av denna studies författare, och hela studien bör därför 
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ses som autoetnografisk (Adams et al., 2015). Antecknandet skedde samtidigt som vinet 

provades, och anteckningarna gjordes med penna i anteckningsblock, utifrån 

rekommendationer av Starfire (2013). Provningarna pågick mellan 10 och 20 minuter effektiv

tid, men innehöll i vissa fall avbrott för bland annat påfyllning av vin.

Studiens deltagare

Av skäl som kommer presenteras nedan under Insamling av data och Analys av data har 

studien utförts huvudsakligen genom studium av den egna personen, studiens författare, och 

klassas därför som autoetnografi. Studiens författare är därför av central betydelse i både 

datan i sig samt i behandlingen av densamma. Därför rekommenderar Adams et al. (2015) en 

ingående presentation av författaren i syfte att erbjuda transparens och skapa djupare 

förståelse för materialet. En sådan presentation återfinns under rubriken Presentation av 

studiens författare tidigt i denna uppsats.   

I jämförande syfte har även en liten del av studien skett på tredje person. Denna 

försöksperson har vid ett tillfälle provat samma vin som studiens författare och skrivit sin 

egna motsvarande medvetandeström. Personen har god erfarenhet vad gäller gestaltande 

uttryckssätt och kreativ förståelse, vilket ansågs viktigt för att nå den insikt i 

smakupplevelsen som krävs för att besvara studiens syfte. Till skillnad från studiens författare

saknar denne fördjupad kunskap om vin, vilket dock inte bedömts vara hinder för deltagande.

Forskningsetisk planering

När autoetnografisk metod tillämpas kringgås många forskningsetiska frågor, såsom krav på 

samtycke från respondenter, informations- och konfidentialitetskrav. Författaren är själv 

ansvarig för det material som publiceras, och har full förståelse för hur det används och sprids

(Adams et al., 2015). Viss försiktighet bör ändå iakttas eftersom vår tankevärld inte bara 

handlar om oss själva, konfidentialitetsfrågor kan därför bli aktuella ifall det vi upplever 

handlar om andra personer (ibid.).

Då det i denna studie finns ett undantag från det autoetnografiska, en vinprovning där också 

en annan person deltar, är personrelaterade forskningsetiska frågor relevanta huvudsakligen i 

det fallet. I enlighet med Bryman (2011) förmedlades information om studiens syfte och 
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datans kommande användning, dessutom diskuterades tänkbara risker med alkoholförtäring, 

och ett muntligt samtycke upprättades. Av försiktighetsskäl används ändå det material som 

samlats in från tredje person med högre konfidentialitet än det autoetnografiska i denna 

uppsats, och därför publiceras inga fördjupade uppgifter om personen. Den skrivna texten 

som helhet kommer av konfidentialitetsskäl heller inte publiceras i uppsatsen, utan endast 

behandlad data ur densamma. 

Då undersökningsobjektet är en alkoholhaltig dryck bör försiktighet iakttas under 

datainsamling för att undvika alkoholrelaterade skadeverkningar. Försiktighet bör också 

iakttas i hur resultatet framställs, så att det inte är att uppmanar till alkoholkonsumtion.

Insamling av data

Studiens datainsamling skedde som litterärt skrivande av inre monolog. I sitt verk om 

Merleau-Pontys filosofi använder sig Toadvine (2009) av begreppet hyperreflektion, för att 

beteckna infångandet av den inre monologen. I litteraturen har den inre monologen ofta 

funktionen att åskådliggöra personers upplevelsevärld och tankar. I denna studie är avsikten 

att fånga en persons varseblivning under vinprovning. Starfire (2013) beskriver författandet 

av medvetandeström som en oförutsägbar rörelse som binder samman mentala bilder, känslor

och minnen, där medvetandet ”töms ut” över pappret och resultatet blir en ostrukturerad 

associativ text. Humphrey (1959) betonar att det handlar om att fånga inte bara medvetandets 

fragment, utan också dess rörelse. Nationalencyklopedin definierar inre monolog som ”det 

tysta flöde av föreställningar som passerar diktfigurernas medvetande och som ligger mer 

eller mindre djupt under den logiskt och syntaktiskt organiserade tankens nivå” (NE, 2016). 

Eftersom det i denna studie gäller en personlig inre monolog handlar det om en typ av 

autoetnografi, i enlighet med Adams et al. (2015).

Genom att den inre monologen i hög grad är ett konstnärligt uttryckssätt saknas konkreta 

riktlinjer för hur detta skrivande går till praktiskt. Det är snarare en konst i sinnesnärvaro och 

oreflekterat skapande. Humphrey (1959), som studerat både sitt eget medvetande och kända 

litterära romaner, kan ses som det närmaste vi kommer en handbok i denna konst att skriva 

medvetandeström. Det finns även värdefull handledning för skrivande på flera nätforum 

(Starfire, 2013 & Wikihow, 2016): 
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Innan skrivandet kan börja är mental förberedelse viktigt, eftersom det är en fördel om sinnet 

är lugnt och författaren känner sig trygg. Wikihow (2016) rekommenderar en trygg miljö där 

författaren känner sig bekväm, och Starfire (2013) föreslår en stunds meditation innan 

skrivandet påbörjas. 

Det är en fördel att ha ett ämne eller ett föremål som utgångspunkt för det som ska skrivas 

(Wikihow, 2016 & Starfire, 2013). I denna studie är vinet sådan utgångspunkt. Konsten är att 

låta tankarna sedan gå såsom det behagar dem, och fånga denna sinnliga rörelse med pennan, 

och låta detta ske utan något förutbestämt mål med texten (ibid.). Någon reflektion över om 

associationerna är logiska eller inte får inte förekomma. Några tankar på textens format eller 

utseende bör inte förekomma, och inte heller vad gäller grammatik eller stavning eller 

meningsbyggnad (Wikihow, 2016). Eftersom det i denna studie provas vin parallellt med 

skrivandet är det sannolikt att medvetandet återvänder till vinet emellanåt, och emellanåt letar

sig bort i associativa tankebanor och reflektioner. Det uppstår då en pendelrörelse i texten 

som påminner om hur Damsholt & Simonsen (2009) beskriver vår upplevelse av omvärlden 

som just en pendelrörelse mellan betraktaren och det betraktade. 

Inre monolog bör skrivas för hand (Starfire, 2013 & Wikihow, 2016). Starfire (2013) menar 

att handens rörelse är viktig för hur vi fångar medvetandet. En förklaring kan finnas i att vid 

handskrift formas orden som hela rörelser, vilket står närmare vårt mentala arbetssätt än 

datorskriven text, och därför förmår göra oss mer intuitivt skapande. Datorskriven text, som 

är mekaniskt uppbyggd genom tangenttryckningar, uppmuntrar till ett mer enkelspårigt och 

mekaniskt tänkande (ibid.) (jämför även Figur 3). Ett knep kan vara att ha flera pennor i olika

färger, föra att genom val av färg på texten fånga ytterligare stämningar i det som upplevs 

som inte låter sig beskrivas med ord, liksom det kan finnas uttryck att fånga i att låta texten 

anta en grafisk form (Wikihow, 2016).

Skrivandet bör pågå så länge som orden fortsätter flöda, och avslutas när författaren känner 

sig redo att avsluta (Wikihow, 2016). All analys och behandling av texten sker efter avslutat 

skrivande, men till skillnad från själva skrivandet kan detta med fördel ske i dator (ibid.). 

Såsom för alla konstnärliga uttryckssätt krävs det träning för att öva upp skickligheten (ibid.).
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Analys av data

Dataanalysen skedde i tre steg: transkribering, analys och systematisering. Här följer en 

beskrivning av arbetsprocessen.

Transkribering

Den insamlade datan utgörs per vinprovning omfångsmässigt av tre till fyra sidor i ett A5 

anteckningsblock. Transkribering gjordes till dator för att underlätta kommande 

databehandling (jämf. Bryman, 2011). För att bevara medvetandets nedtecknade strömningar 

opåverkade är det av största vikt att ingenting förändras i en fenomenologisk text vid 

digitaliseringen (Díaz, 2013). Meningsbyggnad och ordval får under inga omständigheter 

förändras. Den enda redigering som skedde var att personnamn av integritetsskäl byttes ut för

att anonymisera, men detta bedöms inte förändra textens innebörd annat än för textförfattaren

personligen. 

Innehållsanalysen som redskap

Innehållsanalys syftar till att ur materialet självt finna relevanta strukturer, och systematisera 

samt kondensera dessa tills materialets meningsbärande komponenter utkristalliseras 

(Graneheim & Lundman, 2004). En fenomenologisk innehållsanalys skiljer sig från en 

traditionell hermeneutisk genom att det är särskilt intentionen bakom varje mening och 

meningens sammanlänkning med andra meningar som är betydelsebärande (Díaz, 2013). 

Syftet med den fenomenologiska analysen per se är att finna medvetandets tillstånd då orden 

skrevs (Dennet, 1991). Att exempelvis se till lingvistiska termer såsom ordklasser kan vara ett

redskap för att nå förståelse kring textens intention, men det bör då endast fungera som en 

vägledning och är inte något allmängiltigt tillvägagångssätt (Díaz, 2013). Som exempel kan 

nämnas hur Selboe (2013) i en fenomenologisk analys Virginia Woolfs texter fann att 

budskapet kunde grupperas kring funktion och skönhet. I en annan fenomenologisk 

textanalys av James Joyce fann Díaz (2013) en gruppering kring mentala bilder, tankar, 

känslor och sinnesintryck. 

Om tolkning och förståelse

Vid fenomenologisk textanalys förordar Díaz (2013) noggrant fokus inte bara på författarens 
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ord i sig själva utan också ordens subjektiva form såsom deras klang. Ett liknande studium av

budskap i språket, som står att finna bortom orden i sig, återfinns även inom pragmatisk 

språkteori (Hammarén, 1999) och i Merleau-Pontys (1968) filosofi. För att nå sådan 

förståelse för en text förordar Díaz (2013) att hänsyn tas till både författarens och läsarens 

kulturella hemvist samt uppsåtet med texten. Vidare ska det sökas inte bara det explicita utan 

även underförstådda meningar bakom orden, något även Herdenstam (2004 & 2011) tillämpat

i sin forskning. För att uppnå en god fenomenologisk analys av andra författares texter krävs 

som synes gediget förarbete kring förförståelsen. Díaz (2013) rekommenderar dessutom att 

flera personer analyserar samma text var för sig och därefter kommer överens om en 

gemensam tolkning, för att kringgå deras subjektiva influenser härrörande från själva 

analysen. Liknande argument kring tolkning i grupp finns hos Bryman (2011) gällande 

traditionell samhällsvetenskaplig innehållsanalys. 

Ovanstående problematik och förhållningssätt handlar emellertid om att nå förståelse för 

andra författares texter, och detta är inte lika relevant då studien är autoetnografisk. Analysen 

underlättas avsevärt när författaren själv analyserar sin text: den faktiska innebörden och 

tolkningen bakom orden framstår på så vis relativt tydligt. En fördel med autoetnografiskt 

arbetssätt är just förståelsen för det egna materialet (Adams et al., 2015). I denna studies 

analysprocess fanns på så vis redan en grundläggande förståelse för hur medvetandets 

tillstånd såg ut när orden skrevs, det tillstånd vilket är just den essens som söks med den 

fenomenologiska reduktionen (jämf. Merleau-Ponty, 1945/2012; Dennet, 1991 & Díaz, 

2013). Detta är det viktigaste skälet till att denna studie genomförts autoetnografiskt.

Innehållsanalysens genomförande

Materialet disponerades genom att brytas ner i meningsbärande enheter, där varje 

betydelsebärande element utgör en enhet. Eftersom den autoetnografiska texten här ofta 

består av korta meningar blev oftast varje mening ett element, men inte alltid. I 

storleksordningen 50-100 sådana enheter framträdde i varje provningsanteckning, och dessa 

numrerades. Med utgångspunkt i hur Díaz (2013) arbetat grupperades dessa enheter också i 

större episoder, där varje brytpunkt ska ses som en paus i medvetandeströmmen och varje ny 

episod början på en ny tanketråd. Det framträdde i storleksordningen 10 sådana episoder per 

anteckning.

52



Var och en av de 50-100 enheterna behandlades individuellt, för att kondensera och finna en 

tolkning av dels innebörd men också medvetandets avsikt i varje enskilt fall. Arbetet med 

tolkning gjordes grundligt, både analytiskt och intuitivt, och var tidskrävande. Det intuitiva är

särskilt viktigt för att finna även den dolda meningen mellan orden (jämf. Hammarén, 1999; 

Díaz, 2013 & Lagerbielke, föreläsning, 18 mars 2016 ). Utifrån denna tolkning abstraherades 

sedan ett eller flera begrepp ur varje av de 50-100 enheterna. Begreppen benämns koder, och 

uppåt 20-talet sådana kunde identifierades i varje provning. Koderna systematiserades sedan 

ytterligare för att inordnas i tre-fyra kategorier vilka innehåller den fenomenologiska 

essensen i varje enhet (jämf. Merleau-Ponty, 1945/2012 & Díaz, 2013). Dessa kategoriers 

utformning har inspirerats av Damsholt & Simonsen (2009) i det att de representerar subjekt 

kontra objekt, eller relationer dessa emellan som äger olika grad av agens. Tanken att skilja 

på materiellt och subjektivt ursprung hos medvetandets processer har också ursprung i hur 

Hume (1739/2002) betraktade varseblivningen i termer av dels sinnes- och dels 

reflektionsintryck.

Systematisering och grafiskt åskådliggörande

Enligt tidigare redogörelse är syftet med en fenomenologisk analys att fånga medvetandets 

strömningar, där den tänkta processen är i fokus liksom relationerna mellan 

medvetandeinnehållets komponenter. Det kanske viktigaste motivet till att arbeta med Díaz 

(2013) metod är att den förmår åskådliggöra medvetandets flöde, eller fenomenologiskt 

uttryckt relationerna. Detta görs grafiskt genom så kallade Petrinät (se Figur 5), en typ av 

flödesscheman med ursprung inom tekniska discipliner och resurshantering. I en graf tilldelas

varje tankeelement, det vill säga de fyra kategorierna ovan, en punkt varje gång elementet 

uppträder. Elementen binds samman med pilar ifall en tanke leder till en annan och parallella 

linjer ifall elementen uppträder tillsammans. Slutet på en tanketråd eller episod, det vill säga 

någon av de 10-talet brytpunkter som nämnts ovan, markeras genom att inga pilar leder 

vidare och istället tar en ny sektion sin början vid nästa steg på tidsaxeln. Varje steg på 

tidsaxeln utgör ett av de 50-100 enheterna ur texten. Y-axeln utgörs av de fyra kategorierna 

ovan. På så vis kan relationerna mellan olika strömningar i varseblivningen modelleras (se 

Figur 5). Relationerna kan tolkas i termer av intryck/uttryck eller perception/kognition, men i 

förlängningen också som analytiskt/syntetiskt (jämf. Hedenstam, 2004). Här följer en text av 
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James Joyce och ett petrinät som konstruerats av Díaz (2013) utifrån samma text:

”I bet the cat itself is better off than us have we too much blood up in us or what O 
patience above is pouring out of me like the sea anyhow he didn’t make me pregnant
as big as he is I don’t want to ruin the clean sheets the clean linen I wore brought it 
on too damn it damn it and they always want to see a stain on the bed to know 
you're a virgin for them all that’s troubling them they’re such fools too you could be 
a widow and divorced 40 times over a daub of red ink would do or blackberry juice 
no that’s too purply O Jamesy let me up out of this pooh sweets on sin who ever 
suggested that business for women what between clothes and cooking and children 
this damned old bed too jingling like the dickens I suppose they could hear us a way 
over the other side of the park till I suggested to put the quilt on the floor with the 
pillow under my bottom I wonder is it nicer in the day I think it is easy I think I’ll 
cut all this hair off me there scalding me I might look like a young girl wouldn’t he 
get the great sucking the next time he turned up my clothes on me I’d give anything 
to see his face where’s the chamber gone easy I’ve a holy horror of its breaking 
under me after that old commode I wonder was I too heavy sitting on his knee”

James Joyce 
ur Ulysses (1922).

citerad ur Díaz (2013, s.7)

Figur 5. Exempel på fenomenologiskt petrinät, utifrån text av James Joyce, citerad ur 

Díaz (2013, s.8). [I = Mentala bilder, T=Tankar, E=Känslor, S=Sinnesintryck.] 
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Resultat

”En sigillsten av rubin i en ring av guld – 
så är orkesterns spel vid festen. 

En sigillsten av smaragd i en infattning av guld –
så är sång och spel till ett gott vin.”

     

Bibeln (SYR 32:5-6). 

Här presenteras resultatet av studien, en redogörelse för arbetsprocessen och dess resultat. 

Först visas kondenseringen av det skrivna materialet till dess essentiella komponenter, och 

därefter följer ett avsnitt om hur relationen dessa komponenter emellan åskådliggör 

medvetandets process vid en smakupplevelse. 

  

Fenomenologisk kategorisering: Medvetandets komponenter

Den stegvisa arbetsprocessen vid innehållsanalysens kondenseringsfas åskådliggörs 

exemplifierande i Figur 6. Principen bygger på Díaz (2013), men följer strukturen från 

Graneheim och Lundman (2004).

Meningsenheter Kondenserade
meningsenheter

/Tolkning

Koder Kategorier
I=Intryck K=Känsla

R=Reflektion U=Uttryck

56. Och så tittar jag 
mot åldern igen. 

Association till egna 
personen? Association till 
vinets mognad?

uttryck,
subjektiv agens,
materiell agens

I+U

57. År av tid. Kontext, tid och rum, vinets 
mognad? 

konstaterande,
metafor, intryck

I+K+U

58. Det är som ett 
träd.

Det upplevda är stort, är 
trädet en bild av det eviga? 

metafor, intryck I+K

59. Fatet måste vara 
gjort av sådant trä.

Associativ reflektion kring 
vinifiering? 

reflektion,
intryck

I+R

60. Var kommer 
annars helheten från?

Associativ reflektion kring 
den inre känslan? 

reflektion,
uttryck

R+U

Figur 6. Exempel på den stegvisa reduktionen från ursprunglig text till 
fenomenologisk kategorisering, för några valda meningsenheter ur samma provning.
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Centralt i studien är de koder som uppstod då tolkningen reducerades till begrepp (se tredje 

kolumnen i Figur 6), eftersom dessa har en koncentrerad betydelsebärande funktion. Några 

exempel på koder hämtade ur provningen ovan är: sensoriskt intryck, interjektion, metafor, 

analys och konstaterande. Genom att metoden arbetar abduktivt, det vill säga som en 

växelverkan mellan teori och empiri, kunde koderna tillåtas bestämma vilken teoretisk modell

av medvetandet den aktuella texten skulle analyseras emot. Denna slutledning kan sägas ha 

växt fram dels induktivt ur själva textens innebörd, men också deduktivt ur en återspegling 

mot teorin, vilket är just det som karaktäriserar en abduktiv process (jämf. Fejes & 

Thornberg, 2015). 

Det var alltså innehållet i texten som tilläts styra vilken kategorisering som användes i datan. 

Hur en sådan kategorisering växte fram genom gruppering av koder åskådliggörs i Figur 7, 

där exemplet för tydlighetens skull hämtats från samma vinprovning som föregående 

exempel. Här grupperas de i fyra kategorier utifrån upplevelsens natur baserat på 

medvetanderiktningar: 

Figur 7. 20 koder ur innehållsanalys av vinprovning, grupperade efter upplevelsens natur 
såsom medvetanderiktning.
Liknelserna och känslorna är av såpass olika natur att de kunde utgjort varsin grupp, men de har i syfte att 
förenkla sammanförts utifrån att de bedöms ha en närliggande plats inom medvetandets estetiska dimension. 

I fallet ovan blev alltså texten kodad mot en modell av medvetandet såsom bestående av 

medvetanderiktningarna intryck, känsla, reflektion och uttryck. I ett annat fall blev kodningen

uttrycksformerna estetik, praktik och naturvetenskap, samt i ytterligare ett fall handlar det om

agenserna subjektivt, objektivt och omgivning. De tre modeller över medvetandets kategorier 

som växte fram ur abduktionen, och som kommit att användas vidare i studien illustreras som

Figur 8:
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intryck känsla reflektion uttryck

sensoriskt intryck emotionellt reflektion uttryck
intryck emotionellt intryck klassificering bekräftelse

materiell agens liknelse jämförelse interjektion
metafor personlig reflektion slutsats

association konstaterande
analys fantasi

subjektiv agens



Modell 1: Upplevelsen som medvetanderiktning

När koderna grupperades i fyra kategorier i det givna exemplet ovan, utgjorde Damsholts & 

Simonsens (2014) materialiseringsteori kring medvetandets riktning mellan subjekt och 

objekt det teoretiska ramverket: Kategorin Intryck innefattar koder där objektet är drivande i 

en riktning inåt mot subjektet och det upplevda alltså kommer av komponenter i vinet, och 

Uttryck innefattar koder där subjektet är drivande i en riktning utåt mot objektet och det 

upplevda alltså har sitt ursprung i personens inre. Kategorin Känsla, som även innefattar 

liknelser, representerar en estetisk dimension och saknar tydlig riktning. Huruvida den ens 

ska vara med i denna modell kan därför ifrågasättas, men eftersom den uppkom ur den 

abduktiva processen sida vid sida med de andra bör dess relevans inte ifrågasättas mer än 

någon av de andra. Kategorin Reflektion saknar också tydlig riktning, och är en 

förnuftsbaserad rörelse inom människan. Att känslorna och reflektionen placeras i varsin 

dimension härrör från hur Hume (1739/2002) beskriver passioner och förnuftet som de två 

tydligt avgränsade sidorna av det mänskliga medvetandet, vilka Hume dessutom ger 

jämbördig betydelse. Det är värt att notera hur dessa fyra kategorier har stor likhet med de 

kategorier Díaz (2013) fann i en av sina litterära textanalyser (se Figur 5), vilket styrker deras

relevans för modellerandet av medvetandeströmningar.

För att exemplifiera innehållet i de olika kategorierna har några exempel valts ut. Först fyra 

där kategorierna uppträder i ren form, och sedan ett exempel på en mening som platsar inom 
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Figur 8: Tre modeller utifrån vilka medvetandet kan kategoriseras. De har vuxit fram abduktivt
ur studiens teori och data.



flera kategorier:

11) Parfymerat och hårt på samma gång. (Intryck).

101) Rött som hibiskus. (Känsla [eg. liknelse]).

40) Eller är det mina önskningar som gör mig förblindad? (Reflektion).

66) Det är liv! (Uttryck).

59) Fatet måste vara gjort av sådant trä. (Intryck och Reflektion).

Modell 2: Upplevelsen som uttryckssätt

I flera av vinprovningarna befanns de tre uttryckssätten estetik, praktik och naturvetenskap 

vara kategoriserande. Estetikens gestaltande, praktikens görande och naturvetenskapliga 

förklaringar är också de kunskapsförmedlare som Damsholt och Simonsen (2009) samt 

Eriksen et al. (2013) använder till att förklara hur världen framträder för oss genom 

materialiseringsteorin. Dessa begrepps relevans, för att finna förståelse specifikt för vin 

dessutom, återfinns som centrala även i Herdenstams (2004 & 2011) forskning. Vidare har  

pragmatiken, estetiken och naturvetenskapen från varsina håll fördjupat sig i dessa 

uttrycksformer.

I de av vinprovningarna, där estetik, praktik och natur befanns kategorisera såg några typiska 

meningar ut såhär:

12) Så oförstörd! (Estetik).

70) Det är såhär man ska lära sig dricka vin. (Praktik).

52) Inte druvjuice utan en bärjuice med skogsbär. (Naturvetenskapligt).

72) Så glad att vi delade den här flaskan. (Estetik och Praktik).

Modell 3: Upplevelsen som agenser

I flera av vinprovningarna befanns processdrivande krafter, agenser, vara det mest centrala, 

och subjektivitet, objektivitet och omgivning fick i de fallen bli kategoriserande. Här gjordes 

innehållsanalysen av de texterna parallellt, och kategorierna valdes för att de karaktäriserar 

alla texterna. Skälet till detta var att möjliggöra jämförelse dessa resultat emellan.

Att det subjektiva och det materiella båda äger och delar den skapande kraften i en situation, 
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och att skeendena i vår värld byggs utifrån människans ständiga interaktion med tingen, är 

fundamentalt i materialiseringsteorin såsom den beskrivs av Damsholt och Simonsen (2009). 

I studien framträdde dock inte bara en utan två typer av materialiteter: dels vinet som objekt 

och dels den rumsliga omgivningen. Det befanns nödvändigt att separera dessa för att 

analysen skulle bli meningsfull: vinet i sig måste separeras från dess omgivning för att 

synliggöras (jämf. Eriksen et al., 2013). I en studie av vin såsom denna är nämligen vinet lika

fjärmat från sin omgivning som människan som provar är från samma omgivning. 

Det är värt att notera att när en meningsenhet benämnts exempelvis objektivt är det inte så 

enkelt som att det bara handlar om att den innehåller objektiva ting. Snarare handlar det om 

att det är de objektiva tingen som agerar starkast i meningen, att det är det objektiva som 

driver handlingen och därigenom skapar innebörden i den specifika meningsenheten (jämf. 

Damsholt & Simonsen, 2009 & Göransson, 2012).

Några exempel på meningsenheter som kategoriserats enligt detta system följer här:

44) Det finns steg att ta. (Subjektivt).

38) Rubinrött i glaset. (Objektivt).

24) Härinne är rummet så mycket större! (Omgivning).

11) När vintern kom idag var det denna värme jag saknade. 
(Subjektivt, Objektivt och Omgivning).

Den fenomenologiska processen: Medvetandets process
Var och en av varje provnings episoder, det vill säga grupperingar av meningsbärande 

enheter, behandlades separat. Inga associationer i medvetandet finns mellan sådana episoder. 

Datan inordnades i en matris (som exempel se Figur 9). Fyra fullständiga matriser återfinns 

som Bilaga 2.

Figur 9. Utdrag ur rådatamatrisen som visar den åttonde episoden i provning #1, en 
komplett episod ur medvetandeströmmen bestående av enheterna 72-93. 
(Notera hur kryssen bildar horisontella sammanhängande linjer när medvetandet uppehåller sig i samma 
dimension under flera enheter i följd.) 
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Analysen av ovanstående episod kan förtydligas ytterligare om matrisen skisseras som ett 

petrinät (Figur 10). I petrinätet åskådliggörs i form av pilar även de processer som binder 

meningsenheterna samman:

Figur 10. Petrinät som illustration av medvetandets process under episoden 72-93 i 
provning #1.  

Petrinätet ovan har uppenbara regelbundenheter, vilka markerats i färg. Detta visar på 

varseblivningen pendling mellan de olika sidorna av medvetandet: Vinprovaren uppehåller 

sig periodvis i Reflektion (74-79); därefter Intryck (77-86); därefter Känsla (84-93); och mot 

slutet även parallellt i Uttryck (88-93).

En liknande pendelrörelse eller växelverkan återfinns i samtliga av studiens vinprovningar. I 

Figur 11 åskådliggörs en liknande växelverkan mellan praktik, estetik och naturvetenskap; 

och Figur 12 visar en växelverkan mellan subjektivitet, objektivitet och omgivning. Notera i 

Figur 12 hur det finns en svårighet att hålla sig till objektiviteten, det vill säga att vinprovaren

tenderar tänka på framför allt omgivningen istället för på vinet i sig. 

60



Jämförande studie med tredje person

Samtliga vinprovningar som hittills presenterats har utförts autoetnografiskt. I syfte att finna 

ut om de mönster som beskrivits ovan härrör från den individuelle provaren eller om liknande

mönster finns också hos andra gjordes även en jämförande studie genom att involvera 

ytterligare en person. Samma vin (JP Chenet Cabernet-Syrah IGP Pays d'Oc) som beskrivs i 

Figur 12, provades på samma plats och under samma förutsättningar, men av en annan 

person. Enda skillnaden är alltså att det är en annan person som författar sin 

medvetandeström. I innehållsanalysen av detta vin har dessutom samma analysmodell 

använts (subjektivt/objektivt/omgivning). 

Inledningsvis hade personen svårt för att förstå vad uppgiften gick ut på, hur man ska tänka 
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Figur 11. Petrinät som visar medvetandeströmmen som en växelverkan mellan 
kunskapsformerna praktik, estetik och naturvetenskap. Utdrag ur vinprovning #2.

Figur 12. Petrinät som visar medvetandets växelverkan mellan att uppehålla sig i subjektivitet, 
objektivitet och omgivning. Utdrag ur vinprovning #3. Detta är ett vin av enklare kvalitet; notera hur 
medvetandet i högre grad uppehåller sig i omgivningsfaktorer än i objektivitet kring vinet i sig. 



för att lyssna till sitt medvetande och hur en medvetandeström ska skrivas. Personen 

upplevde sig även distraherad av att inte ha någon större vinkunskap, och uttryckte det som 

att ”jag kan ingenting om vin”. Som vägledning gavs då tipset att inte utgå endast från vinet, 

utan att det var fritt att utgå från vilka upplevelser som helst. Personen uppmanades på prov 

att försöka tänka sig vinet gestaltat som en färg eller ett mönster (i enlighet med Wikihow, 

2016). Detta underlättade. Personen beskrev då spontant rödvinet som ”ljusgrönt”, och denna 

ingång fick personen att förstå värdet av abstraktion (jämf. Ehn och Löfgren, 2012) och att 

det inte är vinet i sig utan i lika stor grad provaren själv som bestämmer vad det smakar. Det 

tycks finnas en försvårande bild av ”rätt och fel” när det gäller vin. Det krävs uppenbarligen 

uppmuntran för att kringgå förutfattade meningar och tillåta sig förstå vin på sitt eget sätt. 

När personen sedan fattade pennan och började skriva blev texten en inre monolog, fullt 

användbar för denna studie. Figur 13 visar i form av ett pertrinät ett utdrag ur denna 

medvetandeström:

Den totala längden på de två personernas medvetandeströmmarna är olika, och det explicita 

innehållet är förstås också olika. Men det finns också likheter. Studeras figurerna 10; 11; 12 

och 13 är det tydligt hur båda visar att en växelverkan sker mellan kategorierna, och denna 

studie på tredje person antyder att växlandet i sig äger en viss generaliserbarhet också 

personer emellan. 
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Figur 13. Petrinät som visar medvetandets växelverkan mellan att uppehålla sig i subjektivitet, 
objektivitet och omgivning. Utdrag ur vinprovning #3, med samma vin som i Figur 12 men med 
annan vinprovare.           
Detta är ett vin av enklare kvalitet; notera hur medvetandet i högre grad uppehåller sig i omgivningsfaktorer och 
subjektiva faktorer snarare än i objektivitet kring vinet i sig. 



Hypotesformulering utifrån resultatet: Exempel 1. 

Detta korta avsnitt och det följande syftar till att visa en möjlig tillämpning av ovanstående 

resultat, och visar vägen till användbarhet i form av konkret vetande. Här söks samband och 

det beskrivs hur hypoteser kan prövas utifrån vårt fenomenologiska perspektiv, dock omsatt i 

en mer positivistisk form av mätande inte helt olik Merleau-Pontys (1945) eidetiska 

reduktion, varmed läsaren kan notera att avsnittet också befinner sig i gränslandet till att 

innefattas i studiens kunskapsmål. Det ska understrykas att försöken inte har omfattning bred 

nog för att klassas som fullgoda empiriska studier. Eftersom detta är en fenomenologisk 

studie vore det också fel att begära traditionellt vetenskapliga empiriska kvaliteter, eftersom 

fenomenologin knappast medger detta. Fenomenologin har å andra sidan en styrka i att 

förutsättningslöst kunna arbeta med hypotesformulering. Och studier av 

medvetandeströmmar tycks förmå leda oss till förståelse av ämnen som är svåråtkomliga med

andra metoder.

Att medvetandets process sker som växelverkan tycks ha någon form av generaliserbarhet när

två personer jämförs (Figur 12 och Figur 13). Vid djupare analys framträder dessutom ett 

implicit samband i denna växelverkan: det gäller förhållandet mellan hur ofta de två 

vinprovarna befinner sig i vardera av de tre kategorierna när de provar samma vin. Denna 

frekvens åskådliggörs i figur 14: 
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Figur 14 kan tolkas som att förhållandet mellan intresset för vinet, intresset för omgivningen 

och intresset för den egna tankevärlden är nära att vara detsamma personerna emellan. För 

båda provarna agerar det egna jaget starkast, medan objektet (vinet) har den svagaste agensen

(22% i båda fallen!). Det enda som skiljer är att den ena vinprovaren upplever en något 

starkare agens från omgivningen än den andra upplever (35% respektive 27%). Notera dock 

att några generaliserbara slutsatser inte kan dras, eftersom detta endast är ett fall som 

studerats och statistisk säkerhet saknas. Att fördjupa sig i generaliserbarhet faller utanför 

denna studies kunskapsmål, och skulle kräva att vi lämnar den fenomenologiska ontologin. 

Denna studies resultat handlar om tankesättets användbarhet, och vad som påvisats är att det 

fenomenologiska perspektivet äger kraftfull styrka i hypotesformulering kring vårt 

medvetande och ger oss ändå värdefull förståelse kring hur vi tänker och hur vi upplever.  Att 

bekräfta eller avfärda hypotesen lämnas öppet för framtida forskningsarbete.

Exempel 2. Hypotesen att kvalitet styr vinets agens

En vidare hypotes som kan dras ur resultatet ovan är att vinets kvalitet styr hur mycket 

uppmärksamhet som riktas mot vinet, i förhållande till vad som riktas mot omgivningen eller 
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Figur 14. Förhållandet mellan hur frekvent två olika vinprovare upplever agens från 
subjektivitet, objektivitet och omgivningsfaktorer vid provning av samma vin*    
*2014 JP Chenet Cabernet-Syrah IGP Vin de Pays d'Oc.



mot den egna tankevärlden. I fallet med det enklare vinet i Figur 14 är det objektiva [det vill 

säga vinets agens enligt Damsholt och Simonsen (2009)] underordnad övriga verksamma 

krafter (vinprovarens agens respektive omgivningens agens). När ett mer högkvalitativt vin 

[2010 Pouilly-Vinzelles La Soufrandière Climat Les Quarts, till höger i Figur 15] provades 

kategoriserades det enligt samma modell som det enkla vinet, och en illustrativ jämförelse 

kan göras som Figur 15:
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Figur 15. Två viner med skiftande kvalitet och förhållandet mellan 
olika upplevda kategorier för respektive vin, samt som jämförelse ett 
tredje vin som analyserats enligt andra kategorier.



För de båda vinerna överst i Figur 15 är den subjektiva agensen likvärdig, medan den 

objektiva agensen och frekvensen för omgivningens agens skiljer vinerna emellan. I det mer 

högkvalitativa vinet styrs upplevelsen i större grad av faktorer som härrör från vinet (32%) än

i det enklare vinet (22%). Vid provning av det enklare vinet styrdes upplevelsen i högre grad 

av omgivningens faktorer (35%) än för det mer högkvalitativa vinet (23%). Detta leder oss 

mot hypotesen att kvaliteten inverkar på hur mycket uppmärksamhet som riktas mot vinet. 

Kanske är det så att om vi provar ett högkvalitativt vin upplever vi ett större intresse för vinet,

men provar vi ett enkelt vin tenderar vi tänka på andra saker än just det som finns i vinet?

Underst i figur 15 har även data från en tredje vinprovning inkluderats. Här är kategorierna 

inte desamma som för ovanstående viner, men vad gäller objektivitet och intryck är dessa 

ändå jämförbara i den mening att båda handlar om vinets materiella agens gentemot 

vinprovaren (jämf. Damsholt & Simonsen, 2009). För det mycket högkvalitativa vinet 

underst i figuren har denna materiella agens likbördig betydelse i förhållande till övriga 

faktorer, medan den för det enklaste vinet är tydligt underordnad de övriga. Detta kan tolkas 

som ytterligare ett indicium i riktning med den ställda hypotesen. För ett mycket 

högkvalitativt vin tycks den materiella agensen åtminstone ha en stark ställning i förhållande 

till övriga faktorer, till skillnad från fallet med det enklaste vinet där denna agens är tydligt 

underordnad övriga faktorer.

Diskussion
Student: Dr. Einstein, Aren't these the same questions as last year's 
[physics] final exam?

Dr. Einstein: Yes; But this year the answers are different.

Albert Einstein

Som inledning till diskussionen ska det återigen tydliggöras att denna studie handlar om hur 

vi genom att betrakta kända fenomen ur ett nytt perspektiv kan finna nya förklaringar och 

skapa nya modeller för dessa. I första hand handlar det om att finna strukturer och mönster. 

Det ska vara tydligt för läsaren att det är associationsbanorna snarare än ämnet för 

associationerna som studien avsett att kartlägga. Studiens viktigaste resultat handlar om 
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betraktelseperspektivet: att fenomenologin kombinerad med materialiseringsteorin gör det 

möjligt att utveckla metoder till att betrakta varseblivningens mönster på ett nytt sätt. Ur detta

följer också att studien faktiskt visat att beskrivbara mönster finns. Exakt hur dessa mönster 

ser ut, och vilken grad av generaliserbarhet de har, hör dock inte till denna studie utan lämnas

till vidare forskning.  

En av denna studies tillämpningar är i form av metodutveckling. Detta gör att resultatet och 

metoden delvis hänger samman, eftersom metoden i sig på sätt och vis blir resultatet av en 

studie i metodutveckling. Därför kommer metod- och resultatdiskussionen i viss mån gå in i 

varandra. Genom att metoden är abduktiv finns dessutom ytterligare en nära koppling mellan 

teori och metod. För att ändå strukturera detta inleds diskussionskapitlet med 

resultatdiskussionen, där det filosofiska perspektivets användbarhet betonas, och de mönster 

som kunnat påvisas i studien diskuteras. Därpå följer metod- och materialkapitlet, som 

förutom att diskutera denna specifika studies arbetssätt också ska ses som en diskussion av 

hur samma arbetssätt kan omsättas i en metod för framtida studier. Och så följer en 

diskussion av forskningsetiska frågor allra sist. 

Resultatdiskussion

När studiens resultat nu diskuteras handlar det om att tydliggöra värdet av det filosofiska 

perspektiv studien arbetat med, om värdet av att tillämpa ett fenomenologiskt perspektiv på 

studier av smakupplevelser, och i förlängningen också om värdet av detta perspektiv för en 

bredare måltidsforskning. Dispositionen följer samma struktur som resultatet presenterades 

efter: först diskuteras frågan om vad medvetandet kan anses bestå av och därefter följer en 

diskussion av hur dessa beståndsdelar hänger samman. Genomgående i detta filosofiska 

resonemang kommer diskussioner kring tillämpbarheten för måltidskunskap finnas 

närvarande.

 

Medvetandets komponenter och konsten att bygga en helhetsbild

Studien uppvisar värdefulla resultat beträffande fenomenologins användbarhet till att hitta 

medvetandets beståndsdelar. Den fenomenologiska reduktionen ska till skillnad mot den 

eidetiska reduktionen inte ses som en väg till kunskap om världen i sig, utan handlar om 
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världen sådan den framträder för oss (Merleau-Ponty, 1968). Att världen i sig har 

beståndsdelar är redan välutforskat av naturvetenskapen, men vilka komponenter som 

medvetandet sätts samman av är tämligen okänt. Denna studie gör inte anspråk på att ha 

funnit de universella beståndsdelarna för smakupplevelsen, utan handlar istället om att 

strukturer går att finna och hur det går att se system i dessa strukturer som faktiskt skapar en 

meningsfull bild. Detta räcker gott och väl till åtminstone en värdefull slutsats: nämligen att 

smakupplevelsen går att modellera helhetligt med fenomenologi. 

Strukturer i form av subjektivitet, objektivitet och omgivningsfaktorer; eller praktik, estetik 

och naturvetenskaper; eller intryck, uttryck, reflektion och känsla är exempel på 

smakupplevelse-modeller som utvecklats ur studiens resultat (Figur 8). Alla dessa tre 

modeller visar i enlighet med Gibson (1969) på en bredare och mer holistisk form för vår 

varseblivning än den vanligtvis beskrivna: Inom sensoriken betonas oftast bara det 

naturvetenskapliga, det objektiva och intrycken (Jackson, 2009), inom den psykologiska 

beteendevetenskapen betonas huvudsakligen det naturvetenskapliga samt lite av det 

praktiska, till största delen det subjektiva, samt intryck, uttryck och reflektioner (Gilhooly et 

al., 2014). Inget av dessa synsätt innefattar i sin helhet någon av de modeller som finns i 

Figur 8, utan bara delar av dem. Både sensoriken och beteendevetenskapen kan på så vis 

påvisas vara förenklingar som endast förmår beskriva valda delar av den varseblivna helheten

(jämf. Figur 1, samt Gibson, 1969; L'Orange Fürst, 1995 & Steiner, 2009). 

Den varseblivna helheten, holismen, är både perceptuell och kognitiv på samma gång, och 

dessutom i hög grad implicit (Nanay, 2012; Dennet, 1991). Om positivismen skulle söka 

förklaring till något sådant skulle komplexiteten bli alltför stor för att vara greppbar. Bildligt 

åskådliggjort skulle de positivistiska fragmenten (se Figur 3) bli för många och omöjliga att 

hålla ordning på. Detta är också på sätt och vis det argument mot holism som Bjereld et al. 

(2009) lägger fram när han citerar Nørrestranders. Emellertid är inte holism en fullständig 

omöjlighet, det är endast en positivistisk omöjlighet (Husserl, 1911/2002 & Merleau-Pony 

(1945/2012). Detta blir tydligt om vi betraktar Figur 3 tillsammans med ovanstående 

resonemang kring hur varken sensoriken eller beteendevetenskapen förmår beskriva någon av

modellerna i Figur 8 i sin helhet. Ett icke-positivistiskt synsätt såsom det fenomenologiska är 

användbart i sammanhang då vi söker förståelse för fenomen vars komplexitet går bortom 
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positivismens fattningsförmåga. Resultatet av denna studie visar på att upplevelsen av vin är 

ett exempel på något just sådant: vinupplevelsen är alltför avancerad för att till fullo kunna 

beskrivas positivistiskt. Härav följer denna studies viktigaste slutsats, som också är i linje 

med L'Orange Fürst (1995): nödvändigheten av ett fenomenologiskt perspektiv i de fall då vi 

avser beskriva måltidsupplevelser såsom helhetsupplevelser.

Medvetandets komponenter och ett försök att förklara modeller

En av de oftast citerade modellerna inom måltidskunskapen är den så kallade FAMM-

modellen, vilken enligt Gustafsson et al. (2006) utformats just utifrån upplevelsen av ett 

restaurangbesök. På sätt och vis är FAMM-modellen därigenom ett exempel på precis en 

sådan holistisk modell som denna studie också sökt. Ändå används FAMM-modellen så gott 

som alltid med ett positivistiskt synsätt, men faktum är att den är fullt kompatibel även med 

fenomenologisk ontologi. Det finns goda skäl för att hävda att FAMM-modellen inte behöver 

betraktas objektivt såsom exempelvis Swahn (2011) gjort, utan kommer mer till sin rätt om 

den betraktas ur upplevelsens perspektiv (Figur 16). Inte minst modellens skapare 

(Gustafsson et al., 2006) betonar ju modellens ursprung i en sorts helhetsupplevelse. Det 

fenomenologiska perspektivet är enligt Husserl (1911/2002) och Merleau-Ponty (1945/2012) 

just detta upplevelsens perspektiv. Denna studies resultat är också i linje med ett sådant 

antagande: att fenomenologin erbjuder oss möjligheten att betrakta denna helhetsupplevelse 

holistiskt. Kanske är fenomenologin vår möjlighet till holism kring måltidsupplevelser? 

(jämf. L'Orange Fürst, 1995). Fenomenologins relevans för måltidskunskap är hursomhelst 

tydlig.
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Faktum är att betraktas FAMM-modellen utifrån upplevelsen, i enlighet med ovanstående, 

blir modellen till stor del fenomenologisk: Rummet är något Merleau-Ponty (1945/2012) 

uppehåller sig kring, det är det filosofen benämner det varseblivna rummet. Stämningen har 

beskrivits utförligt av fenomenologen Heidegger (Svenaeus, 1996). Och mötet är per 

definition den relation hela fenomenologin uppehåller sig i. Produkten och styrsystemet är 

mer konkreta till sin natur, och kräver inte fenomenologi för att förstås fullständigt, men 

dessa inryms förstås också i en fenomenologisk världsbild. Kanske är FAMM-modellen 

ofullständig så länge det inte finns ett ontologiskt rum i vilket hela modellen är verksam 

samtidigt? Måste vi kanske tänka fenomenologiskt för att använda hela FAMM? (jämf. 

Dennet, 1991). Kan vi använda FAMM effektivare om vi tänker fenomenologiskt? Syftet med

detta resonemang kring just FAMM-modellen, som är endast en modell bland många andra, 

är att påskina att vi kanske kan nyttja en del befintliga teoretiska modeller bättre och 

effektivare om vi faktiskt är medvetna om hur vi tänker. I enlighet med Dennets (1991) och 

Steiners (2009) resonemang kanske vår uppmärksamhet kan styras mer mot det väsentliga om

vi är medvetna om tankens banor? Det tycks nämligen finnas mycket att vinna på att träna oss

i att inte bara förstå världen i sig, utan också förstå världen fenomenologiskt, förstå hur 

världen ter sig för oss.

Det synes nämligen att en av fenomenologins verkliga styrkor är hur den förmår länka 
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Figur 16. The Five Aspects Meal Model (FAMM). Till vänster citerad ur Magnusson 
Sporre, Jonsson & Pipping Ekström (2013). Till höger i en omarbetad version där 
upplevelseperspektivet betonas som betraktelsesätt för att förstå modellen helhetligt.



samman annars oförenliga sidor av vår världsuppfattning: exempelvis kultur med 

naturvetenskap, känsla med förnuft, teoretiskt vetande med praktiskt kunnande, subjektivt 

med objektivt o.s.v. Fenomenologin utgör på så vis själva kittet till hur vi kan förstå världen 

(jämf. Figur 3). Fenomenologin verkar nämligen i relationen, i form av det kitt som får oss att

förstå sammanhangens relation till varandra. Fenomenologins verksamma kraft är i form av 

förståelse, egentligen samma typ av förståelse Johannessen (1990) och Herdenstam (2011) 

kallar intrasitiv förståelse. Kanske ska de sedan antikens dagar traditionellt sett tre 

kunskapsformerna vetenskap, estetik och praktiskt kunnande utökas med den upplevda 

förståelsen som en fjärde? –Det krävs en explicit vetenskap till att beskriva konkreta ting och 

skeenden; det krävs estetisk konstnärlighet för att skapa njutning och förmedla känslor; det 

krävs praktiskt kunnande för att utföra hantverket och träna sin skicklighet; men det krävs 

också fenomenologisk förståelse för att begripa de tre kunskapsformernas relation till 

varandra (Figur 17). 

Söker vi till ovanstående infoga också Lagerbielkes (föreläsning 18 mars 2016) syn på det 

estetiska perspektivet, förenat med Johannessens (1990) syn på det praktiska, och detta med 

den traditionella vetenskapliga kunskapssynen, framträder upplevelsen som bestående av tre 

kunskapsformer sorterade efter deras natur: 

Den tysta kunskapen – som är praktiskt erfarenhetsbaserad

Den intuitiva kunskapen – som är känslorelaterad och estetiskt baserad

Den explicita kunskapen – som är den empiriska konkreta kunskap som formar en 

konventionell vetenskaplig världsbild.

Detta, som åskådliggörs i Figur 17, är också förenligt med denna uppsats hela arbetssätt: att 

upplevelsen låter sig bäst undersökas genom a) en praktik b) gestaltning 

c) naturvetenskapliga förklaringar, men att det krävs också d) en sammanlänkande förståelse 

för att begripa sammanhangen (jämf. Herdenstam, 2004 & L'Orange Fürst, 1995).
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Medvetandets komponenter och deras natur

Att inte begränsa förståelsen av medvetandet som något enkom styrt av individen eller av 

objekten, utan istället som något som uppkommer i relationen (Merleau-Ponty, 1945/2012) 

har visat sig vara användbart. Att strukturera detta utifrån inkommande respektive utgående 

riktningar hos medvetandet, och se till vilka krafter som är drivande bakom detta, att betrakta 

agensen i enlighet med Damsholt & Simonsen (2009), synliggör strukturer som gör denna 

medvetandeprocess åskådlig. 

Att vårt medvetande är en växelverkan mellan intryck och uttryck är således en användbar 

modell. Att det handlar om subjektivitet, objektivitet och omgivningsfaktorer är också 

användbart. En systematisering i praktik, estetik och naturvetenskaper likaså (Figur 8). En 

mängd andra strukturer har också figurerat i resultatet: känslor, reflektioner, liknelser, 

mentala bilder etc. (se Figur 7). Ska alla dessa strukturer ska sammanfogas till en fullständig 

helhet måste vi lämna materialiseringsteorin och uppehålla oss i den oförenklade 
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Figur 17. Modell över medvetandets natur. Fenomenologin fungerar 
som det kitt som binder samman kunskapsformerna. (Collin, 2016).



fenomenologin. Detta är inte möjligt i denna uppsats, eftersom studiens primära syfte är 

fenomenologins användbarhet, och studien i så fall skulle riskera bli alltför teoretisk eller 

abstrakt. Syftet är att lyfta fram fenomenologin som ett användbart synsätt, och då är 

materialiseringsteorin en praktisk förenkling som gör fenomenologin just användbar.

När man arbetar med Díaz (2013) metod är inte kategoriseringen förutbestämd, utan den 

växer fram under den analytiska processen. Kategoriseringen ger upphov till modeller över 

medvetandet som om det vore sammansatt av olika kategorier. Denna studie har arbetat med 

hypotesen att varje olik modell utgör varsitt sätt att beskriva den naturliga helheten. Samtliga 

modeller i Figur 8 bär alltså på samma innehåll, samtliga beskriver helheten av ett vin, men 

de beskriver vinet i olika begreppsliga termer. Detta knyter nära an till Herdenstam (2004) 

och Herdenstam et al. (2009) som menar att viner behöver åskådliggöras för oss i form av ett 

språk för att vi ska förstå dem, ett språk som i viss mån är personligt och situationsberoende. 

Skillnaden modellerna av vinerna emellan är således att de är beskrivna med olika språk, 

medan innebörden är densamma (tankesättet härstammar från Wittgenstein och pragmatisk 

språkfilosofi: Johannessen, 1990 m.fl.). Vi har ett behov av att begreppsliggöra vår 

upplevelsevärld, och det sker i form av språkliga bilder, såsom analogier och metaforer och i 

förlängningen teoretiska modeller (Herdenstam, 2011; Ehn & Löfgren, 2012; Svenaeus, 

1996). Estetisk gestaltning och praktiskt görande är andra sätt att göra det upplevda tydligt 

för oss (Eriksen et al., 2013; Svenaeus, 1996; Herdenstam, 2004 & Hammarén, 1999). Orden 

i sig är bara ett sätt att strukturera innehållet, medan det är budskapet bakom orden som är det

betydelsefulla. Om läsaren har ovanstående resonemang klart för sig innebär steget från 

Merleau-Pontys (1945/2012) oförenklade fenomenologi till Damsholts och Simonsens (2009)

i viss mån förenklade fenomenologi faktiskt inte någon större förlust av betydelsebärande 

innebörd. Även Merleau-Ponty (1968) har noterat detta:

Consider language, even philosophical language, not as a sum of statements or of 
“solutions,” but as a veil lifted, a verbal chain woven. 

Merleau-Ponty (1968, s. 199)

Det vi med någorlunda säkerhet kan säga om upplevelsens komponenter är det som är 

gemensamt för samtliga modeller i studiens resultat: att det består av element dels härrörande 

från objekten och dels härrörande från subjekten, och att dessa komponenter endast blir till 

mening för oss då de förenas genom en relation. Man kan se detta som att upplevelsen av vin 
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på så vis är inte enbart en perceptuell process, utan i motsvarande grad kognitiv och att dessa 

är oskiljaktigt knutna till varandra (Gibson, 1969). Dessa relationer är det som karaktäriserar 

vad Gustafsson et al. (2006) kallar upplevelsen; Herdenstam (2011) kallar den konkreta 

situationen; Husserl (1911/2002) kallar livsvärld och Merleau-Ponty (1945/2012) kallar 

varseblivningens värld.

Kritik mot medvetandets komponenter

”...I am telling you what I have discovered: 
Knowledge can be communicated, but not wisdom. One can find it, live it, be 
fortified by it, do wonders through it, but one cannot communicate and teach it.”

Hermann Hesse, 
ur Siddhartha (1922).

Som diskuterats ovan innebär varje sätt att bygga en analytisk modell över medvetandet att vi

gör en förenkling, en approximation som i någon grad alltid frångår den varseblivning 

Merleau-Ponty (1968) menar är den opåverkade världen för oss, eller det Herdenstam (2004) 

kallar den konkreta situationen. Vad består denna förenkling av? Och vilka konsekvenser får 

den?

Styrkan hos Díaz (2013) metod för innehållsanalys är att den fångar medvetandet som 

process, det vill säga att det finns en rörelse närvarande i petrinäten, och därigenom möjliggör

slutsatser baserade inte bara på statiska resultat utan även på det processuella. Nackdelen med

samma metod, ur fenomenologiskt synsätt, är att den använder sig av kategorisering. Detta 

handlar om att indelningen i kategorier är ett deduktivt arbetssätt, och att kategorierna således

handlar om positivism, just ett sådant positivistiskt arbetssätt som denna studie vill belysa 

vikten av att frångå. Det ska understrykas att analysen fortfarande har fenomenologiska 

kvaliteter, i form av att den påvisar relationerna och möjliggör studier av det relationella, men

den är endast delvis fenomenologisk och till andra delen positivistisk. 

Kritiken mot kategorierna grundar sig på att de är just sådana fragment av verkligheten som 

den nedre delen av Figur 3 består av. Ses nedbrytningen till medvetandets komponenter enligt

Díaz (2013) metod som något objektivt och generaliserbart görs fenomenologin positivistisk, 

vilket var just vad den sene Merleau-Ponty (1968) motsatte sig. Anledningen varför detta bör 
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undvikas är att stora delar av det implicita och den tysta kunskapen går förlorade om vi söker 

den typen av förenkling (jämf. Hammarén, 1999 m.fl.). Inte minst går stora implicita värden 

förlorade i form av valets kraft; den form av implicit kunskap som bestämmer vad vi väljer 

bort och vad vi väljer att undersöka, och vilken sida av detsamma som vi väljer att förstå 

(jämf. Perby, 1990).

Hur skulle då en strikt fenomenologisk analys se ut? Svaret är enkelt samtidigt som det är 

komplext: Den skulle behöva se till helheten. Kan vi då söka strukturer i ett material om vi 

inte förenklar det? –Knappast. Kan vi då förenkla något på ett fenomenologiskt vis? –Ja, men

då måste förenklingen och struktureringen involvera även det subjektiva medvetandet, och 

inte sträva efter objektivitet såsom i Díaz (2013) metod. Humphrey (1959) har beskrivit hur 

en medvetandeström byggs kring dels minnet, som är dess bas; dels sinnena, som vägleder 

den; och dels fantasin, som gör texten formbar. Gibson (1969) har beskrivit våra 

sinnesupplevelser i liknande ord. Om en sådan fenomenologisk text ska kunna tolkas rättvist 

krävs rimligen både minnen, sinnen och fantasi även i analysförfarandet. En dataanalys som 

positivistiskt kategoriserar medvetandet i komponenter hämmar en sådan tolkningsprocess, 

och skulle till och med kunna sägas omöjliggöra den. För att inkludera exempelvis minnen i 

analysprocessen måste därför analysen ha mer subjektiva inslag. 

Frågan är därmed om en dataanalys i traditionell bemärkelse ens är möjlig, och önskvärd, när 

vi arbetar fenomenologiskt. Icke-positivistisk analys kanske måste ske individuellt och 

ostrukturerat, eller möjligen i grupp i form av ett dialogseminarium, men hursomhelst måste 

den i högre grad inbegripa enskilda människor (Hammarén, 1999 & Herdenstam et al., 2009).

Det skulle då kräva av oss att vi betraktar hela det insamlade materialet i sig, att denna studies

resultatkapitel inte sträcker sig längre än till de ostrukturerade fenomenologiska texterna i 

Bilaga 1. För att förstå värdet av detta kan läsaren betrakta skillnaden mellan den tillhörande 

texten av James Joyce och petrinätet i Figur 5: betraktar vi petrinätet före vi läser den 

tillhörande texten finner vi att petrinätet är innehållsfattigt i jämförelse, och vi finner att den 

oförenklade texten innehåller ett mycket större budskap och oändligt många fler 

tolkningsmöjligheter än petrinätet åskådliggjort. Vår väg till fullständig fenomenologisk 

förståelse finner vi därför genom att läsa de skrivna medvetandeströmmarna sådana de är. Det

mest betydelsefulla materialet i denna studie är då den insamlade rådatan i Bilaga 1, och det 
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är vår personliga upplevelse av att läsa dessa texter som skapar verklig mening för oss. 

Herdenstam (2011) har i en av sina studier istället för traditionell analys använt en typ av just 

sådan förståelse: i form av att låta personer betrakta konstverk som målats utifrån en 

smakupplevelse, där själva betraktandet är en typ av individuell analys. Samma typ av 

helhetlig analys är möjlig för de mentala kartor Lundstedt (2009) och Göransson (2012) 

använt. Sådana analysmodeller har en form som påminner om Figur 17, där de rhizomatiska 

relationerna bibehålls och inga fasta strukturer ses som förutbestämda (jämf. Høyrup & 

Munk, 2009). I denna studie skulle en strikt fenomenologisk analys på detta vis också behöva

läggas helt i läsarens händer, genom just läsning av det insamlade materialet. 

Skulle denna uppsats hålla sig till en strikt fenomenologisk ontologi skulle därför hela 

avsnittet om dataanalys behöva utelämnas från resultatet, ty objektiv dataanalys är något 

positivistiskt som fenomenologin inte tillåter. Motivet att ändå inkludera dataanalys i 

uppsatsen har bland annat varit just att tydliggöra den objektiva dataanalysens begränsningar 

när vi söker förståelse för upplevelser. 

Vidare finns det motiv också i att påvisa att intressant resultat finns att inhämta även om 

analysen bara är delvis fenomenologisk. Eftersom positivismen på många sätt är en 

förenkling av den fenomenologiska formen (se figur 3), bör fenomenologiskt material alltid 

kunna låta sig förenklas till positivistiskt (medan det omvända är omöjligt!). Detta kan ske 

vid datainsamlingen, eller senare vid syntesen, eller vid analysen eller vid tolkningen, genom 

att bryta ner materialet i sådana komponenter som åskådliggjorts i Figur 3. Värdet av ett 

fenomenologiskt arbetssätt är då att det i hög grad är oförenklat fram tills denna förenkling 

sker, och att materialet därmed ändå kan innehålla fler spår av annars ogreppbar kunskap som

skulle gått förlorad om vi arbetat positivistiskt hela processen. Anledningen att ett 

fenomenologiskt perspektiv kan förenklas till ett positivistiskt är att fenomenologin befinner 

sig på en högre datanivå (jämf. Figur 1). Fenomenologiska innebörder kan dock aldrig 

återskapas ur positivistiska data, eftersom innebörderna gått förlorade vid förenklingen. 

Slutsatsen ur detta resonemang är att Díaz (2013) metod för dataanalys metodologiskt sett 

därför fortfarande innehåller många intressanta delar och den är i högsta grad användbar, men

att det finns värde i att andra analysmetoder också utvecklas. Det finns behov metoder som 
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tillåter ännu större subjektivitet om de ska kunna användas på den sanna fenomenologiska 

varseblivningen.

 

Den fenomenologiska processen: Medvetandets process

Medvetandeprocessen vid vinprovning har vissa regelbundenheter, vilket petrinäten i 

Figurerna 10; 11; 12 och 13 visar. Figurerna 13 och 14 visar att det dessa mönster inte är 

knutna till en specifik person utan att det kan finnas regelbundenheter som går igen personer 

emellan. 

Sammanhängande strömmar framträder tydligt i petrinäten i resultatkapitlet, och i Figurerna 

10-13 har de markerats i färg. Det handlar om att en växelverkan tycks ske mellan de olika 

medvetandedimensionerna där medvetandet uppehåller sig periodvis i vardera dimensionen. 

Detta, att det alltid tycks förekomma någon form av växelverkan oavsett hur den ser ut, att 

det finns ett processuellt flöde som inte är slumpmässigt, har en stark regelbundenhet och är 

därmed att betrakta som ett samband. Detta kan ge en bakomliggande förklaring till 

Herdenstams (2004) teorier om sinnesupplevelsens flerdimensionella natur i form av en 

växelverkan mellan analys och syntes. Det kan också betraktas i termer av Damsholts & 

Simonsens (2009) teori om varseblivningen som en ömsesidig verkan mellan subjekt och 

objekt.

Ur de fyra figurerna (Figur 10-13) kan vi således uttolka hur de så kallade vinets 

komponenter som beskrivits i föregående avsnitt är relaterade till varandra inom varje 

vinupplevelse. Detta tycks ske ömsesidigt och i nära förening, men inte slumpmässigt utan i 

en växelverkan där medvetandet till och från uppehåller sig i vardera dimensionerna. Det vi i 

efterhand ser som vår upplevelse av vinet blir då vårt samlade intryck, den upplevda 

helhetsbild vi finner då vi summerar dessa (jämf. Dennet, 1991). 

Det dock finns en poäng med att förstå medvetandet som den dynamiska process som sker 

när vi tar in intrycket, snarare än som den summerade helhet vi upplever efteråt. Detta 

kommer av att en större del av de implicita och icke-artikulerbara intrycken är bevarade i en 

sådan modell (jämf. Herdenstam, 2004; Hammarén, 1999; Toadvine, 2009 m.fl.). Fördelen 

med en modell som ser på  omvärlden i form av processer, och inte bara som statiska 
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komponenter eller resultat, är att en process involverar också rörelsen mellan komponenterna 

(Damsholt & Simonsen, 2009; Høyrup & Munk, 2009), och att den varseblivning som då 

modelleras bibehåller i viss mån det liv den hade då den upplevdes. Det är livet i sådana 

modeller, pilarna i Figurerna 10-13, som utgör det fenomenologiska kittet eller relationerna 

som beskrivits i Figur 17. Vad denna studie lyckats visa är att upplevelsen av vinets smak är 

just en sådan process, att smak inte är något statiskt utan att smak är föränderligt (jämf. 

Høyrup & Munk, 2009 & Steiner, 2009). Smaken har liv. Värdet av detta processuella, att 

medvetandets rörelse kunnat påvisas, att petrinätens statiska punkter binds samman av 

processuella pilar, bör ses som en mycket värdefull slutsats i denna uppsats.

Det är den kunskap som ligger inbäddad i denna processuella relation som är särskilt 

värdefull, och detta motiverar valet att arbeta fenomenologiskt. Sådan kunskap är nämligen 

sällan åtkomlig och beskrivbar med traditionell positivistisk vetenskap eftersom denna 

uppehåller sig endast i delarna och missar relationerna (Figur 3). Vi har nytta av en 

kunskapssyn som betonar processerna när vi söker kunskap sådant som inte är statiskt till sin 

natur: det kan gälla våra handlingar, ett möte, en konflikt eller en upplevelse (Hennion, 2004; 

Damsholt & Simonsen, 2009; Eriksen et al., 2013; Göransson, 2012). För måltidskunskapen, 

där görandet, mötena och upplevelserna är centrala (Gustafsson et al., 2006), torde sådana 

modeller ha stor användbarhet (Spence, 2010). Denna studie har fokuserat på att visa 

användbarheten till att förstå några vinprovningar men användningsområdena torde vara 

betydligt större än så: det bör gå att applicera tankesättet på allting upplevelsebaserat. 

Poängen med att förstå inte bara vad vi upplever utan också hur vi upplever är att det kan 

hjälpa oss att ta kontroll över medvetandet. Om vi lär oss hur våra associativa tankebanor går 

kan vi i viss mån anpassa vår förståelse genom att vara mer uppmärksamma på det som 

skapar upplevelsen för oss (Nanay, 2012). Detta kan underlätta för oss när vi ska lära oss nya 

saker, det kan göra oss mer uppmärksamma, och inte minst kan vi optimera den personliga 

njutningen. I praktiken kan detta användas till att bli bättre vinprovare eller smakare, genom 

att det tränar oss i uppmärksamhet på hela det spektrum vi upplever vid smak och inte bara de

sensoriska intrycken. Vi blir också bättre på att memorera intryck i förhållande till produkter, 

och med förståelse blir vi bättre på att kommunicera om smakupplevelser (Steiner, 2009). Vi 

blir bättre på förståelse för andras smakupplevelser och kan därigenom lättare dela med oss 
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av intryck med andra och prata om smak. Kort sagt: med ett fenomenologiskt tankesätt blir vi 

bättre på att förstå oss själva, förstå varandra och förstå sammanhangen. Det 

fenomenologiska tankesättet hjälper oss att ta kontroll över medvetandet. 

Det fenomenologiska perspektivets användbarhet, några hypoteser att pröva

Sist i resultatkapitlet gavs två exempel på hypoteser som framträtt under dataanalysen och 

skulle kunna undersökas vidare med fenomenologisk metod: 1) Att det i någon mån finns 

generaliserbarhert i hur stor proportion av vår uppmärksamhet de sensoriska attributen i 

samma vin fångar oberoende vilken vinprovares uppmärksamhet det gäller. 2) Att 

omgivningen distraherar oss mer då vi provar ett enklare vin, och att vår uppmärksamhet i 

högre grad är knuten till vinet när vi provar ett mer högkvalitativt vin.

Huruvida dessa hypoteser är sanna eller inte är inte en fråga för denna uppsats att svara på, 

det faller utanför uppsatsens kunskapsmål. Det krävs mer ingående studier för att bekräfta 

eller avfärda hypoteserna. Poängen med att inkludera dessa är en annan: att visa hur en 

abduktiv fenomenologisk metod förmår formulera hypoteser, och visa hur ett 

fenomenologiskt tankesätt kan låta oss söka svar kring frågor som är i så hög grad kvalitativa 

att frågorna svårligen ens skulle tillåtas ställas med ett positivistiskt resonemang. 

Bara förmågan till att formulera de två hypoteserna är på så vis ytterligare ett argument för 

användbarheten hos den processuella kunskapssyn som fenomenologin erbjuder (Merleau-

Ponty, 1945/2012 m.fl.), värdet av förståelse av världen som agenser utifrån 

materialiseringsteorin (Damsholt & Simonsen, 2009 m.fl.), och betydelsen av holism kring 

sinnesforskningen (Gibson, 1969 m.fl). Vad gäller tillämpningar i forskningssammanhang 

kan sådan användbarhet som denna studie påvisat leda till nya metoder att arbeta med, dels 

datainsamlingsmetoder och dels analysmetoder. Värdet av de kunskapsperspektiv som 

presenterats i denna uppsats finns således i hög grad inom metodutveckling. På så vis förenas 

i denna uppsats i viss mån resultatdiskussionen med metoddiskussionen, genom att resultatet 

till stor del är ett påvisande av metodens användbarhet. Det faller sig därför naturligt att nu 

övergå till en mer ingående metoddiskussion. 
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Metod- och materialdiskussion

Här diskuteras först metoden i ett övergripande metodologiskt perspektiv där även paralleller 

till uppsatsens filosofiska teori ingår. Därefter följer frågor kring studiens praktiska 

genomförande och detta analyseras mer konkret. En diskussion av det material som brukats 

ingår också, men eftersom uppsatsen har sitt fokus på praktiserandet av ett tankesätt görs den 

objektiva materialdiskussionen tämligen kortfattad.

Värdet av en abduktiv ansats

Eftersom den fenomenologiska metod som tillämpats har en tydligt abduktiv ansats (Fejes & 

Thornberg, 2015) utgör även den teoretiska bakgrunden i form av studiens filosofiska 

perspektiv en viktig del i metoden, och metod och teori har på så vis sammanförts i ett 

dynamiskt sökande. Filosofin i form av Merleau-Ponty (1945/2012 & 1968) samt Damsholt 

& Simonsen (2009) och Gibson (1969) har format metoden samt hela tiden funnits i 

bakhuvudet under dataanalysen och på så vis format resultatets framväxt, samtidigt som 

empirin i samma utsträckning tillåtits styra vilken väg denna framväxt tagit. Att förstå den 

bakomliggande filosofin har varit nödvändigt för att finna de nya perspektiv som vuxit fram 

ur studiens resultat. Det är tack vare den abduktiva ansatsen detta sökande inte varit planlöst 

utan faktiskt funnit de strukturer som är studiens resultat. Abduktivt arbetssätt är relativt nytt 

för måltidsforskningen, och nytt är likaså det fenomenologiska perspektivet, men dessa har 

visat sig väldigt användbara, just för att finna strukturer i detta såpass abstrakta fält som 

varseblivningen är. 

Med den abduktiva ansatsen är studien tydligt explorativ, och syftar i första hand till att finna 

nya användbara synsätt (jämf. Fejes & Thornberg, 2015). I studiens resultat finns flera frågor 

att belysa med framtida forskning, och dessutom perspektiv att belysa dem ur. Djupgående 

slutsatser i varje sak kan dock inte göras, därtill är datans omfattning alltför otillräcklig. Detta

är också sällan syftet med en abduktiv studie (Fejes & Thornberg, 2015). Utifrån studiens 

syfte: att belysa det fenomenologiska perspektivets användbarhet, är ett sådant resultat 

emellertid fullt tillräckligt. Framtida forskning bör intensifieras och bedrivas mer detaljerat i 

varje specifik sak. 

Värdet av en fenomenologisk metod
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Som diskuterats ovan under rubriken Den fenomenologiska processen: Medvetandets process 

kan det fenomenologiska perspektivet vara värdefullt i form av att göra oss till effektivare 

tänkare, kännare och praktiker i förening, träna vår uppmärksamhet och förståelse, att göra 

oss bättre på att uppskatta upplevelser och i förlängningen göra oss bättre på att skapa 

upplevelser. Det tränar oss i att bli reflektiva praktiker och gestaltare, det vill säga i att 

använda de olika kunskapsformerna samtidigt. Vinningen i att i större omfattning ta kontroll 

över medvetandet torde vara stor.

Att arbeta till fullo efter den fenomenologiska metod Merleau-Ponty (1945/2012) redogör för 

är inte praktiskt genomförbart eftersom det rör sig om en filosofisk metod i tankesätt snarare 

än en empirisk metod. Att låta detta tankesätt ligga till grund för en abduktiv metod där 

filosofi möter empiri är däremot möjligt (Fejes & Thornberg, 2015), och det är just vad denna

studie också gjort. Att utifrån analys av den författade texten finna de komponenter och 

relationer som markerats som punkterna respektive pilarna i resultatets petrinät är i hög grad 

jämförbart med den fenomenologiska reduktion Merleau-Ponty (1945/2012) beskriver. Men 

skulle vi dessutom tillåta denna strukturering att ske individuellt, att vi lät komponenterna 

liksom relationerna skapas i varje enskilt fall av den individuelle betraktaren, först då skulle 

vi arbeta verkligt fenomenologiskt. 

Värdet av ett fenomenologiskt arbetssätt i metodform har det redogjorts för tämligen 

ingående redan i denna studies resultatdiskussion: framför allt handlar det om det holistiska 

perspektiv fenomenologin erbjuder och därigenom dess förmåga att sammanföra annars 

svårförenliga tankesätt och till och med sammanföra olika kunskapsformer i en och samma 

modell.

Diskussion av metodens praktiska genomförande

Att studien genomförts autoetnografiskt har nära samband med studiens ontologi: det krävs 

nämligen ett perspektiv där det subjektiva och det objektiva samverkar för att relationen dem 

emellan ska kunna studeras (jämf. Adams et al., 2015 & Damsholt & Simonsen, 2009). 

Autoetnografi var helt nödvändigt vid datainsamlingen, i den mening att det måste vara den 

person som upplever vinet som också beskriver det. Annars skulle studien blivit missvisande, 

smakbeskrivningarna skulle blivit objektiva, och den omedelbara upplevelsen skulle inte 
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kunnat infångas. Fokus för studien skulle då blivit något statiskt i form av ett mätbart resultat 

i sig, snarare än det processuella i den levande relationens skeende. De forskare som arbetat 

med materialiseringsteorin har också till stor del arbetat autoetnografiskt, och det  med 

motiveringen att även författaren behöver tillåtas ha en tydlig roll som aktör för att relationen 

ska kunna belysas (Damsholt & Simonsen, 2009). 

Att större delen av det insamlade materialet skrivits av studiens författare personligen kan 

dock kritiseras, i den mening att författaren då kan ha haft möjlighet att aktivt modifiera det 

insamlade materialet under själva insamlingsförfarandet. Anklagelser om att det skulle 

funnits utrymme att aktivt och medvetet modifiera datan i någon av författaren förutbestämd 

riktning samtidigt som medvetandeströmmen författades borde ändå kunna avfärdas, 

eftersom det bryter mot medvetandeströmmens princip och att denna aktivitet i så fall skulle 

varit en skriven del i medvetandeströmmen (Humphrey, 1959). Huruvida en undermedveten 

influens finns närvarande i datan kan dock inte uteslutas, men även en sådan process borde 

kunnat lämna avtryck i den inre monologen. Bortser man från dessa resultatets mätbara sidor 

finns det också fördelar med forskarens närvaro i materialinsamlingen, framför allt i hur 

insikt i materialet ökar medvetenheten och kan få informanten att stanna upp och betrakta sig 

ur ett djupare perspektiv (Lundstedt, 2009).

Huruvida autoetnografi är lämpligt också vi dataanalysen kan vara föremål för djupare 

diskussion: En tänkbar invändning mot resultatet som helhet är att de påvisade 

regelbundenheterna som framträtt vid dataanalysen undermedvetet sökts av försökspersonen 

redan under datainsamlingen. Insikt i det egna materialet innebär en i högre grad subjektiv 

analys, vilket kan vara både fördelaktigt och ofördelaktigt (Adams et al., 2015; Díaz, 2013). 

Kodning och innehållsanalys influeras alltid i någon grad av den som utför den (Bryman, 

2011), och det kan därför inte uteslutas att materialets tolkning färgats av undermedvetna 

förväntningar på dess innehåll. Emellertid är komplexiteten hos de 50-100 textfragment som 

finns i varje vinprovning knappast överblickbar, och det resultat av sammanhängande 

strömningar som framträdde först i det sista skedet av analysen kan knappast ha förutsetts ens

undermedvetet i något av de tidigare skedena. Den regelbundenhet resultatet uppvisar kan 

möjligen ha förstärkts av nämnda omständigheter, men knappast uppkommit helt ur detta. 
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Vad gäller att arbeta med medvetandeströmmar som författats av en annan person än den som

analyserar denna finns det både fördelar och nackdelar. Fördelarna handlar om en något större

opartiskhet, och nackdelarna handlar om att analys och tolkning försvåras. Den insikt i det 

egna materialet som är fördelen med att arbeta med sin egen text (Lundstedt, 2009 & Adams 

et al., 2015) går förlorad vid studier på tredje person och risken för feltolkningar blir större. 

Vikten av fördjupad förståelse för den person som skrivit texten, såväl personligen som 

kulturellt, blir då avgörande (Díaz, 2013 & Humphrey, 1959). I denna studie har endast en 

provningsanteckning författats av någon annan än studiens författare, och i detta fall finns en 

personlig relation och god förståelse personerna emellan, som bidragit till att göra en mer 

rättvis innehållsanalys. Notera dock att i motsats till vad Díaz (2013) rekommenderar har 

denna text inte analyserats i grupp, detta för att gruppanalys av praktiska skäl inte var 

genomförbart vid det aktuella tillfället.

Ett annat problem med att arbeta med skrivna medvetandeströmmar är att detta kräver 

förkunskap både i form av litterär förmåga att skriva medvetandeström, och inte minst i 

abstrakt tänkande (Humphrey, 1959). Det senare gäller särskilt vad gäller analysförfarandet 

och det förstnämnda vad gäller datainsamlingen. Frågan om vilken förkunskap som krävs, 

och hur träning i detta ska gå till, kan vara föremål för vidare forskning. När denna uppsats 

författades hade studiens författare redan detta nödvändiga kunnande, och frågan om träning 

av försöksperson var endast aktuellt i den enda vinprovning som gjordes med tredje person. 

Även denna person hade en från början god litterär förmåga och vana vid kreativt tänkande, 

men svårigheter uppstod ändå: Som beskrivits i metodbeskrivningen krävdes det en del 

coachning, och i detta fallet handlade det till stor del om att få personen att frångå ett alltför 

objektivt tankesätt. I det aktuella fallet var det en fördel att be personen gestalta vinet som en 

valfri färg. Förmågan att fånga sin medvetandeström tycks alltså underlättas av kreativitet, 

och kräva att vi antar ett skriftsätt som i många fall är i högre grad icke-objektivt än vad vi 

normalt är vana vid. Till stor del handlar det också om sinnesnärvaro, och som Starfire (2013)

noterar kan denna sinnesnärvaro i viss mån liknas vid meditation och kanske också 

underlättas av en stunds meditation före skrivandet.

        ”Istället för att söka sanningen, släpp taget om dina föreställningar.”

      Buddha (400-talet f.Kr).
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Reliabilitet

Reliabiliteten, det vill säga pålitligheten i mätningarna (Bryman, 2011), ses ofta som 

väsentligt inom positivistisk forskning. Ofta handlar detta om att resultatet ska kunna 

återupprepas. Eftersom studiens ämne är såpass komplext, och ännu huvudsakligen på ett 

vetenskapsfilosofiskt plan, är reliabiliteten svår att pröva. Och eftersom denna studie 

egentligen inte gör anspråk på att beröra det konkret mätbara, är på många sätt traditionell 

reliabilitet irrelevant. Denna studie ska ses ur det kunskapsteoretiska värde, det är 

perspektiven och tankesätten som är mest intressanta, och därför läggs ingen vidare vikt vid 

reliabiliteten för studien. 

Validitet

En ytterst relevant frågeställning för metoden är om den förmår inhämta den information den 

åläggs att hämta (Bryman, 2011). I fallet med denna studie är föremålet för vårt intresse det 

mänskliga medvetandet, men materialet som analyserats är en text. Det är alltså inte 

medvetandet i sig, utan en bild av medvetandet som analyserats. I en essä reflekterar 

Andersson (2016) över hur texten är en kreation i kontrast till det sanna hos medvetandet i all

text och även i den litterära inre monologen. Att arbeta med inre monologer är därför aldrig 

något annat än en approximation av medvetandet, men den approximationen är nödvändig ty 

medvetandet i sig tillåter sig inte infångas. Den information som gått förlorad när den 

medvetna inre bilden målats upp med ord, är förmodligen den viktigaste felkällan i studien 

(jämför även detta med hur Herdenstam (2004) diskuterar explicita och implicita sidor av 

sinnesupplevelsen). Träning i att skriva inre monolog, att mer exakt återge den inre 

medvetandeströmmen och förbättra approximationen, är därför mycket viktigt noterar Díaz 

(2013). 

En källa till informationsbortfall finns också i själva innehållsanalysen, ty när text tolkas 

utgör tolkaren en felkälla. Här betonar Lindgren (2011) särskilt skillnaden mellan texters 

denotativa och konnotativa mening, och att de implicita sidorna av en text därför kan 

uppfattas annorlunda av olika läsare. Genom att denna studie arbetat autoetnografiskt har 

sådan feltolkning kunnat undvikas, ty då författande och analys utförs av samma person är 

risken för skilda tolkningar mycket liten. Insikten i det egna materialet är mycket djupgående 

84



vid autoetnografi (Adams et al., 2015).  

Huruvida innehållsanalysen överhuvudtaget har validitet i en fenomenologisk studie, på 

grund av sådana analysers strävan efter positivistisk objektivitet då den kategoriserar 

medvetandets komponenter, har diskuterats separat i ett tidigare avsnitt Kritik mot 

medvetandets komponenter. En analys som tillät större subjektivitet kunde skänkt studien 

större fenomenologisk validitet och fångat ännu mer av materialets implicita och tysta 

budskap.

Materialdiskussion

Att genomtänkt material används vid datainsamling är en viktig förutsättning för ett 

tillförlitligt resultat (Bryman, 2011). Det material som nyttjades under datainsamlingen var 

vinerna och anteckningsblocket. Vinernas skiftande kvalitet och stilar visade sig äga fördelar 

då frågor kring detta kunde bli föremål för hypotesformulering. Att anteckningarna förts för 

hand i anteckningsblock och inte i dator var ett led i optimering i enlighet med Starfire 

(2013), och detta bidrog till en bekvämare situation och därigenom de bästa förutsättningarna 

för litterärt skrivande.

Någon aktiv anpassning av miljöfaktorerna vid datainsamlingen har inte gjorts, miljön har 

varit olika vid olika provningstillfällen, vilket i viss mån strider mot hur Jackson (2009) 

förordar en neutral miljö vid vinprovning. Å andra sidan handlar denna studie inte bara om 

vinet utan också om människan som provar, och söker därför inte efter en objektiv 

bedömning på samma sätt som åsyftas i Jacksons (2009) arbete. Miljöfaktorernas inverkan på

vinprovningen är i denna metod snarare att se som väldigt väsentliga, då de kommit att utgöra

en betydelsebärande del i resultatet (se t.ex. Figur 14). Omgivningsfaktorerna är en naturlig 

del i den helhetsbild av upplevelsen som medvetandeströmmen faktiskt syftar till att beskriva.

Angående mindre förändringar i dataanalysens utformning

Vad gäller innehållsanalysens praktiska utförande har den i studien gjorts i dator och inte för 

hand, vilket Díaz (2013) menar kan ge mindre djup i analysen men Starfire (2013) å andra 

sidan menar är lämpligt. Analysens djup är essentiellt vid fenomenologiskt arbetssätt. 

Bryman (2011) talar också för databehandling, i termer av fördelar med hur materialet kan 
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disponeras och struktureras. 

Den datamatris som använts (Bilaga 2) är ett mellansteg som Díaz (2013) inte använder, men 

den har fördelar i att strukturera materialet på ett överblickbart sätt och innebär inte på något 

sätt förlust av data. Díaz (2013) kritik mot datorbehandling vänder sig främst mot 

programvara för kvantitativ innehållsanalys, och att denna fokuserar enbart på orden och 

missar ordens innebörd. Genom att följa Díaz (2013) arbetsschema samtidigt som datorn 

nyttjats till att strukturera har arbetsprocessen optimerats för omständigheterna.

Forskningsetisk uppföljning

Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven uppfylldes automatiskt i de 

delar där studien arbetat med autoetnografi. Studiens författare är fullständigt insatt i studiens

syfte, datans användning, hur informationen kommer tillgängliggöras etcetera, och införstådd

med konsekvenserna av att sprida denna information. Det enda övervägande av dessa 

principer som behövde göras gällde när personnamn som förekom i materialet, vilket av 

konfidentialitets-etiska skäl anonymiserades vid transkriberingen. 

I det fall där data från en annan person än studiens författare utnyttjats har ovanstående etiska

krav beaktats, innebörden förklarades muntligt och bekräftades med ett muntligt 

godkännande. Personen har dessutom i efterhand fått ta del av hela det skrivna materialet och 

inte haft några invändningar. 

Under litteraturgenomgången anträffades två litterära verk med nära koppling till ämnet 

medvetandeströmmar och perception av stimuli. Eftersom verken handlade om otillåtna 

narkotiska substanser ansågs litteraturen alltför kontroversiell ur etiskt-moralisk synpunkt, 

och verken uteslöts därför helt ur denna uppsats.

Etiska invändningar kan slutligen göras mot hur alkohol nyttjats i studien. Alkoholen har 

konsumerats. Någon påtaglig alkoholrelaterad berusning upplevdes dock inte under 

vinprovningen. Den insamlade datan framställer förvisso upplevelsen av vinet i överlag 
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positiva ordalag, som en angenäm upplevelse. Det ska här understrykas att alkoholen i vinet 

inte är det primära föremålet för detta, utan framför allt en mängd andra inneboende 

kvaliteter. Att studiens framställning skulle uppmuntra till ökad alkoholkonsumtion bedöms 

därför som begränsad. 

Slutsats

Denna studie har visat att smakupplevelsen går att modellera helhetligt med fenomenologi, 

och antyder därigenom behovet av ett fenomenologiskt perspektiv i de fall då vi avser 

beskriva måltidsupplevelser såsom helhetsupplevelser.

Studien förmår visa att vinprovning kan beskrivas som en process där olika kunskapsformer 

och olika grad av subjektivitet respektive objektivitet samverkar. Det handlar om hur olika 

strömningar inom oss och omkring oss växelverkar i en smakupplevelse. Vad gäller metod 

har medvetandeström visat sig leda till användbart resultat, och det föreslås att metoden 

nyttjas vidare. Metodutveckling krävs dock vad gäller analysmetoder för dessa 

medvetandeströmmar, då den nyttjade analysmetoden genom dess kategorisering visat sig 

kunna leda till ett alltför objektiva tolkningar. Autoetnografiskt arbetssätt har påvisats besitta 

fördelar, inte bara praktiskt utan framförallt vad gäller förståelsen av materialet under 

analysen. Tillförlitligheten hos studiens resultat styrks i viss mån också av en mindre studie 

på tredje person.

Denna studies ontologiska utgångspunkt medger inte bevis, och ingenting i resultatet kan 

därför ses som allmängiltigt. Något sådant har inte varit syftet att visa heller. Snarare visar 

resultatet på metodens och det teoretiska perspektivets användbarhet. Kritik mot de mätbara 

delarna i resultatet faller därför helt eller delvis utanför studiens kunskapsmål. Studien i sig 

bör i första hand ses i ljuset av sitt kunskapsteoretiska värde och att tankesättet därför är mer 

intressant än de specifika resultaten. Sammanfattningsvis handlar det om hur ett 

fenomenologiskt perspektiv kan göra oss uppmärksamma på företeelser som svårligen låter 

sig beskrivas med andra synsätt.
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Praktisk användning och vidare forskning

Denna studie är att klassa som en typ av grundforskning för måltidskunskap, med potential 

att ligga till grund för nya kunskapsfält inom ämnet. Det handlar om att förstå hur smak och 

andra intryck uppfattas på den mest basala nivån, på det vis som även noviser och den vanlige

gästen upplever det. Sådan förståelse kan i förlängningen leda till utveckling av nya redskap i

vårt kunskapsbygge: som metodutveckling för datainsamling och analys. Men framförallt 

besitter fenomenologin ändå sin viktigaste styrka i egenskap av tankesätt. Med ett 

fenomenologiskt tankesätt öppnas möjligheter att ta kontroll över delar av medvetandet som 

annars vore ogreppbara för oss. Tränar vi oss i detta blir vi mer uppmärksamma på det vi 

varseblir. Styrkan i detta tankesätt har på flera sätt påvisats i studien, inte minst i form av 

hypotesformulering. Det kan också användas till att bli en mer uppmärksam vinprovare, eller 

till att utveckla kommunikation av måltidsupplevelser genom att synsättet ger oss bättre 

förståelse för våra och andra människors tankesätt, upplevelser och varseblivning.

Vidare forskning föreslås inriktas på studium av en större grupp vinprovare, för att kringgå de

begränsningar denna studies autoetnografiska ansats medfört. Vidare gäller att metoden i 

författande av fenomenologisk medvetandeström torde vara tillämpbar även på andra 

upplevelseformer än vinprovning, och kan därför med fördel prövas också på andra 

sinnesrelaterade studieobjekt inom måltidsforskningen. Då tillämpningar för det 

fenomenologiska perspektivet kan finnas inom språkutveckling, är en måltidsrelaterad 

fenomenologisk studie i semiotik också av intresse. 

Då denna uppsats skrivits på magisternivå kan den inte göra anspråk på att arbeta med teori- 

och metodutveckling eftersom detta hör hemma på utbildningsväsendets forskarnivå. De 

perspektiv som prövats i denna studie kan därför vara av intresse att belägga genom 

forskningsarbete. Metodutveckling kring nya former av datanalys som medger större grad av 

subjektivitet är också önskvärd. Dessutom innehåller denna uppsats ett antal hypoteser som 

inte kunnat utredas djupgående på grund av utrymmesbrist och alltför begränsad data, och 

dessa hypoteser kan gärna prövas i större forskningsstudier.

Det är sällsamt att betänka att alltet icke förmår vara sig självt nog!..

(Valéry, 1923/1949, s.53)

88



Referenser

Adams, Tony E.; Holman Jones, Stacy & Ellis, Carolyn (2015). Autoethnography. New York: 
Oxford University Press.

Andersson, Lena (2016). Det får inte vara fult. Hämtad 2016-03-02 från: 
http://www.svenskapen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=86:det-far-inte-
vara-fult

Auvray, Malika & Spence, Charles (2008). The Multisensory Perception of Flavour. 
Consciousness and Cognition 17, (1016-1031).

Bayne, Tim (2009). Perception and the Reach of Phenomenal Content. The Philosophical 
Quarterly 59, 385-404.

Bildtgård, Torbjörn & Tielman-Lindberg, Sanna (2008). Hur man gör litteraturöversikter. 
Stockholms universitet: Institutionen för socialt arbete – socialhögskolan.

Bjereld, Ulf; Demker, Marie & Hinnfors, Jonas (2009). Varför vetenskap? Lund: 
Studentlitteratur.

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Collin, Daniel & Nilsson, Patrik (2014). Kulturberoende i kvalitetsuppfattning. En studie på 
vitt vin (Kandidatuppsats). Grythyttan: Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet. 

Damsholt, Tine & Simonsen, Dorthe G. (2014). Materialiseringer -Processer, relationer og 
performativitet. Ingår i T. Damsholt; D.G. Simonsen & C. Mordhorst (Red.), 
Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse (9-37). Århus: Aarhus 
Universitetsforlag.

Dennett, Daniel C (1991). Consciousness explained. Boston: Little, Brown & Co.

Díaz, José-Luis (2013). A narrative method for consciousness research. Frontiers in Human 
Neuroscience 7, 1–12.

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2012). Kulturanalytiska verktyg. Malmö: Gleerups.

Ekelöf, Gunnar (1941). Färjesång. Stockholm: Bonniers förlag.

Eriksen, Anne.; Göran, Mia. & Evang Reinton, Ragnhild. (2013). Tilsynekomster: Historie og
estetikk. Ingår i A. Eriksen; M. Göran & R. Evang Reinton (Red.), Tingenes tilsynekomster. 
Kulturprodusjon, materialitet og estetikk (9-24). Oslo: Novus forlag. 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2015). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. Ingår 
i A. Fejes & R. Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys (16-43). Stockholm: Liber.

89



Gibson, James J. (1969). Våra sinnen som perceptuella system. Stockholm: Beckmans.

Gilhooly, Ken; Lyddy, Fiona & Pollick, Frank (2014). Cognitive Psychology. Maidenhead: 
Mc Graw Hill Education.

Graneheim, Ulla H. & Lundman, Berit (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education 
today 24, 105-112.

Gray, Ann (2003). Research Practice for Cultural Studies. London, Thousand Oaks, New 
Delhi & Singapore: Sage Publications.

Gustafsson, Inga-Britt; Öström, Åsa; Johansson, Jesper & Mossberg, Lena (2006). The Five 
Aspects Meal Model: a tool for developing meal services in restaurants. Journal of 
Foodservice 17, 84–93.

Göransson, Michelle (2012). Materialiserade sexualiteter. Om hur normer framträder, 
förhandlas och ges hållbarhet. (Doctoral thesis, Stockholm: Makadam förlag). Stockholm: 
Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier.

Hammarén, Maria (1999). Ledtråd i förvandling: om att skapa en reflekterande praxis.
(Doctoral thesis, KTH Filosofi och ingenjörsarbete, 2). Stockholm: Kungliga Tekniska
Högskolan, Institutionen för industriell ekonomi och organisation, avdelningen
Yrkeskunnande och teknologi.

Hansson, Bengt (2011). Skapa vetande. Vetenskapsteori från grunden. Lund: Studentlitteratur.

Hennion, Antoine. (2004). Pragmatics of taste. Ingår i M. Jacobs & N. Hanrahan (Red.), The 
Blackwell Companion to the Sociology of Culture (131-144). Oxford & Malden: Blackwell.

Herdenstam, Anders (2004). Sinnesupplevelsens estetik: vinprovaren, i gränslandet mellan
konsten och vetenskapen. (Licentiate thesis, KTH Trita-AVE, 2004:06 ). Stockholm:
Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för industriell ekonomi och organisation,
avdelningen Yrkeskunnande och teknologi samt Grythyttan: Örebro Universitet,
Institutionen för restaurang- och måltidskunskap.

Herdenstam, Anders (2011). Den arbetande gommen. Vinprovarens dubbla grepp, från
analys till upplevelse. (Doctoral thesis, KTH Trita-IEO, 2011:01). Stockholm: Kungliga
Tekniska Högskolan, Institutionen för industriell ekonomi och organisation.

Herdenstam, Anders P.F.; Hammarén, Maria; Ahlström, Richard & Wiktorsson, Per-Axel 
(2009). The Professional Language of Wine: Perception, Training and Dialogue. Journal of 
Wine Research 20, (53-84).

Hume, David, 1739/2002. Om Förståndet. Avhandling om den mänskliga naturen –Bok 1. 
Stockholm: Thales.

90



Humphrey, Robert (1959). Stream of Consciousness in the Modern Novel. Berkeley: 
University of California Press.

Husserl, Edmund (1911/2002). Filosofi som sträng vetenskap. Ingår i E. Husserl, 
Fenomenologin och filosofins kris. (11-84). Stockholm: Thales.

Høyrup, Jon Frederik & Munk, Anders Kristian (2009). Vinens geografi. Flydende genstande 
med faste oprindelser på et marked i bevægelse. Ingår i T. Damsholt; D.G. Simonsen & C. 
Mordhorst (Red.), Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse (71-
88). Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Jackson, Ronald S. (2009). Wine tasting: a professional handbook. Amsterdam: Academic
Press.

Janik, Allan (1990). Tacit Knowledge, Rule-Following and Learning. Ingår i B. Göranzon & 
M. Florin (Red.), Artificial Intelligence, Culture and Language: On Education and Work. (45-
55). Heidelberg: Springer-Verlag.

Johannessen, Kjell S. (1990). Rule-Following and Intrasitive Understanding. Ingår i B. 
Göranzon & M. Florin (Red.), Artificial Intelligence, Culture and Language: On Education 
and Work. (37-44). Heidelberg: Springer-Verlag.

Jonsson Inger M. (2004). Family Meal Experiences, perspectives on practical knowledge, 
learning and culture. (Doctoral thesis, Örebro Studies in Culinary Arts and Meal Science, 2). 
Örebro: Örebro universitet, Institutionen för restaurang- och måltidskunskap.

Joyce, James (1922/2014). Ulysses. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

L’Orange Fürst, Elisabeth (1995). Mat –et annet språk. Rasjonalitet, kropp og kvinnelighet.
(Doctoral thesis, Oslo: Pax Forlag). Oslo: Oslo universitet, Institutt for Sosiologi.

Lindgren, Simon (2011). Textanalys. Ingår i K. Fangen & A-M Sellerberg (Red.), Många
möjliga metoder (269-291). Lund: Studentlitteratur.

Lundstedt, Anna (2009). Mentala kartor och vägbeskrivningar. Ingår i G. Arvastson & B. Ehn
(Red.), Etnografiska observationer. (135-145). Lund: Studentlitteratur.

Magnusson Sporre, Cecilia; Jonsson, Inger M. & Pipping Ekström, Marianne (2013). The 
Five Aspects Meal Model, FAMM From Michelin Guide to public meal sector. Culinary Arts 
and Sciences. Global, local and national perspectives (Conference Proceedings. 
International Conference on Culinary Arts and Sciences VIII, Porto, Portugal), 188-197.    

Merleau-Ponty, Maurice (1945/2012). Phenomenology of Perception. London & New York:
Routledge.

Merleau-Ponty, Maurice (1968). The Visible and Invisible. Evanston: Northwestern
University Press.

91

http://www.google.se/url?url=http://www.sv.uio.no/iss&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjtve61ifXLAhXhA5oKHRluANwQFggZMAE&usg=AFQjCNEguCdqK4O7cnxFoypbCYSRXUN2ww


Nanay, Bence (2012). Perceptual Phenomenology. Philosophical Perspectives 26, 235-246.

Nationalencyklopedin [NE]. (2016). Inre monolog. Hämtad 2016-04-19 från: 
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/inre-monolog

Næss, Arne (1982). Anklagelser mot vetenskapen. Stockholm: Almqvist &Wiksell.

Nygren, Tobias (2004). Sensory evalutation and consumer preference of wine and food 
combinations, influences of tasting techniques. (Doctoral thesis, Örebro Studies in Culinary 
Arts and Meal Science, 1). Örebro: Örebro universitet, Institutionen för restaurang- och 
måltidskunskap.

Perby, Maja-Lisa (1990). The Inner Weather Picture. Ingår i B. Göranzon & M. Florin (Red.),
Artificial Intelligence, Culture and Language: On Education and Work. (77-79). Heidelberg: 
Springer-Verlag.

Proust, Marcel (1913/1993). På spaning efter den tid som flytt. -Del 1, Swanns värld. 
Stockholm: Bonniers förlag.

Ruin, Hans (1996). Tanke, tecken, dikt. -om Heideggers filosofiska konstverk. Ingår i A. 
Orlowski & H. Ruin (Red.), Fenomenologiska perspektiv. Studier i Husserls och Heideggers 
filosofi. (171-197). Stockholm: Thales.

Selboe, Tone (2013). Virginia Woolf og byens fenomenologi. Ingår i A. Eriksen; M. Göran & 
R. Evang Reinton (Red.), Tingenes tilsynekomster. Kulturprodusjon, materialitet og estetikk 
(51-67). Oslo: Novus forlag. 

Spence, Charles (2010). The Multisensory Perception of Flavour. The Psychologist 23, (720-
723).

Starfire, Amber Lea (2013). Journaling Techniques: Writing on the Stream of Consciousness. 
Hämtad 2016-04-19 från: http://www.writingthroughlife.com/journaling-techniques-writing-
on-the-stream-of-consciousness

Steiner, Robin Thomas (2009). A Phenomenology of Taste: Brewmasters and the Production 
of Lived Taste Experience (Masteruppsats). Tucson: Department of Anthropology, The 
University of Arizona.

Svenaeus, Fredrik (1996). Heideggers stämningsbegrepp. Ingår i A. Orlowski & H. Ruin 
(Red.), Fenomenologiska perspektiv. Studier i Husserls och Heideggers filosofi. (142-170). 
Stockholm: Thales.

Swahn, Johan (2011). If I can taste it. I want it…Sensory marketing in Grocery retail Stores. 
(Doctoral thesis, Örebro Studies in Culinary Arts and Meal Science, 9). Örebro: Örebro 
universitet, Restaurang- och Hotellhögskolan Grythytte Akademi.

Tellström, Rickard (2006). The construction of food and meal culture for political and 

92



commercial ends: EU-summits, rural business and World Exhibitions. (Doctoral thesis, 
Örebro Studies in Culinary Arts and Meal Science, 5). Örebro: Örebro universitet, 
Institutionen för restaurang- och måltidskunskap.

Toadvine, Ted (2008). Phenomenology and ”hyper-reflection”. Ingår i R. Diprose & J. 
Reynolds (Red.), Merleau-Ponty: Key Concepts. (17-29). Stocksfield: Acumen Publishing 
ltd.

Valéry, Paul (1923/1949). Själen och dansen. Stockholm: Wahlström & Widstrand / Victor
Pettersons Bokindustriaktiebolag.

Wikihow (2016). How to Write Stream of Consciousness. Hämtad 2016-04-19 från: 
http://www.wikihow.com/Write-Stream-Of-Consciousness

Talade referenser:

Blioch, Jakov (Producent) & Eisenstein, Sergej (Regissör) (1925). Pansarkryssaren Potemkin
[Film]. Sovjetunionen: Mosfilm. 

Jönsson, Håkan; PhD vid Avdelningen för etnologi, Institutionen för kulturvetenskaper, 
Lunds universitet. Kitchen Artefacts – A Hidden Treasure of Material Cultural Heritage. 
Föreläsning 2016-03-18 vid Granqvist Culinary Arts and Meal Science Symposium, 
Grythyttan.

Lagerbielke, Erika; Professor i glasdesign vid Institutionen för design, Linnéuniversitetet 
Växjö, samt Formgivare och glaskonstnär. The Importance of Intuition; Trusting Feelings as 
well as Facts for Creating New Design as well as New Insight. Föreläsning 2016-03-18 vid 
Granqvist Culinary Arts and Meal Science Symposium, Grythyttan.

93



Örebro Universitet          Bilaga 1
Restaurang- och hotellhögskolan             Vinprovningsanteckningar med inre monolog

1982 Ceretto Barolo Bricco Rocche. (2016-02-25)

Här är juicen murrig men med parfym som lockar på mig. Är det hit du ska Lo? Detta är Norge för mig. Bara för

det. Italiens Norge. Smakar italienskt. Surt. Strävt. Mystiskt. Parfymerat och hårt på samma gång. Den spetsiga 

frukten vinner med tid i munnen. Uttryck! Intryck! Lufttryck! Detta är en bergssluttning med blomster. En 

utsikt. En terrass på sluttningen. Detta vin smakar av naturen. Det smakar mer natur än källare. Det lever sitt liv. 

Naturen lever. Vad ser jag från din utsikt? Kyrkbyn? Det gröna? Vägen mot staden? Jorden. Jorden. Jorden. Det 

är kraft. Och blommorna på denna sluttning. Det är en blå blomma. En liten blå blomma jag aldrig vetat namnet 

på, och aldrig heller kommer lära mig. Och det spelar ingen roll. För det är vin! Åh detta vin! Vem vet vad jag 

vet? det är den stora fråga. Finns det fjällblommor här? Eller är det mina önskningar som gör mig förblindad? 

Nu säger jag körsbärsblom, bara för det. Det finns ett uns av körsbärets kärna, samtidigt som jag ser horisonten. 

Ack, du fyller mig med liv, du fyller mig med vin! Sträv är du länge i mun. Men med ett friskt upplyftande 

leende! Ett vin som detta är vätska mer än vatten. Det är fyllig kraft. Krut och energi. Alkoholen gör som den 

ska, det är en balansakt. Och mjukt, så mjukt. Och det ger mig liv. Alla dessa uttryck som ryms mellan orden. 

Nu är jag i Elverum. Fast ändå bland bergen. Och så tittar jag mot åldern igen. År av tid. Det är som ett träd. 

Fatet måste vara gjort av sådant trä. Var kommer annars helheten från? Tänk att detta vackra inte fötts 

tillsammans. Druvor för sig. Jäsning för sig. Åldern för sig. Och ändå har det vuxit samman. Det är liv! Detta är 

att leva. Att åldras är att leva. När frukten och blommorna vägrar dö. När berget du föddes vid vägrar lämna dig. 

Törs jag säga kärlek? Nu närmar jag mig flaskans botten. Fällningen mörknar. Smakerna blir tröttare. Åldern tar 

ut sin rätt. Plötsligt känner jag min ungdom inför glaset. Munnen fylls av järn. Torkad fällning. Vinets kropp 

som lämnar det. Jorden. Skogen. Leran. Mossan. Jag lämnar berget. Stiger ner i källaren. Ner till dalen. Hem till 

vinets sista vila. Nu finns det inom mig. Låt oss leva så tillsammans. I minnet. Om vi ändå vuxit upp 

tillsammans. Om jag ändå fått följa dig som en bror. Men ändå tack för att vi fick träffas. Ett diminuendo. En 

smak av den torkade mörka frukten och mull som följer mig. Och syran. Den följer dig in i det eviga. Syran som

aldrig dör. Ett sista körsbär. Rött som hibiskus. Innan fällningen attackerar och alltsammans är över. Tack för din

givmildhet. 
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Här är det harmonin som är påtaglig. Det mjuka, det följsamma. Som om en förståelse infinner sig. Vinet och 

jag tillsammans. Jag tycker om. Eller vi tycker om varandra? Frukten briljerar. Eken söker inte dominans. 

Attraktiv naturlig skönhet. Så ren. Så oförstörd! Så tänker jag nu, men kanhända är jag ensam om det. Som jag 

ser det är vinet feminint. Och det i den mening att jag attraheras av det. Ack vad du doftar! Rytmiskt likt 

hammarslag slår du an på mitt inre. Är det musiken? Är det vinet? Är det alltihop tillsammans? Jag finner röda 

bär, blåbärssylt och dessa hallon. Färgen är ljust gulgrön sa hon. Hur kan ett rött vin vara grönt? Är det så 

mycket konstigare än att ett vin på druvor smakar blåbär? Alls inte alls! Fint grynig textur, precis så att det 

följsamma stannar upp en stund. Alkohol bara precis så den märks. Här är det inga överdrifter. Inga underdrifter 

heller. Harmoni. På drift i det harmoniska. Det behöver inte vara svårare än såhär. Ack så enkelt. Så sant. I 

grunden är vi alla bönder, men ibland behöver vi bli påminda. Nu blev jag det. En stunds närkontakt med livet. 

Ett uns av något grönt. Likt löven jag ännu inte ser utanför fönstret. De flyktiga aromerna som sätter sig i mig. 

Nu blickar jag ut över ditt landskap. Majestätiskt. Det är som havet, fast på land. Böljande likt vågor fast som 

välvningar i landskapet. Juice. Det är juice det smakar. Inte druvjuice utan en bärjuice med skogsbär. Var 

kommer bären från när vinet görs på druvor? Därför tycker jag om dig, för att du påminner om mammas 

blåbärssylt och mina strövtåg i skogen. Plötsligt förstår jag allt! Det här talar till mitt hjärta. När vin inte görs 

krångligare än det är, och fortfarande tillåts prata sitt eget språk. Hemma. Hemma i Spanien. Det är ett spanskt 

vin som smakar av Spanien. Av landskapet. Inte av vinmakningen. Syran är klart hög men inbäddad. Juicighet. 

Så harmonisk. Ett sällskapsvin för mitt bästa sällskap. Det är såhär man ska lära sig dricka vin. Du kommer bli 

en expert. Så glad att vi delade den här flaskan. Och det är först nu dagen efter jag känner igen mig. Äntligen 

hemma. Jösses, jag gillar den här strävheten! 
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2014 JP Chenet Cabernet-Syrah. IGP Pays d’Oc.   (2016-04-16)

Frukt och inställsamhet. Kommersiellt? Lätt att förstå eller vad förstår jag? Vet inte mer än såhär. Men jag är 

tacksam för resten. För hunden. För henne. För dagen. För älven där ute. När vintern kom idag var det denna 

värme jag saknade. Är det vinet som värmer? Eller är det allt det andra? Här är det nog mest resten. Och kanske 

alkoholen hjälper till. Vilken dag! En början i kaos, ett slut i bättre kaos. Ordning har aldrig varit tilltalande. Nu 

tänker jag på vinets frukt igen. Syltig och mjuk. Len och fruktig. Men vad mer? Härinne är rummet så mycket 

större! Tänk som jag svävar. Tänker mycket på det nu. En blöt hund gör sig påmind. Utan hund är man aldrig 

ensam. Eller är det tvärt om en hund man behöver? Denna gård. Och Jörgen som vakar över oss. Jag missar så 

lätt vinet. Är det vinets fel? Eller är det mitt fel? Eller är det fel detta egentligen? När dagen gryr imorgon, då 

går ljuset fram. Flaskan som töms. Rubinrött i glaset. Det räcker så. Kanske finns det annat som är viktigare? 

När framtiden ropar: Svara då, men bara försiktigt. Det finns steg att ta. Och nu glömde jag vinet igen. Jag ska 

måla imorgon. Eller kanske är det bättre om jag bara lyssnar?
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