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Abstract 
 
Lars Eriksson (2021): Att gestalta måltider – mise en place, dukning och 
servering. En metodstudie i servitörens hantverkskunnande. Örebro Studies in 
Culinary Art and Meal Science 15. 
 
I restaurangbranschen har rationaliseringar tvingats fram och kunskap 
efterfrågas i mindre omfattning. Syftet med avhandlingen är därför att 
utveckla begrepp och pröva metoder för att återge och förmedla proce-
durer och göranden i hantverk för att därigenom visa vad som är servi-
törens yrkeskunskap. Avhandlingen undersöker metoder som fångar 
hantverkets sinnliga aspekter genom att synliggöra och vetenskapliggöra 
den dimensionen av ett hantverk. Den ledande frågan är hur servitörens 
hantverkskunnande för mise en place, dukning och servering kan visuali-
seras, kommuniceras och förstås? 

Olika metoder har prövats och forskningen har skett i och genom 
hantverk med egen restaurangerfarenhet som utgångspunkt. Film som 
metod har prövats för att vetenskapliggöra betydelsen av hantverkarens 
sinnliga bedömningar. Metoder från tidsgeografi, som förklarar det ma-
teriellas bundenhet till tid och rum, samt från taxonomi för tredimens-
ionell visuell analys, som ger förståelse för gestaltning, har använts. 

Resultaten visar att hantverkaren oreflekterat tar stöd av sina egna 
sinnen för att bli effektivare och säkerställa sitt hantverksutförande. 
Resultaten visar även att de tidsgeografiska begreppen kapacitets-, kopp-
lings- och auktoritetsrestriktioner möjliggör att identifiera och förklara 
de hinder som servitören tar hänsyn till vid planering och genomförande 
av en hantverksprocedur. När kunskap om förklaringar länkas samman 
med kunskap om förståelse, blir det möjligt att beskriva hur gästen i en 
måltidssituation kan styras och påverkas av estetiken. Genom ett flerme-
todologiskt tillvägagångssätt har hantverkskunnandet för procedurerna 
mise en place, dukning och servering artikulerats vetenskapligt i ord och 
bilder. 

 
 

Nyckelord: tidsgeografi, estetik, restaurang, yrkeskunskap, hantverks-
forskning, metod, tyst kunskap, sinnliga bedömningar, uppmärksamhet 
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AVHANDLINGENS BEGREPP 

Mise en place  
Mise en place betyder ”allt på plats”. Det innebär att servitören, oftast in-
nan gästerna anländer, gör iordning och ställer fram olika utensilier som 
tillbehör och föremål på t ex en arbetsbänk i matsalen. Det kan vara extra 
vinglas, vattenkaraffer eller annan utrustning som servitören av erfarenhet 
vet kommer att behövas senare när serveringen pågår. Begreppet mise en 
place kan även beskriva den mentala förberedelsen hos hantverkaren inför 
ett kommande arbetsmomentet (Schlegel et al., 2019).  

Dukning  
Definitionen för att duka, eller att duka fram, är i den här avhandlingen att 
ställa iordning matplatsen för gästen. Att duka innebär att placera utensilier 
som dukar, tallrikar, glas, bestick och blommor på bordet. Dukningen kan 
göras innan gästen har kommit in i matsalen eller medan gästen sitter vid 
bordet. Att duka av innebär att utensilier plockas bort från bordet. 

Servering 
Definitionen för servering är i den här avhandlingen momentet då servitören 
placerar mat och/eller dryck så nära gästen att hen får tillgång till den. Då t 
ex kocken lagt upp maten på en tallrik i köket, hämtar servitören tallriken 
och transporterar den till gästens bord. Maten serveras när tallriken ställs 
på bordet framför gästen. Denna servering kallas tallriksservering.  

När maten ligger upplagd i skålar och på fat, innebär begreppet servering 
dels när fat och skålar ställs ned på bordet i gästens närhet så att hen kan 
förse sig själv, dels när servitören håller ett fat och bjuder gästen att själv ta 
av maten, alternativt att servitören lägger upp maten på gästens tallrik. 
Denna servering kallas fatservering. 

Process och procedur  
Begreppen process och procedur är centrala för denna avhandling och skall 
förstås så som filosofen Bertil Rolfs (2017) definierar dem: Han menar att 
process beskriver att något utförs och proceduren förklarar hur något ut-
förs. I processen att servera mat ingår procedurerna att duka bord, att pla-
cera gästerna vid bordet och att bära tallrikar.  
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FÖRORD 
Att servera på restaurang kan många gånger betraktas som ett arbete som 
vem som helst kan utföra. Att duka och ställa fram tallrikar med mat på ett 
bord kan ses som något självklart. Restaurangbranschen kännetecknas av 
att vara en genomgångsbransch med en hög personalomsättning, ofta ett 
första arbete för unga och nyanlända (BFUF, 2019). Detta kan leda till att 
rationaliseringar av servitörens arbete tvingas fram och att krav på kunskap 
och skicklighet i yrket efterfrågas i mindre omfattning. Servitörsyrket kan 
därav få en lägre status och en degradering kan ske på arbetsmarknaden. 
Servitörens kunskapsinnehåll är ofta vagt definierat och kunskapsöverfö-
ring sker från mästare till lärling. Problem kan dock uppstå när ”mästaren” 
sällan hinner få ett stort kunskapsinnehåll innan hen gått vidare till andra 
branscher. De problem som kan uppstå omfattar inte bara restaurangbran-
schen – även i andra sammanhang finns arbeten som kan liknas vid servitö-
rens och som innebär att duka bord och servera mat.  

I denna avhandling undersöker jag hur servitörens hantverkskunskap, 
den kunskap som krävs för att iordningställa rum och plats för en måltid 
och för att möta en gäst genom dukning, servering och gestaltning, kan syn-
liggöras. Måltiden är ett komplext fenomen. Det är något som vi människor 
planerar och genomför flera gånger varje dag, både privat och profession-
ellt. Måltiden förmedlar värde, resurser avsätts i form av tid, råvaror, 
material och arbete. Samtidigt är det viktigt att vi vill äta den mat som ser-
veras – den kan göra att vi både mår bra och blir friska. En viktig faktor för 
matlust är att måltiden genomsyras av trivsel; om den inte infinner sig kan 
matlusten hämmas. Servitören, tillsammans med andra yrkesgrupper som 
arbetar med måltider, äger frågan om trivsel kring måltiden och det är en 
viktig del av yrkeskunskapen. Kunskap om hur rum och plats gestaltas så 
att trivsel uppstår är oartikulerad. Arbetet bara utförs.  

Redan som barn och ung hade jag intresse för dukning och servering. 
Kalasen i familjen och hos släkt och vänner var höjdpunkter i vardagen. Jag 
fann det spännande med den förväntan som byggdes upp inför en festmål-
tid. Det var intressant att se hur måltidens form och innehåll påverkade 
möten och umgänget mellan personerna som deltog. Även vardagens mål-
tider ägnades stor omsorg med rutiner som följde dagens rytm och årstider-
nas gång. Den yrkesutbildning till servitör, som jag senare fick, bestod av 
kunskapsöverföring från mästare till lärling i en restaurangmatsal och fort-
satte med utbildning på högskolenivå i restaurang- och måltidskunskap. Ef-
ter avslutad utbildning fick jag förfrågningar om att arrangera och ansvara 
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för dukning och servering vid större måltidsarrangemang. Min nyfikenhet 
som servitör gjorde att det inte enbart var de traditionellt utformade mål-
tiderna som blev intressanta att genomföra. Istället ville jag förändra mål-
tiden, t ex med spektakulära inslag som att placera varmrätten på lastpallar 
och transportera in maten i matsalen med hjälp av en gaffeltruck. Jag kunde 
också be gästerna att ta med sig en mattallrik hemifrån och lämna den i 
entrén. När servitörerna senare skulle duka borden, användes de ca 400 
olika insamlade tallrikarna. – Jag märkte snabbt att mina innovativa för-
ändringar uppskattades av både gäster och uppdragsgivare och jag har fått 
bekräftat att minnet av de måltiderna har levt kvar länge.  

I takt med att ryktet om mina innovativa lösningar för måltidsarrange-
mang spreds, fick jag nya förfrågningar om att arrangera måltider som var 
motsatsen till traditionell festvåningsverksamhet, som karakteriseras av en 
dukning med begränsade möjligheter att välja olika estetiska uttryck. Min 
roll blev att temporärt, inom befintliga festvåningsverksamheter, förändra 
måltidens gestaltning. Förfrågningarna kom inte från restaurangbranschens 
representanter. Det var deras kunder, beställarna av måltiderna, som gav 
mig uppdragen. Med min serverings- och restaurangerfarenhet visste jag 
vilka förändringar som var möjliga att genomföra och vilka resurser som 
skulle krävas. Min uppgift blev att komma med idéer för omgestaltning av 
rum, bord och serveringsordning och att fungera som diskussionspart mel-
lan beställare, festvåningsansvarig och köksmästare. I arbetet ingick dessu-
tom att genomföra måltidsarrangemang i full skala, ofta med hundratals 
gäster. Detta blev inledningen på en ny yrkeskarriär och jag började besk-
riva mig som formgivare av måltider.  

Efter många år i branschen, och efter att ha genomfört ca 400 måltidsar-
rangemang, valde jag att återvända till akademin. Här fanns möjligheten att 
som lärare få undervisa om den kunskap jag under åren hade förvärvat och 
här pågick forskning. Nyfikenheten på vad det är i mitt yrkesutförande som 
gör att resultatet vinner uppskattning eller inte var en annan anledning till 
att jag återvände. Snabbt förstod jag att den praktikbaserade forskningen 
kunde vägleda mig till att både förklara och förstå olika delar av måltidens 
gestaltning.  
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INLEDNING 

En måltid och dess utmaningar 
Inför genomförandet av en måltid, oavsett om det är vardagsmåltiden eller 
festmåltiden, behöver olika beslut tas och aktiviteter utföras. Beslut kan 
handla om att bestämma tid och plats för måltiden och vad som skall ätas 
och drickas. För den som skall genomföra måltiden är det bra att ha inform-
ation om hur många personer som skall äta och vilken slags måltid som 
förväntas. Aktiviteter att utföra kan innebära att göra inköp, laga mat, duka 
och diska. Vid ett större måltidsarrangemang i en professionell kontext 
finns utföraren – krögaren, festarrangören eller formgivaren av måltider – 
gästerna som skall delta i måltiden och en uppdragsgivare, dvs personen 
som är värd för gästerna och som beställer måltiden. 

När jag i yrkesrollen som formgivare av måltider skall ta mig an ett upp-
drag är det sällan, eller rättare sagt aldrig, som maten eller drycken är ut-
gångspunkten. Mat och dryck är några av de medel, tillsammans med 
många andra, som jag använder för att realisera måltiden i den riktning som 
jag önskar. Istället är min utgångspunkt att utforma en plats som under en 
tid skall stimulera till möten mellan människor. I min första kontakt med 
en uppdragsgivare finns fyra huvudpunkter som behöver klargöras då dessa 
bildar underlag för hur idén för måltidsarrangemanget kan utvecklas: Vad 
är anledningen till måltiden? Vem är mottagaren? Hur ser tidsramarna ut? 
Vilka resurser finns?  

Vad är anledningen till måltiden? 
Det första punkten gäller anledningen till måltiden. Vad skall firas, vad är 
anledningen till att uppdragsgivaren vill stå som värd för sina gäster? Jag 
brukar fråga uppdragsgivaren vad hen vill att gästerna skall minas av mål-
tiden. Vad jag vill veta är vad måltiden skall signalera till gästerna. Exempel 
på ett arrangemang där signalvärdet skulle vara svensk matkultur gjordes i 
Tokyo, Japan, i samband med den sverigefrämjande satsningen ”Swedish 
Style in Tokyo” och där jag ansvarade för ett 10-tal olika måltidsrelaterade 
aktiviteter. I residenset på svenska ambassaden visades svenskt mode för en 
publik med japaner och svenskar. Efter modevisningen skulle det bjudas på 
kaffe och svenska småkakor. Gestaltningen av buffébordet för småkakorna 
blev ett samspel mellan Sverige och Japan. Småkakorna presenterades dels 
på svarta brickor, för att ge sken av att komma nygräddade direkt ur ugnen, 
dels upplagda som unika produkter och upphöjda på podier för att likna de 
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eleganta presentationerna av maträtter som erbjuds i en japansk bentolåda. 
(Bild 1.) 

Bild 1. ”Fanfar för svenska småkakor” på Sveriges ambassad i Tokyo, Japan den 17 
oktober 2001. Fotograf: Peter Jönsson. 

Vem är mottagaren? 
Den andra punkten i kontakten med uppdragsgivaren handlar om gästen, 
vem som är mottagaren. Information behövs för att det skall bli möjligt för 
mig att anpassa måltiden utifrån gästernas behov och förväntningar. Jag 
behöver ta reda på om gästerna är bekanta med varandra sedan tidigare, 
om de har gemensamma intressen eller om gemensam klädkod har angivits 
i inbjudan. Ett exempel på arrangemang där gästens förväntningar sattes i 
fokus var firandet av Föreningen Årets Kock 20 år i Stockholms stadshus 
med temat ”Smörgåsbord 2.0”, en uppgradering av ett klassiskt smörgås-
bord. Beställaren hade uttryckt idén att blanda tradition i form av genuina 
nordiska smaker med trend i form av tillagning, uppläggning och serverings-
sätt. Mitt uppdrag bestod i att genomföra måltidsdesignens idé med duk-
ning och servering vid en representationsmiddag med 680 gäster. Det 
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innebar bl a att planera och införskaffa utensilier till middagsborden så att 
gästerna skulle kunna skicka fat, skålar och flaskor mellan varandra. Detta 
serveringssätt valde beställaren för att sätta fokus på de många olika mat-
rätterna. Istället för ett stort blomsterarrangemang mitt på bordet fick ma-
ten vara dekoren. För att ytterligare öka betydelsen av maten, användes 
svarta linnedukar som kontrasterade mot de vita serveringsfaten. En del 
tallrikar var tillverkade av olikfärgat papper och den i köket och av kockar 
ofta använda kökspincetten fick fungera som serveringsbestick. Inför den 
här måltiden hade jag av uppdragsgivaren fått uppgifter om vilka gästerna 
var, dvs representanter för restaurangbranschen och vad de kunde förvänta 
sig av en bankettmåltid. Min ambition var att utmana och inspirera gästerna 
till nytänkande gällande både dukning och servering. (Bild 2.) 

Bild 2. Köksmästare Stefan Karlsson vid dukat Smörgåsbord 2.0 vid Föreningen 
Årets Kock 20-års firande i Stockholms stadshus den 6 februari 2003. Fotograf: Per 
Magnus Persson. 
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Hur ser tidsramarna ut? 
Den tredje punkten i kontakten med uppdragsgivaren handlar om att ta 
reda på hur de olika tidsramarna ser ut. När skall måltiden genomföras? 
Vilken årstid, vilken veckodag och när på dagen? Frågan handlar även om 
hur lång tid det finns till förberedelser och hur lång tid som gästerna skall 
tas om hand. Exempel på arrangemang där tiden var betydelsefull var en 
pressfrukost för ca 250 journalister på Formexmässan vid Stockholmsmäs-
san i Stockholm. Där fanns planerad tid för att duka borden under tre da-
gar. Gästerna var inbjudna till kl 8.30 den fjärde dagen och deltog i frukost-
måltiden i ca 40 minuter. I uppdraget ingick att gästerna, när de hade satt 
sig vid bordet, direkt skulle serveras kaffe, te, smörgås, juice och något sött. 
Medan frukosten pågick, gavs bildvisning och muntlig presentation av sä-
songens mässtema, som var inspirerat av 1980-talet. Min uppgift var att 
gestalta dukning, servering, dekoration och att välja matråvaror för att 
stärka de 250 journalisternas intryck av mässans tema. Då det fanns bud-
geterad tid för förberedelser och dukning, fanns möjlighet till olika tidskrä-
vande aktiviteter. Det innebar att göra portionsförpackade marmeladskålar 
och att lägga korslagda gräslöksstrån på trekantssmörgåsarna. Det innebar 
även ett manuellt precisionsarbete som bestod i att tejpa fast tusentals 
mindre pappersbitar, som i form och färg var inspirerade av Rubiks kub, på 
alla bord. Genom dessa olika aktiviteter ville jag åstadkomma en frukost-
gestaltning som skulle leva kvar länge i minnet hos gästerna. Betydelsen av 
ett noggrant utfört måltidsarrangemang som leder fram till ett minne är ex-
tra viktig då tiden att visa sin omsorg om gästen är kort för värden. I det 
här måltidsarrangemanget deltog gästerna endast i ca 40 minuter. (Bild 3 
och bild 4.) 
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Bild 3. Dukat för pressfrukost med 1980-tals tema för 250 gäster vid Formexmäs-
san, Stockholmsmässan, Stockholm den 30 augusti 2007. Fotograf: Ragnar Lundgren. 

 
Bild 4. Detaljbild på frukostbord med 1980-tals tema; croissanter, trekantssmörgå-
sar dekorerade med korslagda grässtrån och apelsinjuice med rött cocktailbär, 
Formexmässan, Stockholmsmässan, Stockholm den 30 augusti 2007. Fotograf: Rag-
nar Lundgren. 
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Vilka resurser finns? 
Den fjärde punkten i kontakten med uppdragsgivaren handlar om vilka re-
surser som finns att tillgå? Resurser kan vara möbler och porslin. Resurser 
kan även vara olika kvaliteter i rummet, t ex arkitektoniska egenskaper. 
När jag frågar uppdragsgivaren om resurserna, är det inte alltid som hen är 
medveten om dessa. Då kan jag ta hjälp av foton och ritningar eller besök 
på plats. Exempel på ett arrangemang som styrdes av rummets utformning 
var invigningen av Konstfack, som flyttade till nya lokaler i Stockholm. Lo-
kalerna var utformade som kvarter med långa korridorer. Utmaningarna 
var flera: Cirka 2000 gäster skulle få något att äta och dricka, det var omöj-
ligt att ordna sittplatser och gästerna skulle uppmuntras till att gå runt i 
byggnaden. Ett riskscenario var att det skulle bildas mycket långa köer när 
mat och dryck serverades. Ett annat riskscenario var att många gäster skulle 
stanna kvar i den stora entrén istället för att gå in byggnaden och se verk-
städerna och lektionssalarna. Detta skulle leda till att det blev kö redan ut-
anför Konstfackshuset. Frågan var om mat och dryck, istället för att bli ett 
hinder, kunde bli en tillgång? Lösningen fanns i två steg: Dels genom att 
tårta och vin serverades okonventionellt i två olika strutar som monterades 
ihop för att kunna bäras i en hand, dels genom att bufféborden konstruera-
des av långa smala plankor med borrade hål. Borden ställdes upp i mitten 
av husets många korridorer och i dessa placerades strutarna. Gästerna lock-
ades tack vare förtäringens placering att gå in i huset och köer undveks. 
Konceptet med strutarna utvecklades tillsammans med arkitekt Bengt Car-
ling. Vilket är ett exempel på att olika kompetenser kan bidra till utveckling 
av måltidsarrangemang. (Bild 5 och 6.) 
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Bild 5. Långa smala buffébord uppställda för tårtservering vid invigning av nya 
Konstfack, Telefonplan, Stockholm den 16 september 2004. Fotograf: Ragnar 
Lundgren. 

 
 
Bild 6. Servering av ”tårtvin” vid invigning av nya Konstfack, Telefonplan, Stock-
holm den 16 september 2004. Fotograf: Ragnar Lundgren. 
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Avhandlingens problemformulering 
Konstsnickaren Thomas Tempte (1982) formulerar i Arbetets ära en hant-
verkets etik och menar att det inom hantverk inte finns utrymme för varken 
en hets eller att ta några genvägar. Vid produktion av t ex en möbel förkla-
rar Tempte att ett hantverk handlar om uppmärksamhet och att olika 
aspekter som omsorg och ansvar ”skall föras in i möbeln så att andra kan 
uppfatta detta” (1982, s. 79). Servitörens hantverk utförs inom en rumslig-
het och i en kontext som kan benämnas som matsalshantverk, vilket kan 
urskiljas i relation till kockens hantverk som benämns som kökshantverk. 
Forskning inom området som berör serveringkunskap har bl a handlat om 
gästens upplevelse utifrån bemötande (Hansen, 2005; Jonsson et al., 2008), 
restaurangservice i fråga om samspel mellan gäst och personal (Walter, 
2011), samarbete mellan personal i matsal och i kök (Wellton, 2017) och 
om gästens upplevelse av mat och dryck i kombination (Nygren, 2004; 
Scander, 2019). Inom internationell måltidsforskning har studier gjorts med 
inriktning mot gästupplevelsen och hur olika måltidsutensilier påverkar gäs-
tens upplevelse av mat och dryck (Spence & Piqueras-Fiszman, 2012; 
Michel, Velasco & Spence, 2015). Frågor som rör rummets, möbleringens 
och dukningens påverkan på mängden mat som äts eller hur dessa faktorer 
påverkar acceptansen för olika maträtter har också undersökts (Sobal & 
Wansink, 2007; Garcia-Segovia, Harrington & Seo, 2015). 

Vad som saknats inom forskningsfältet måltider är beskrivningar om hur 
servitören utför sitt hantverk och vad kunskapsinnehållet består av. En ökad 
medvetenhet om detta skulle kunna leda till förståelse av kunskapsutveckl-
ing samt identifikation av olika steg som behöver tas för att medvetet pro-
fessionalisera servitörens kunskapsområde (Rolf, 2017; Dreyfus & Dreyfus, 
1988). Sjuksköterskeutbildningen är ett exempel på hur Dreyfus & Dreyfus 
teorier om kunskapsutveckling har bidragit till utveckling av dessa profess-
ionsutbildningar (Benner et al., 1997). Det finns en kunskapslucka om det 
praktiska utförandets innehåll som många gånger är outtalad och ofta döljs 
i det som beskrivs som tyst kunskap (Polanyi, 1966). Beskrivningar saknas 
av vad det är som sker i en måltidssituation när servitörens arbete ser ut att 
bara ”flyta på” – oavsett i vilken kontext som maten och drycken serveras.  

Om den kunskap som servitören nyttjar för att genomföra måltiden är 
outtalad, finns risk att genvägar tas och att något kan gå förlorat. För på 
samma sätt som Tempte (1982) förklarar att en möbel behöver tilldelas om-
sorg och ansvar, behöver måltiden få detsamma. Detta något som kan för-
loras – omsorgen och ansvaret – behöver föras in i synen på servitörens 
hantverk och kan jämföras med sociologen Richard Sennetts beskrivning av 
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hantverk som en grundläggande mänsklig handling som ”to do a job well 
for its own sake” (2008, s. 9). Omsorg och ansvar innebär att servitören 
utför procedurer som att förbereda inför måltiden, att servera måltiden och 
att efter måltiden iordningställa platsen.  

Eftersom ingen avhandling inom ämnet Måltidskunskap tidigare fokuse-
rat på hantverket och den estetiska gestaltningen, har den framväxande 
forskningen inom området Hantverksvetenskap varit ett viktigt forsknings-
perspektiv att integrera i denna avhandling. 
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SYFTE 
Syftet med avhandlingen är att utveckla begrepp och pröva metoder för att 
återge och förmedla procedurer och göranden i ett hantverk för att beskriva 
vad som är servitörens yrkeskunskap. Avhandlingen undersöker också me-
toder som fångar hantverkets sinnliga aspekter för att därigenom pröva att 
vetenskapliggöra denna del av ett hantverk.                                                                                          

Avhandlingsarbetets övergripande forskningsfråga är: Hur kan servitö-
rens hantverkskunnande inom mise en place, dukning och servering visua-
liseras, förstås och kommuniceras? Följande fyra frågor har ställts i respek-
tive delstudie: 

 
I artikel I, Ways of Tacit Knowing – hur kan hantverkarens tysta kunskap, 
som framträder genom nyttjande av sinnliga bedömningar, bli synliggjord 
och kommunicerad? 

 
I artikel II, The time-space of craftsmanship – vilka är fördelarna och nack-
delarna med tidsgeografiska perspektiv och metoder för att få förklaringar 
till hantverkarens kunnande? 

 
I artikel III, Waiter´s craft-related actions studied from the perspective of 
time-geography – hur kan servitörens yrkeskunskap i att utföra procedu-
rerna mise en place, dukning och servering förklaras utifrån aspekterna tid 
och rum?  

 
I artikel IV, The Waiter´s craft knowledge of meal-design – vilka forsknings-
metoder kan användas för att finna förklaringar på och förståelse för servi-
törens hantverkskunnande i att gestalta en måltid? 

Avgränsning 
Avhandlingsarbetet har inte haft för avsikt att undersöka och beskriva gäs-
ten och hens upplevelse av möblering, dukning och servering eller att besk-
riva den ”korrekta” dukningen eller det ”korrekta” serveringssättet. Av-
handlingsarbetet undersöker inte heller servitörens faktakunskap om mat 
och dryck eller relationsbaserade frågor om hur t ex värdskap (hospitality) 
och service uppnås i samband med dukning och servering. Avhandlingen 
har inte heller haft som syfte och mål att beskriva hur olika dukningar och 
serveringar gestaltats och genomförts i historisk tid, inom olika samhälls-
klasser, eller inom olika kulturer och religioner. 
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METODER OCH MATERIAL 

Forskningsdesign 
Centralt för designen av de till avhandlingen hörande delstudierna artik-
larna I – IV är den praktikinriktade forskningen och den reflekterande prak-
tikern (Schön, 1983; Molander, 1996). Utgångspunkt för alla delstudier är 
därför min yrkeserfarenhet som servitör i 10 år och formgivare av måltider 
i 15 år. Denna erfarenhet har utgjort grunden för studiernas design, val av 
metod, genomförande och tolkning av data. Mina 10 år som lärare i serve-
ringshantverk och i estetisk gestaltning på universitetsnivå har bidragit med 
lärarrollens perspektiv och i den rollen har jag fått erfara utmaningen att 
pröva olika tillvägagångssätt för kunskapsöverföring. 

För att fånga hantverkarens förmåga att använda sinnliga bedömningar 
i hantverksutföranden, var metoden för artikel I filminspelningar av hant-
verk inom yrkesrollerna trädgårdsmästare, kock och servitör. Analysen av 
inspelningarna gjordes gemensamt av de deltagande hantverkarna genom 
att de kunde se både sitt eget och de andras hantverk samt tillsammans ställa 
frågor och reflektera. Den inspelade filmen utgjorde, tillsammans med 
skriftliga kommentarer, dokumentationen för resultaten. Dessutom pröva-
des film som media för en vetenskapligt granskad produkt. 

För att synliggöra hantverkarens kunskap om att planera och genomföra 
sitt hantverk i förhållande till resurserna tid, rum, material och redskap, 
prövades tidsgeografiska metoder och perspektiv (Hägerstrand, 2009) i ar-
tikel II och III och artikel IV.  

I artikel II deltog hantverkare från tre olika yrkesroller, en trädgårdsmäs-
tare, en smed och jag själv som servitör, i undersökningen. I studien utgick 
de tre hantverkarna från en gemensam teoretisk grund när de prövade för- 
och nackdelar med tidsgeografisk metod. Undersökningarna gjordes inom 
det egna utförandet och hantverkskunnandet. Informationen överfördes till 
tidsgeografiska notationer för analys och tolkning.  

I artikel III behandlades endast servitörens hantverk och en fördjupning 
gjordes av det tidsgeografiska perspektivet. Jag nyttjade min yrkeserfaren-
het som servitör för att med tidsgeografin som stöd förklara och analysera 
vilka olika aktiviteter som kan ingå i två ”tänkta” (Hägerstrand, 1982) ser-
veringssätt, tallriksservering och fatservering, och vad som skulle kunna 
hindra dessa serveringar från att bli utförda. Inom tidsgeografin finns ett 
tillvägagångssätt som innebär att man istället för att använda faktisk empiri 
från utförda undersökningar, använder empiri från postulerade, tänkta, 
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situationer. En tänkt situation innebär möjligheten att analysera var grän-
serna går för vad som är möjligt (Hägerstrand, 1982). När en analys görs 
utifrån en tänkt situation, kan undersökningen ske utan att hänsyn behöver 
tas till de för det undersökta fallet specifika omständigheterna. Därigenom 
utesluts eventuella tolkningsproblem som kan uppstå i samband med fak-
tiska och genomförda procedurer (Mårtensson, 1979; Hägerstrand, 1982; 
Åquist, 1992).  

För att verbalisera hantverkarens kunnande när det gäller ett logiskt och 
ett estetiskt synsätt på måltidsgestaltning, med möblering, dukning och ser-
vering, användes i artikel IV en triangulering av metoder: Tidsgeografiska 
begrepp (Hägerstrand, 2009), taxonomi för tredimensionell visuell analys 
(Akner-Koler, 1994, 2007) och ett autoetnografiskt perspektiv (Chang, 
2016). Det autoetnografiska perspektivet baserades explicit på min erfaren-
het från ett reellt måltidsarrangemang där arkiverat material med fotogra-
fier och textdokument ingick. Genom denna triangulering analyserades och 
verbaliserades servitörens hantverkskunskap i att gestalta en måltid. (Figur 
1.) 
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Figur 1: Forskningsdesign: Hantverkaren i en praktikbaserad forskning, med ett in-
ifrånperspektiv, prövar metoderna film, tidsgeografi och tredimensionell visuell ana-
lys, vilket resulterar i fyra vetenskapliga artiklar. 
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Praktikbaserad forskning 
Det som är karaktäristiskt för en praktikinriktad forskning är att forsk-
ningsproblem och forskningsfrågor formuleras i praktiken (Sjömar, 2017). 
Teoretikern tänker medan hantverkarens tillvägagångssätt är att låta kun-
skap växa ur det praktiska (Adamson, 2007; Ingold, 2013). För hantverks-
forskningen betyder det att praktiken används instrumentellt för att ut-
forma en teoretisk plattform (Sjömar, 2011). Molander (2017) beskriver att 
forskningens roll bl a blir att bidra med att systematisera hantverkarens er-
farenhet. Det handlar om att upptäcka och upprätta samband – både genom 
aktiviteter som är ”hands-on” och genom att utveckla begrepp (Molander, 
2017). Forskningen syftar därmed till att bättre förstå hantverket och resul-
tateten skall gå till att förbättra praktiken. I den praktikbaserade forsk-
ningen inkluderas den egna erfarenheten vid utformningen av forskningen 
och möjligheten till detta är beroende av forskningstradition och forsk-
ningsfråga (se Høgseth, 2007; Eriksson & Almevik, 2011; Kuijpers, 2013; 
Jarefjäll, 2016; Groth, 2017; Westerlund, 2017; Källbom et al., 2019; Sei-
ler, 2020).  

Den praktikbaserad forskningen har, menar arkitekturforskarna Halina 
Dunin-Woyseth och Fredrik Nilsson (2017), flyttat fokus på hantverkskun-
nandet från att vara förenat med en praktisk produktion till att istället söka 
besvara frågor om hur ett hantverk utförs. Därigenom framträder behov av 
att pröva olika metoder som kan vara användbara för hantverksforskaren i 
studier av hur hantverk utförs.  

Molander (2017) diskuterar när praktikern skall blir forskare. Det finns 
problem med att hantera egna erfarenheter vetenskapligt och att vara både 
subjekt och objekt. Den dubbla rollen som det innebär att som forskare vara 
praktiker kan handla om att behöva främmandegöra sig för det välbekanta. 
Den dubbla förankringen kan innebära att en viss slags teori skall dominera 
– på ett oreflekterat sätt. Hantverksforskaren riskerar att bli teoretiker och
att en subjekt-riktad litteraturteori läggs på ett hantverk som ett utanpå-
verk. En ytterligare fara är att hantverkaren gör sig själv till antropolog i
den egna praktiken. Istället, menar Molander, bör hantverkaren ”utgå från
sitt ’medium’, sin ’erfarenhet’, sitt ’praktiska förnuft’ och genomföra forsk-
ning genom detta” (Molander, 2017, s. 29).

Att vara djupt involverad i det som studeras är kännetecknande för hant-
verksforskning men även inom andra områden, t ex inom konstnärlig forsk-
ning. Etnologen Billy Ehn (2014) ser likheter mellan dessa forskningsområden, 
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bl a då båda behöver utveckla egna forskningsmetoder, att kunskaperna är 
handlingsburna och att de är baserade på egna erfarenheter.  

Etnografen Sarah Pink (2015) förklarar att när etnografens position för-
ändras från att endast ha ett utanförperspektiv till att även få ett inifrånper-
spektiv, s k autoetnografi, kan ytterligare information framträda om det 
som skall undersökas. Forskaren blir, det som etnologen Billy Ehn (2014) 
beskriver, både subjekt och objekt och därigenom kan hen intervjua och 
observera sig själv. Ehn (2011) pekar på att det därmed ges en privilegierad 
tillgång till forskarens, och även till den studerades, tankar och känslor. Ett 
exempel på autoetnografisk forskning är när hantverksforskaren Kristina 
Niedderer låter hantverkande silversmeder berätta vad de gör och tänker 
under en genomförandeprocess. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att 
förmedla vad som sker i och under en utförandeprocedur och att denna 
information kan innebära att ytterligare information erhålls om hantverks-
utförandet (Niedderer, Johns & Harrison, 2006). Forskare inom etnografi 
och filosofi pekar på behovet av att utveckla metoder för att medvetande-
göra de olika sinnliga aspekterna i studier av det praktiska (Pink, 2015; 
Ehn, 2011, 2014; Molander, 2017). 

Sinnliga hantverksbedömningar dokumenterade genom film 
När en skicklig hantverkare utför sitt hantverk, blir resultatet ofta det för-
väntade. För en oerfaren kan hantverksproceduren se ut som en enkel pro-
cess, men då hen skall utföra samma moment som den skicklige kan pro-
blem och svårigheter uppstå. En förklaring till den skickliges framgång i sitt 
hantverksutförande kan vara att denne gör olika sinnliga bedömningar. 
Många gånger är dessa bedömningar dessutom omedvetna för hantverkaren 
själv. Det gör att de förbises när hantverkare t ex skall ge en instruktion 
eller skriva ett recept.  

Hantverkaren bedömer det hen hör genom att lyssna till ljud, se på färg, 
känna på doft och få haptiska och taktila upplevelser. De sinnliga bedöm-
ningarna är ofta svårfångade och kan ske både snabbt och mitt under en 
pågående hantverksprocess. Hantverkaren kan utveckla den sinnliga kun-
skapen, t ex handens och ögats skicklighet, för att själv kunna praktisera 
kunskapen, men även för att lära ut till andra (Ehn, 2014).  

I syfte att ytterligare öka forskarens uppmärksamhet och reflektion rik-
tad till de egna sinnena, har etnografen Sarah Pink (2015) omprövat etable-
rade etnografiska forskningstekniker genom tillägg av mer experimentella 
processer. En metod för detta, att utöva sinnlig etnografi, är ”think aloud 
accounts” som utgår från datainsamling av hantverkarens egna verbala 
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uttryck, vilka framkommer allt efter som ett hantverksgenomförande utförs 
(Ericsson & Simon, 1984). De påverkas dessutom av i vilket mentalt till-
stånd den som uttrycker dessa befinner sig i (Ericsson & Simon, 1984). 
Hantverksforskarna Camilla Groth (2017) och Joakim Seiler (2020) har för 
att nå ett inifrånperspektiv undersökt de egna hantverkspraktikerna genom 
”think aloud accounts”-metoden tillsammans med videoinspelning. Groth 
och Seiler uttryckte, med ord och ljud, de egna sinnliga upplevelserna som 
infann sig då de utförde sina respektive hantverk när de drejade i lera och 
när de slog gräs med lie. Nedan följer en beskrivning av metod och material 
för artikel I. 

Metodbeskrivning artikel I 
För att fånga hantverkarens förmåga att använda sina sinnliga bedömningar 
i ett hantverksutförande, har metoden för artikel I varit filminspelningar av 
hantverket. Undersökningarna gjordes på olika hantverksprocedurer inom 
restaurang- och trädgårdsområdet.  

Sinnliga bedömningar gränsar till det flerdisciplinära fältet sensoriska be-
dömningar. Sensorik innebär att mäta, tolka och förstå mänsklig respons 
på en produkts egenskaper och upplevs via de olika sinnena syn, doft, smak, 
beröring och hörsel (Martens, 1999). De sinnliga bedömningar som gjordes 
i filmen innebar att vi som hantverksforskare och forskarstuderande tog 
stöd hos våra sinnen för att ta fram olika egenskaper och att sätta dessa 
egenskaper i en kontext: T ex uppmärksammades först, med hjälp av kän-
seln i handen, att bordsduken var ojämn, varefter den informationen an-
vändes för att bedöma hur det skulle kunna påverka en fortsatt arbetspro-
cedur. Filmen presenterar olika exempel på när hantverkaren använder sina 
egna sinnen syn, hörsel, känsel och doft vid utförandet av sitt hantverk. 
Filmen presenterar även en dialog mellan hantverkare om kunskap i hand-
ling (Molander, 1996) och hur kunskap om sinnliga egenskaper kan kom-
municeras. Inspelningarna som blev undersökningens empiri pågick i sju 
dagar och resulterade i 66 olika filmklipp. Personen som genomförde film-
inspelningarna och höll i filmkamera var själv hantverksforskare.  

De olika procedurerna som visade restauranghantverk spelades in i 
undervisningslokalerna vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro uni-
versitet. En hantverksprocedur visade när jag själv, i rollen som forskarstu-
derande servitör, utförde proceduren att lägga en duk på ett matbord. Detta 
skedde samtidigt som jag berättade vad jag gjorde och varför jag gjorde så 
som jag gjorde i de olika momenten. Jag beskrev hur mina olika sinnen 
kompletterade varandra i utförandet av hantverket samt nyttan med mina 
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sinnliga bedömningar för att nå ett fullgott resultat som senare kunde upp-
levas av gästen när hen skulle sitta vid bordet. De andra hantverksprocedu-
rerna inom restaurang utfördes av två hantverkare/kocklärare som dels vi-
sade momentet kavling och utbakning av en tarte (pajdeg), dels momentet 
att steka fisk. Medan de genomförde sina respektive moment i köken, 
ställde jag frågor till de båda hantverkarna/kocklärarna. Frågorna handlade 
om vilka olika sinnen som de ansåg sig använda under genomförandena och 
vilken nytta de hade av sina egna sinnliga bedömningar.  

Inom området trädgårdshantverk spelades den ena hantverksproceduren 
in vid Botaniska trädgården i Göteborg. Det som filmades var en procedur 
för att genomföra en växtförökning då dels växtskottet togs från moder-
plantan, dels då cirka 12 veckor hade passerat och resultatet av förökningen 
kunde undersökas. Vid filmningen av denna hantverksprocedur var samta-
let mellan trädgårdsmästaren och forskaren i fokus. Samtalet handlade om 
hur trädgårdsmästarens olika sinnen används och är avgörande i de många 
bedömningar som görs under hantverksproceduren.  

Filmningen av det andra trädgårdshantverket spelades in vid Gunnebo 
slott i Mölndals kommun. Proceduren som filmades utfördes när den fors-
karstuderande trädgårdsmästaren skulle slå gräs med lie. I filmen visade och 
berättade trädgårdsmästaren hur olika sinnliga bedömningar som t ex fuk-
tighet och ljud i naturen hjälpte honom att avgöra om och när det var möj-
ligt att kunna utföra hantverket med fullgott resultat. När trädgårdsmäs-
taren genomförde slåttern, berättade han hur han kände och upplevde ar-
betsmomentet i sin egen kropp vid utförandet.  

När filmmaterialet var insamlat, fortsatte det gemensamma arbetet mel-
lan oss forskarstuderande och forskare. Tillsammans analyserade vi filmer-
nas innehåll. En fördel med ett inspelat material av en utförd hantverkspro-
cedur är att det går att spela upp filmen för andra, diskutera innehållet och 
att man kan se en sekvens flera gånger. I artikel I prövas film som media för 
en vetenskaplig produkt. Filmen följer den skrivna artikelns form med lö-
pande referenshantering och referenslista. Filmen är granskad och accepte-
rad för vetenskaplig publicering.  

Hantverksprocedurer förklarade med tidsgeografi  
Tidsgeografin och dess ontologiska grund uppmärksammar i huvudsak det 
som är fysiskt och materiellt i världen. Det innebär att när processer och 
procedurer som utförs i tid och rum leder till materiella förändringar och 
förflyttningar, kan de beskrivas tidsgeografiskt (Ellegård, 2019). Däremot 
stödjer tidsgeografin inte beskrivningar av det abstrakta som t ex 
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värderingar, känslor eller upplevelser (Åquist, 1992). Tidsgeografins ambit-
ion är inte heller menad för detta. De tidsgeografiska perspektiven och syn-
sätten, som förklarar de fysiska förändringarna i tidrummet, används i ar-
tikel II och III. I artikel IV länkas tidsgeografins synsätt samman med taxo-
nomi för tredimensionell visuell analys och autoetnografi. Nedan följer be-
skrivningen av metod och material för artikel II och III.  

Metodbeskrivning artikel II 
För att undersöka för- och nackdelar med ett tidsgeografiskt synsätt inom 
hantverksforskning, valdes i artikel II tre hantverksområden: servitörens, 
trädgårdsmästarens och smedens. Servitören prövade det tidsgeografiska 
synsättet i samband med en tänkt dukning och serveringssituation. Träd-
gårdsmästaren prövade att använda tidsgeografi för att undersöka olika 
skötselmetoder för gräsmattor. Smeden prövade det tidsgeografiska synsät-
tet på smidesprocesser för att se vilka moment som var mer komplicerade 
att utföra än andra. Både tidsaspekt och rumsaspekt skiljde sig åt mellan 
dessa tre hantverksutföranden: Tidsspannet för smedens hantverk kunde 
mätas på sekundnivå, gästens aktiviteter – som var resultat av servitörens 
dukning – mättes i minuter och trädgårdsmästarens hantverksprocedurer 
uppmättes under en tidsperiod på nästan fem månader. Även den rumsliga 
skalan varierade mellan de tre hantverksområdena: Från ytan på ett smi-
desstäd till ett middagsbord och till ett publikt parkområde i ett kulturre-
servat.  

I servitörens undersökning av tidsgeografins för- och nackdelar för hant-
verksforskning beskrevs en tänkt gäst sittandes vid ett dukat matbord. Gäs-
ten utförde olika procedurer i samband med att hen serverade sig själv från 
skålar och fat. Dukningen var resultatet av att servitören utfört hantverks-
procedurerna med att välja utensilier, skålar och fat med serveringsbestick 
och bestämma plats för var de skulle placeras på bordet. Det som under-
söktes var de procedurer som gästen utförde när hen självserverade sig från 
fat och skålar. Gästen skulle förse sig med maten och lyfte upp respektive 
serveringskärl från bordsytan och flyttade dessa (en i taget) närmare sin 
plats och tallrik vid bordet. Där lade hen upp maten på tallriken och ställde 
därefter åter ned serveringskärlet på bordsytan. Den tänkta serveringspro-
ceduren genomfördes som en laboration, där jag själv flyttade fat och skålar 
samtidigt som jag i en logg noterade både tidsåtgång och platser på bordet 
för respektive moment. Serveringsproceduren hade en tidsåtgång på cirka 
en och halv minut.  
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I trädgårdsmästarens undersökning av tidsgeografins för- och nackdelar 
för hantverksforskning jämfördes användningen av nutida trädgårdsred-
skap med historiska redskap. De nutida trädgårdsredskapen innebar en 
skötselmetod bestående av klippning och trimning med motordrivna red-
skap samt kantning med manuella redskap. De historiska trädgårdsred-
skapen innebar en skötselmetod bestående av vältning, lieslåtter och räfs-
ning. Trimning och kantning gjordes på samma sätt i båda skötselmeto-
derna. Trädgårdsmästaren noterade i en loggbok tidsåtgången för utfört ar-
bete, plats för var arbetet utfördes i parkområdet och vilka trädgårdsred-
skap som ingick i procedurerna. Materialet samlades in under en tidsperiod 
av 19 veckor från maj till september.  

I smedens undersökning av tidsgeografins för- och nackdelar för hant-
verksforskning jämfördes fyra serier av smidesprocedurer vid tillverkning 
av navare (träborrar). Smidesprocedurerna innehöll mycket förkroppsligad 
tyst kunskap och genomfördes i ett flöde av aktiviteter som pågick fram till 
dess att navaren var klar efter cirka 12 minuter. Vissa aktiviteter under smi-
desomgången var mer kritiska än andra. Det färdiga resultatet var ofta be-
roende av att just dessa kritiska moment i aktiviteten blev lyckade – och 
flera av dessa moment pågick under endast några sekunder. För att smeden 
skulle kunna fånga förloppet och närmare studera sina aktiviteter under de 
olika momenten användes filminspelning. Stationära kameror i smedjan och 
en kroppsmonterad kamera på smedens huvud gjorde det möjligt att filma 
aktiviteterna. Det filmade materialet överfördes till loggböcker med tidsåt-
gången för varje enskild smidesprocedur noterad. Här beskrevs platsen för 
var i smedjan arbetet utfördes, vilka platser på städet som användes och när 
olika verktyg användes. 

Analysarbetet gjordes utifrån det tidsgeografiska perspektivet, vilket 
först skedde enskilt av respektive hantverkare. Därefter diskuterade vi till-
sammans fördelar och nackdelar med tidsgeografi. 

Metodbeskrivning artikel III 
I artikel III undersöktes hur servitören hanterade aspekterna tid, material 
och rumslighet under genomförandet av olika serveringssätt. Undersök-
ningen bestod av en jämförelse mellan två olika ”tänkta” (Hägerstrand, 
1982) serveringssätt - tallriksservering och fatservering. För att detta skulle 
bli möjligt var ett första steg att identifiera och bestämma vilka delar av 
servitörens serveringsprocedurer som skulle ingå i undersökningen. Avgö-
rande för denna identifikation blev att dela in serveringen genom att utgå 
från de olika materiella och fysiska moment som sker kronologiskt och leder 
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fram till att en gäst får en maträtt serverad.  En verklig måltid innehåller 
fler procedurer än de som valdes ut, men de fyra procedurerna i denna iden-
tifikation ger en generell förståelse för ett serveringsgenomförande. Definit-
ionen, utifrån min yrkeserfarenhet som servitör, gjorde att procedurerna 
blev följande. 1. Dukning – bordet gjordes i ordning 2. Transport – förflytt-
ning från kök till matsal och fram till bordet 3. Servering – maten placerades 
på gästens bord 4. Avslutning – gästen har maten på en tallrik framför sig. 
Det var under arbetets gång med att identifiera dessa procedurer som skill-
nader mellan tallriksservering och fatservering blev tydliga. I en tabell besk-
revs de olika procedurerna som servitören och gästen utförde för att maten 
skulle finnas på en tallrik vid gästens sittplats. 

Därefter upprättades två loggsystem, ett för den tänkta tallriksserve-
ringen och ett för den tänkta fatserveringen. I de två loggsystemen noterades 
vilken procedur som genomfördes och vad servitören respektive gästen 
gjorde under proceduren. Avslutningsvis ställde jag frågor till varje proce-
dur: Vad hade kunnat hindra proceduren från att bli genomförd? Frågorna 
utgick från de tidsgeografiska restriktionsbegreppen och dess tre olika in-
riktningar: Kapacitets-, kopplings- och auktoritetsrestriktioner. Det var jag 
själv som besvarade frågorna. Genom att ställa frågor med utgångspunkt i 
de olika restriktionsbegreppen, framträdde likheter och skillnader i både 
dukning och servering hos de två serveringssätten.  

För att fördjupa kunskapen om fatserveringen visualiserades några av de 
mer komplexa procedurerna i en tidsgeografisk notation. Till notationen 
fogades en tecknad illustration som visualiserade den tänkta måltidsmiljön 
för fatservering. Analysen gjordes genom att jämföra antalet restriktioner i 
samband med de två serveringssätten och genom att bedöma skillnader i 
komplexiteten mellan dessa. Notationen analyserades tillsammans med il-
lustrationen för att få förklaringar till de olika trajektorier som individerna 
skapade i tidrummet. Som vetenskaplig lins till analysen användes de tids-
geografiska kapacitets-, kopplings- och auktoritetsrestriktionerna samt be-
greppen ”eftervartannathet” och ”bredvidvartannathet”. 

Måltidsgestaltning beskriven genom tidsgeografi och  
tredimensionell visuell analys och autoetnografi 
Tidsgeografin uppmärksammar och fångar att, när och var olika materiella 
förändringar äger rum (Hägerstrand, 2008). Däremot erbjuder den ingen 
möjlighet att värdera det som utförs – för det behövs tillvägagångssätt som 
beskriver hur människan kan uppleva världen och tolka sina intryck. Ett 
sätt att komma närmare kunskap och förståelse av servitörens hantverks-
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kunnande är att verbalisera hur världen framträder inför hen. I taxonomi 
för tredimensionell visuell analys (Akner-Koler, 1994, 2007) finns en språk-
lighet som beskriver hur form och rum kan tolkas och förstås.  

Källmaterialet till artikel IV var arkiverat material från ett tidigare ge-
nomfört måltidsarrangemang. Materialet bestod även av min upplevda er-
farenhet av att ha genomfört den undersökta måltiden. Att använda sin egen 
erfarenhet i forskning i ett s k autoetnografiskt perspektiv innebär att man 
intervjuar och observerar sig själv – att vara både subjekt och objekt 
(Chang, 2016; Ehn, 2014). Nedan följer en beskrivning av metod och 
material för artikel IV, en metodologisk triangulering med tidsgeografiskt 
perspektiv kombinerat med taxonomi för tredimensionell visuell analys och 
min egen erfarenhet.  

Metodbeskrivning artikel IV 
Empirin till artikel IV kommer från en måltid som genomfördes år 2009, 
där jag var ansvarig för formgivningen av dukning och servering. Värd för 
måltiden var den dåvarande svenske jordbruksministern samt intresse- och 
företagarorganisationen LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Gästerna vid 
måltiden, ca 350 personer, var EU:s jordbruksministrar samt andra offici-
ella deltagare vid en konferens med temat ”Klimat, jordbruk och skog”. 
Måltiden hölls i Växjö konserthus. Källmaterialet till artikel IV hämtades 
från dokument bevarade i ett s k enskilt arkiv.  

Det enskilda arkivet är en del av den företagsverksamhet som jag bedrivit 
i företaget Kring Mat Sverige AB, som jag startade 1995. Det arkiverade 
materialet bestod av cirka 70 sidor egna arbetsanteckningar med skisser och 
inköpslistor, en broschyr som producerades av en av värdarna (LRF), 20 
fotografier och ett körschema. Körschemat, som jag hade skrivit, innehöll 
korta instruktioner och fungerade som stöd för servitörerna vid genomfö-
randet av procedurerna möblering, dukning och servering. Här fanns t ex 
information om menyn, drycker, antal gäster och vilka serveringssätt som 
skulle användas. Här fanns även angivelser av exakta tidpunkter för serve-
ring av olika maträtter och dryck samt när tal skulle hållas. Informationen 
till körschemat, vilken jag samlat in under planeringsperioden, kom från flera 
personer med olika funktioner för måltiden – kockar, hovmästare och upp-
dragsgivaren med representanter från Jordbruksdepartementet och LRF.  

Förutom det arkiverade materialet hade jag min egen erfarenhet från mål-
tiden och den funktion jag hade haft som måltidsformgivare och som delta-
gare under kvällen när evenemanget genomfördes och där jag ingick i per-
sonalstyrkan som ledde serveringsarbetet. Jag hade också lång erfarenhet 
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som servitör från andra måltidsarrangemang. Empirin, som resulterade i 
artikel IV, bestod av materialet som hörde till måltidens början, dvs mot-
tagningen med servering av drink och tilltugg. Mottagningen pågick i cirka 
en och halv timme och fortsatte med en sittande middag. Även denna del 
var jag ansvarig för.  

Jag sökte efter kunskapsinnehåll om procedurerna möblering, dukning 
och servering och sådan information om dem som inte fanns nedtecknad, 
dvs det som kan uppfattas som så självklart att det sällan reflekteras över. 
Metoden var att inledningsvis tolka körschemats innehåll gällande de tre 
tidsgeografiska begreppen individ, aktivitet och projekt. Det innebar att 
fråga efter vilka olika mänskliga och materiella individer som hade ingått i 
måltiden. Sedan efterfrågades vad som, utifrån de tidsgeografiska begrep-
pen kapacitets-, kopplings- och auktoritetsrestriktioner, hade kunnat hindra 
ett genomförande av måltiden. Min egen erfarenhet gjorde att jag återupp-
levde hur planeringen inför måltiden hade gått till. Jag frågade mig själv 
vilka olika risker jag hade försökt att undvika.  

I undersökningens andra del utforskade och beskrev jag motiven på de 
olika fotografierna. Motiven visade möbleringar, dukningar och serveringar 
från den undersökta måltiden. Som teoretisk bas i undersökningen använ-
des en förenklad version av taxonomi från tredimensionell visuell analys 
(Akner-Koler, 1994, 2007). Den använda taxonomin innehöll fyra olika de-
lar: Objekt och deras egenskaper, Rörelser och krafter, Relationer samt Or-
ganisationer. De fyra delarna är en förenkling av Akner-Kolers (1994, 2007) 
mer komplexa taxonomi för tredimensionell visuell analys. Motiven på fo-
tografierna analyserades med målet att undersöka om detaljer eller helheter 
i dukningar, dvs kompositioner av en måltidsmiljö, kunde beskrivas med 
stöd av taxonomin. Som exempel prövades om ett dukat bord eller delar av 
en dukning kunde beskrivas som ett objekt med en viss volym och med olika 
egenskaper som kub, cylinder eller rektangel.  

Som ett sista steg i undersökningen kombinerades den tidsgeografiska 
analysen med den tredimensionella visuella analysen, som innehåller det 
estetiska perspektivet och mitt eget autoetnografiska perspektiv baserat på 
min samlade professionella erfarenhet som servitör och formgivare av mål-
tider. Genom denna triangulering prövade jag att verbalisera servitörens 
hantverkskunskap när hen formger en måltid.  

Analysansats  
Utmaningen med att studera sin egen erfarenhet och kunskap är att finna 
tillförlitliga metoder, inklusive analysansatser, som genererar resultat vilka 
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kan användas för att besvara syftet med avhandlingen: Att visa vad som är 
servitörens yrkeskunskap. I artikel I, där hantverkarnas förmåga att göra 
sinnliga bedömningar analyserades, reflekterade hantverkarna dels var och 
en för sig över det filmade materialet, dels tillsammans. Målet med den ge-
mensamma analysen och tolkningen var att finna sekvenser där hantverka-
rens sinnliga bedömningar framträdde. Vi sökte efter moment där beslut 
togs och problem löstes med hjälp av sinnligheten (Pink, 2015; Ehn, 2011; 
Molander, 2013). I analysen av filmmaterialet var även reflektionen (Schön, 
1983; Molander, 1996) viktig för att komma nära den kunskap som ofta 
beskrivs som tyst kunskap (Polanyi, 1966). 

I artikel II, III och IV utgjorde det tidsgeografiska perspektivet, inklusive 
tidsgeografiska begrepp, grunden för analysarbetet. Genom att respektive 
hantverkare främmandegjorde sig för den egna erfarenheten, kunde den 
praktiska kunskapen med de bekanta redskapen, materialen och platserna 
förklaras utifrån tidsgeografins perspektiv. Genom de tidsgeografiska be-
greppen tidrum, individ, projekt, aktivitet, logg, notation, restriktion, bred-
vidvartannathet och eftervartannathet (Åquist, 1992; Hägerstrand, 2009; 
Ellegård, 2019), (se kapitel Tidsgeografiskt perspektiv) kunde hantverkarna 
analysera och tolka sin praktiska kunskap. Begreppen bidrog med metodo-
logiska perspektiv och fungerade därmed som verktyg för analyser och för 
att synliggöra resultaten.  

I artikel IV gavs förutsättningar för att både förklara och förstå delar av 
en måltidsgestaltning, som är ett komplext fenomen. Detta skedde genom 
triangulering av metoderna: Tidsgeografi (Åquist, 1992; Hägerstrand, 
2009; Ellegård, 2019), taxonomi för tredimensionell visuell analys (Akner-
Koler, 1994, 2007) och autoetnografi (Chang, 2008). Av de tidsgeografiska 
begreppen var det framförallt projekt och aktivitet som användes för att nå 
en språklighet som kunde förklara ett genomfört måltidsarrangemang – ut-
ifrån en uppdragsgivares perspektiv. För att ytterligare utöka språkligheten 
om upplevelse ur ett gästperspektiv, utan att studera gästen, användes tax-
onomin för tredimensionell visuell analys (Akner-Koler, 1994, 2007) med 
dess begrepp: Objekt, rörelser, relationer och organisationer (se kapitel 
Estetisk gestaltning). Det autoetnografiska perspektivet (Chang, 2008) 
gjorde det möjligt att studera min egna erfarenhet och med stöd av doku-
mentation i form av texter och fotografier kunde jag återuppleva ett tidigare 
genomfört måltidsarrangemang.  
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TIDIGARE FORSKNING 
De forskningsområden som framförallt är av betydelse för avhandlingen är 
Mat- och måltidsforskning där ämnesområdet Måltidskunskap är en del, 
samt Hantverksforskning. 

Mat- och måltidsforskning 
Forskning om mat och måltider återfinns inom många olika forskningsom-
råden. Vad en måltid är kan definieras på olika sätt. Enligt filosofen Georg 
Simmel (1910/1993) är det mest gemensamma för alla människor att äta 
och att dricka vid måltider, vilket har en socialiserande effekt och är en 
procedur som utförs flera gånger varje dag. Det mesta av den mat vi äter 
intas i form av måltider, betonar sensorikern Herbert Meiselman (2000), 
medan måltidsforskaren Christina Fjellström (2003) vill definiera en måltid 
som att människan kombinerar livsmedel till en enhet. Sociologen Claude 
Fischler (2011) intresserar sig för ”att äta tillsammans”, ”commensality”, 
som en viktig del av den mänskliga gemenskapen. Ätandet kan också ses 
som ett rutinartat flöde med innehåll av relationskapande händelser och ak-
tiviteter (Holm et al., 2019). Meiselman (2000) å sin sida menar att det är 
de skilda måltidskontexterna och måltidsmiljöerna som bildar ramen för 
ätandet och tillsammans med individens förväntningar avgör om en maträtt 
accepteras; plats och rum påverkar upplevelsen av en maträtt, menar han. 
Även i en studie av måltidsforskaren John S. A. Edwards (2000) visades att 
matgäster upplevde samma maträtt olika beroende på om den serverades i 
en restaurangmiljö eller i en institutionsmatsal. Edwards (2000) gör därmed 
en distinktion mellan olika typer av måltider som äts utanför hemmet: Att 
äta ute av nödvändighet, t ex på sjukhus och skolor, att äta ute som avbrott 
och vila under arbetsdagen på lunch- eller personalrestauranger eller att äta 
ute för nöjes skull på restauranger eller i samband med ceremoniella mål-
tider.  

Forskning om mat, måltider och näringsintag, både nationellt och inter-
nationellt, har funnits sedan slutet av 1800-talet (Fjellström, 2003). Två 
kartläggningar om måltidsforskning i Sverige, 2004 och 2014, visar att de 
traditionellt dominerande områdena varit forskning inom nutrition och livs-
medelsvetenskaper. Det är framförallt två grundläggande frågor som har 
styrt forskningen: Den första handlar om mat som hälsoproblem med frågor 
som rör nutritionsstatus, samband mellan livsmedelsval och hälsoparamet-
rar samt olika befolkningsgruppers matvanor. Den andra handlar om vad 
mat symboliserar, identifierar, kommunicerar och betyder i människors 
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vardag för att förstå varför människor tänker som de gör relaterat till mat 
och måltider i den tid och den samhällsstruktur de lever i (Fjellström, 2003; 
Fjellström & Jönsson 2014). Kartläggningen visade att metoder inom na-
turvetenskapliga ämnen varit dominerande, medan de samhällsvetenskap-
liga och humanistiska ämnena inte i samma utsträckning uppmärksammat 
mat och livsmedel i sin forskning (Fjellström, 2003). Inom t ex kostveten-
skap (tidigare Hushållsvetenskap) har en förskjutning skett från naturveten-
skaplig till mer samhällsvetenskaplig inriktning. Etnologisk forskning är 
dock ett undantag, som har intresserat sig för mat och måltider som feno-
men under en lång tid. En viktig skillnad mellan kartläggningen från 2004 
och den från 2014 är att mat som symbol i den senare tog en allt större plats 
inom områdena nutritionsforskning och folkhälsovetenskap (Fjellström & 
Jönsson, 2014). Ändå är det sällan som själva måltiden och det sociala sam-
manhanget kommer i fokus i forskningsprojekten (Fjellström & Jönsson, 
2014). 

I Sverige har måltidsforskning som begrepp specifikt utvecklats genom 
utbildning och forskning på högskolenivå vid Uppsala universitet, Umeå 
universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och vid Örebro 
universitet. Internationellt växer området fram under benämningen Food 
Studies, ett forskningsperspektiv inom humaniora och samhällsvetenskap, 
där relationen mellan mat och människa studeras ur olika synvinklar av 
livsmedelssystemet från jord till bord (Miller & Deutch, 2009).  

Måltidsområdet är ett omfattande fält som genomsyrar olika slags verk-
samheter i hela samhället med aktörer inom besöksnäring och flera statliga 
myndigheter. I Sverige läggs stora resurser på att öka kunskapen och för-
ståelsen för måltiden. På regeringens uppdrag inrättade Livsmedelsverket år 
2011 Nationellt kompetenscentrum med syfte att vara rådgivande och ge 
riktlinjer för handhavandet av måltider inom vård, skola och omsorg. I pro-
gramförklaringen betonas bl a vikten av matglädje och hur trivsel och ge-
menskap kan uppnås. För att betona ett helhetsperspektiv på måltiden, ut-
vecklades en modell som visar på sex viktiga områden för den offentliga 
måltidsverksamheten: Måltiden skall vara god, integrerad, trivsam, miljö-
smart, näringsriktig samt säker (Livsmedelsverket, 2020a). Utgångspunkt 
för Måltidsmodellen har varit FAMM (Five Aspects Meal Model) med de 
fem aspekterna rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen 
(Gustafsson 2004; Gustafsson et al. 2006; Magnusson Sporre, 2015), som 
utvecklats inom ämnet Måltidskunskap, se figur 2. Även Socialstyrelsen re-
fererar till FAMM som ett användbart verktyg för att skapa förståelse och 
kunskap om måltidsmiljöns betydelse (Socialstyrelsen, 2011, 2014). 
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Livsmedelsverket (2020b) betonar betydelsen av att inte göra avkall på hy-
gienska krav när trivsamma måltidsmiljöer skall utformas på t ex ett sjuk-
hus. Det skulle kunna betyda att de ser svårigheter med att utforma triv-
samma måltidsmiljöer inom vårdrelaterade miljöer. 

 

 
Figur 2: The Five Aspects Meal Model (FAMM), (Gustafsson et al., 2006). 

FAMM modellen (Gustafsson 2004; Gustafsson et al. 2006) utvecklades 
med ett tydligt producentperspektiv och som en del av det perspektivet ingår 
hantverk, där praktiskt utförande tränas genom övning och reflektion. I 
modellen saknas mottagarperspektivet, dvs välbefinnande och tillfredsstäl-
lelse av måltidssituationer och därför används teorier om värdskap (Hospi-
tality) som komplement till FAMM.  

Måltidskunskap 
I forskningen inom Måltidskunskap är kunskapsformerna vetenskap, hant-
verk och estetisk gestaltning centrala (Gustafsson, 2002, 2004; Östergren et 
al., 2019). Inom kunskapsformen vetenskap har fyra vetenskapliga perspek-
tiv utvecklats, Culinary Arts/Gastronomy, Sensory Science, Food Culture 
och Hospitality Studies, samtliga med strävan att integrera hantverk och 
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estetisk gestaltning, se figur 3. Att som i denna avhandling ha ett huvudfo-
kus på hantverk och estetisk gestaltning har inte tidigare gjorts inom ämnet. 

Figur 3: De fyra vetenskapliga perspektiven inom Måltidskunskap med strävan att 
integrera hantverk och estetisk gestaltning, Eriksson, (2021) 

I perspektivet Culinary Arts/Gastronomy återfinns forskning om pro-
duktion och konsumtion av måltider. Det har bl a skett genom utveckling 
av FAMM (Gustafsson, 2004; Gustafsson et al. 2006; Gustafsson et al., 
2009). FAMM används nationellt av både restaurangbranschen och den of-
fentliga måltidssektorn vid planering, utförande, analys av och reflektion 
om måltidssituationer (Livsmedelsverket, 2020a; Socialstyrelsen, 2011, 
2014; Magnusson Sporre, 2015; Wellton, 2017), internationellt inom Hos-
pitality-utbildningar (Stierand & Wood, 2012) och inom utbildningar i Cu-
linary Arts (Zampollo, 2013; Zampollo & Peacock, 2016). I perspektivet 
Sensory Science/Sensorik återfinns forskning om upplevelser av måltidssitu-
ationer: Forskning om mat och dryck i kombination (Nygren, 2004; Nygren 
et al., 2017), utveckling av måltidsupplevelser (Rapp, 2008; Prim, 2007), 
kommunikation av upplevelser (Swahn, 2011) samt sensoriska och analo-
giska ansatser för kunskapsöverföring (Herdenstam et al., 2018, 2020). 
Inom Food Culture återfinns forskning om sociala och kulturella aspekter 
på människan och maten. Det kan t ex handla om vad som är ätbart i olika 
kulturella kontexter, om restaurangkultur och måltidsvanor (Jonsson, 
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2004; Tellström, 2006; Magnusson Sporre, 2015; Scander, 2019). Forsk-
ning inom området Hospitality studies har dels ett företagsekonomiskt per-
spektiv (Carlbäck, 2019; Carlbäck & Nygren, 2020), dels ett värdskapsper-
spektiv som är användbart för forskning inom restaurang, besöksnäring 
men som även prövas i relation till sjukhusmåltider (Jonsson et al., 2020). 

Hantverksforskning 
Inom västerländsk vetenskap och filosofi är det praktiska ofta underordnat 
det teoretiska (Molander 1996). Hantverksforskare Gunnar Almevik pekar 
på att begreppspar som teoretiker och praktiker, intellektuellt och manuellt, 
uttänkare och utförare är exempel på vad detta synsätt kan ge upphov till i 
fråga om social skiktning ”samtidigt som vissa personer anser sig företräda 
den ena eller den andra gruppen” (2011, s. 46). Den ofta svaga värderingen 
av hantverk och dess närliggande begrepp kan koppla samman synsättet att 
hantverkets tekniska färdigheter kräver lite eller ingen teoretisk utbildning 
(Almevik, 2014; Sjömar, 2011). Samtidigt finns uppfattningen att hant-
verkskunskap är något andligt och mystiskt (Pye, 1968). Ett sådant synsätt, 
menar Sjömar (2011), har föranlett att hantverkarens intellektuella och rat-
ionella innehåll har kunnat trivialiseras. Handens kunskap kan många 
gånger bli förknippad med en ren känsla och intuition. 

I Sverige ingår Hantverksvetenskap sedan år 2006 som en del inom äm-
net Kulturvård vid Göteborgs universitet. Dess ursprung är, sedan mitten 
av 1990-talet, en eftergymnasial yrkesutbildning med inriktningen på bygg-
hantverk, landskapsvård och trädgårdens design och hantverk. Hantverks-
vetenskap är i formell mening inget eget ämne. Molander beskriver hur ut-
bildningen har utvecklats både genom hantverkspraktik och studier av 
hantverkspraktik – den viktiga utgångspunkten har dock varit hantverkets 
praktik (Molander, 2017). Peter Sjömar, tidigare vetenskaplig ledare för 
hantverksvetenskapen, definierar ämnesinriktningen som ”Hantverksveten-
skaplig kunskap är teoretisk i den meningen att syftet är förklaringar och 
förståelser för hantverksprocedurer och hantverksprocesser och praktisk 
därför att till både den utforskande metodiken och undersökningsresultaten 
hör att kunna utföra procedurerna och styra processerna (till skillnad från 
att veta hur de utförs eller styrs)” (2017, s. 101–102). Skillnaden mellan 
hantverk som utövande och hantverk som forskning är att när hantverk blir 
vetenskap, måste dess kunskap formuleras och kommuniceras. Därmed 
måste den personligt kroppsliga dimensionen frigöras från den vetenskap-
liga produkten (Dunin Woyseth, 2017; Almevik 2011).  
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Almevik framhåller att hantverksforskning är en vid benämning på olika 
slags forskning ”om, genom och i hantverk” (2017, s. 7). Hantverk kan 
även ses som ett utövande där både den kroppsliga kunskapsdimensionen 
och den praktiska kunskapsorienteringen ingår (Almevik, 2011). Peter Sjö-
mar (2017) identifierar fyra olika områden för hantverksforskning (figur 4). 
Ett första område som hantverksforskaren kan undersöka är resultaten av 
hantverkarens procedurer i form av olika produkter och prestationer. Ett 
andra område är att undersöka hantverkarens arbetssätt och då riktas in-
tresset mot hantverkets procedurer. Ett tredje område är att undersöka de 
betingelser, omständigheter, villkor och förutsättningar som formar hant-
verkets procedurer och produkter, t ex samhällets, kulturens eller naturens 
påverkan. Slutligen finns ett fjärde område, som innebär att undersöka hur 
kunskap förmedlas: ”Kunskapen att utföra en handling är inte förmedlad 
med mindre än att mottagaren själv kan utföra handlingen. Att veta hur 
något kan göras är inte samma sak som att kunna utföra handlingen i 
fråga.”, (Sjömar, 2017, s. 129). Kunskapsnivån hos en mottagare har bety-
delse och påverkar – i ett kunskapsöverförande moment – om en beskriv-
ning eller anvisning blir effektiv eller ej (Sjömar, 2017). Sjömar (2017) för-
djupar förståelsen av det ”hur” som blivit kännetecknande för filosofen Gil-
bert Ryle (1949, 1990), som beskriver två skilda kategorier av kunskap: 
Den teoretiska som innefattar ”veta att” och den praktiska som innefattar 
”veta hur”. 

Figur 4. Det hantverkliga ämnesområdet, (Sjömar, 2017). 
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Exempel på hantverksvetenskaplig forskning, där procedurer och proce-
duröverföring undersöks, ger trädgårdsmästaren och forskaren Tina Wes-
terlund (2017). I sin forskning om växtförökning och problem som uppstår 
när förmedling av kunskap sker frånskilt praktiken, har hon tagit stöd i 
Molanders (2017) tre teoretiska perspektiv: Objekt-riktad, praktik-riktad 
och subjekt-riktad. Genom dessa perspektiv sorterade hon trädgårdsmäs-
tarens förökningskunskap i tre områden: Den objekt-riktade kunskapen 
fanns om växtmaterial och dess biologiska betingelser, den praktik-riktade 
kunskapen fanns i form av förklaringar och förståelse av förökningsarbetets 
processer och procedurer. Dessutom fann hon att delar av kunskapen var 
personlig och situationsbunden, vilket kan ses som subjekt-riktad.  

Ett annat exempel på hantverksvetenskaplig forskning ger smeden och 
forskaren Patrik Jarefjäll (2016). I sin forskning undersöker han metoder 
för att dokumentera och kommunicera hantverksprocedurer. Han utveck-
lade en metod som uppmärksammade och underlättade en växelverkan mel-
lan dels smidespraktiken, som han själv utförde, dels den vetenskapliga 
undersökningen. Metoden, där han använde sig av flera filmkameror, hade 
som mål att fånga hans eget kunskapsinnehåll som var bas och förutsättning 
för den praktiska handlingen. 

Ett ytterligare exempel på hantverksvetenskaplig forskning är trädgårds-
mästaren och forskaren Joakim Seiler (2020). I sin forskning undersökte 
han historiska skötselmetoder för gräsmattor och häckar under 1700-talet. 
Målet var dels att analysera historisk litteratur, dels att själv utföra rekon-
struerade experiment i full skala för att därigenom tolka och förstärka för-
ståelsen av hantverksaspekten i skötseln. Frågan hur var central i Seilers 
forskning, som pendlade i en hermeneutisk spiral från historiska källor till 
experiment i trädgården och vidare till en utökad förståelse av källorna ge-
nom upptäckter som gjordes i experimenten. Innehållet i de historiska käl-
lorna var knapphändigt vad gällde information om hur skötsel av gräsmat-
tor och häckar hade skett men blev tydligare efterhand som hantverksexpe-
rimenten genomfördes. 
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PERSPEKTIV 
Avhandlingens teoretiska ramverk utgörs av måltidskunskapens perspektiv 
med estetisk gestaltning, förståelsen av hantverk som kunskap och tidsgeo-
grafiskt perspektiv. För att låna filosofen Bengt Molanders (2017, s. 17–19) 
ord, har jag använt teorier för att få hjälp med att ordna verkligheten genom 
förståelser och förklaringar. I studier av hantverk är det viktigt att de teorier 
man väljer är praktikbaserade och kan omsättas av skickliga hantverkare 
(Molander, 2017). I avsnittet om perspektiv har det varit viktigt att moti-
vera de valda teorierna genom att beskriva hur andra forskare inom fälten 
sorterat och ordnat ”verkligheten”.  

Måltidskunskapens perspektiv  
I ämnet Måltidskunskap är hantverk och estetisk gestaltning centralt för 
undervisningen (Gustafsson & Jonsson, 2004) och forskningen (Herden-
stam 2004, 2011; Magnusson Sporre, 2015; Wellton, 2017; Scander, 2019; 
Östergren et al., 2019). Traditionellt sett har ämnet Måltidskunskap delats 
in i tre kunskapsformer: Vetenskap, hantverk och estetisk gestaltning. De 
tre kunskapsformerna grundas i Gustafsson (2002, 2004) och Gustafssons 
et al. (2006) ämnesbeskrivning: vetenskapen kombineras med ett utförande 
genom hantverket och med ett gestaltande innehåll genom tillämpad estetik. 
Detta har i praktiken ofta inneburit att kunskapsformerna setts som sepa-
rerade. Pågående utveckling inom ämnet innebär dock ett delvis annat syn-
sätt, där kunskapsformerna läggs ihop i stället för att tas isär. Det kan in-
nebära att både hantverk och estetisk gestaltning skulle kunna ses som ut-
forskande metoder som gör det möjligt att fånga fler dimensioner av mål-
tidskunskapen (Östergren et al., 2019). 

Estetisk gestaltning  
Redan år 1735 definierade filosofen Alexander Baumgarten estetiken som 
vetenskapen om sinnlig kognition (Shusterman, 2000). En vidareutveckling 
av Baumgartens tankar gjordes av filosofen Richard Shusterman (2000) och 
hans tolkning av att sinnlig kan ses som en ”fusion av våra sinnen” och 
kognition som ”att veta”. Att förklara estetiken som en sinnlig perception 
görs för att inte koppla samman ordet estetik med skönhet och det som är 
vackert (Shusterman, 2000).  

Inom ämnet Måltidskunskap är den estetiska gestaltningen av måltiden 
en viktig del av utbildningen vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro 
universitet. När Sveriges riksdag 1992 fattade beslut om ett permanentande 
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av utbildningen påpekades att den skulle uppmärksamma den estetiska di-
mensionen av restaurangverksamheten i både teori och praktik (Sveriges 
riksdag 1991/1992: UbU 14). Under de år som utbildningen funnits har stor 
vikt lagts vid att förmedla att det inte räcker med att maten är näringsriktig 
och god för att en gäst skall bli nöjd; kunskap och förståelse om hur hela 
måltiden upplevs har ständigt stått i ämnets fokus (ORU2010). I arbetet 
med att skapa måltider är mottagarperspektivet viktigt – gästens positiva 
måltidsupplevelse är ett eftersträvansvärt mål (Gustafsson, 2004; Gustafs-
son et al., 2006). För att förstå begreppet ”upplevelse” kan vi ta stöd i det 
som filosofen och pragmatikern John Dewey (1934/2014) skriver om erfa-
renheten: Upplevelsen kan bli en erfarenhet när den erfars genom ett skap-
ande, vilket betyder att det är genom att länka samman perception och med-
vetande som skapandet formas samt att en erfarenhet inte kan uppnås en-
bart utifrån den betraktandes situation. På samma sätt betonar Dewey skill-
naden mellan ”erfarande” och att ”inneha en erfarenhet”. En erfarenhet 
kan namnges, det var ”den måltiden på parisrestaurangen”, vilket känne-
tecknas av en kontinuerlig sammansmältning av upplevelser och kan besk-
rivas som estetisk. Erfarande, däremot, är motsatsen till erfarenhet och in-
nebär något som är slött och varken kan absorberas eller föras vidare och, 
menar Dewey (1934/2014, s. 70), ”det behöver knappast sägas att ett så-
dant erfarande är oestetiskt”. Enligt Jonna Hjertström Lappalainen (2014) 
forskare inom praktisk kunskapsteori, kan Deweys syn på erfarenhet kopp-
las samma med skapandet, dvs ”hur mänskligt handlande och tänkande vä-
sentligen är kopplat till ett kroppsligt och praktiskt vara i världen” (Hjert-
ström Lappalainen, 2014, s. 17). 

Inom ämnet Måltidskunskap har gästprofessorer vid flera tillfällen häm-
tas från den konstnärliga sidan, t ex inom samarbetsprojekt med Konstfack. 
Inom ramen för konstnärlig forskning vidareutvecklade Cheryl Akner-Koler 
(2007), forskare inom teoretisk och tillämpad estetik, Shustermans fusion 
av den verkliga världens erfarenheter och förkroppsligandet av kunskap. 
Akner-Koler organiserade bl a en taxonomi – tredimensionell visuell analys 
– i syfte att öka förståelsen om det skulpturalas möjligheter (1994, 2007). 
Taxonomin ger språklighet för beskrivning av visuell upplevelse av rum och 
form. Den innefattar fyra grupperingar: Objekt och deras egenskaper – vil-
ket definierar ett objekts visuella egenskaper med dess dimensioner som vo-
lym, plan, linje och punkt samt former som cylinder och kub. Rörelser och 
krafter – vilket innebär analys av objektets, eller kompositionens, upplevda 
inre aktivitet t ex genom en primär och sekundär axel. Relationer – vilka 
uppstår mellan objekten och deras egenskaper, t ex en ordning som 
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dominant, subdominant och underordnad och avslutningsvis Organisat-
ioner – vilket innebär interaktionen mellan alla visuella aspekter som en 
statisk, organisk och dynamisk organisation.  

I en studie från 2016 visade Akner-Koler och Parivash Ranjbar, forskare 
inom handikappvetenskap, att när deltagare med förbundna ögon prövade 
kroppens möjligheter att uppleva en omedelbar haptisk erfarenhet, beskrivs 
den som en estetisk upplevelse. Akner-Koler och Ranjbar (2016) poängterar 
att det som gör att en upplevelse kan beskrivas som estetisk, är den omedel-
bart erhållna erfarenhet som uppnås genom rörelse och interaktion mellan 
människans sinnen.  

Med definitionen ”somaesthetic” närmar Shusterman sig Dewey och tan-
ken om att kroppen inte kan separeras från hjärnan eller världen. Istället är 
det genom sammanfogning av perception och medvetande som en erfaren-
het blir estetisk (Dewey 1934/2014). Shusterman (2000) lyfter fram att det 
är genom den egna kroppens varande i världen som en estetisk upplevelse 
möjliggörs och det gäller för varje enskild individ. Begreppet ”soma design”, 
en vidareutveckling av somaesthetic, används inom interaktiv design och 
visar i likhet med Shusterman (2000) att estetiken inte behöver vara trevlig 
utan kan vara både vardaglig och störande (Höök, 2018). Om måltiden 
skall betraktas som en upplevelse, t ex för forskning inom Måltidskunskap, 
kan behov finnas av att både Deweys (1934/2014) och Shustermans (2012) 
perspektiv beaktas: Att måltiden blir en erfarenhet som varken har luckor 
eller några döda center (Dewey, 1934/2014) och att den förstås utifrån en 
levande kropp snarare än bara en fysisk kropp (Shusterman, 2012). 

Förståelsen av hantverk som kunskap 
Sociologen Richard Sennett (2008) framhåller att hantverk är ett förhåll-
ningssätt till handlingar. Han ser hantverket ur ett brett perspektiv som att 
”hantverket tar en mycket vidare sträng än att enkom vara skickligt arbete, 
den tjänar datorprogrammeraren, läkaren och artisten” (Sennett, 2008, s. 
9). Ett sätt att se på hantverk är som arkitekten och hantverkaren David 
Pye (1968) gör: Han skiljer på hantverk med stor risk, som karaktäriseras 
av oförutsägbarhet och att kvaliteten hela tiden riskeras under utförandets 
gång och hantverket med en liten risk, som kännetecknas av en säkerhet där 
resultatet är förutbestämt. Ett hantverk och dess utförande kan även stude-
ras utifrån det som Sennett (2008, s. 9) beskriver som ”den gode hantverk-
arens dygder”. Det innebär t ex att se värdet av en skiss, att värdera be-
gränsningar och oförutsägbarhet som något positivt och att ha förmågan 
att känna när det är dags att sluta eftersom ytterligare arbete är till mer 
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skada än nytta. Hantverk finns inom alla yrken och behöver inte stå i mot-
sats till teoretisk kunskap. Ett sätt att se på kunskap är att beskriva den som 
ett redskap för att nå mål. Om målet är att framställa en dörr, är det ett 
exempel på en praktisk funktionsangivelse för kunskapen. Om målet istället 
är att framställa förklaringar och förståelser, kan kunskapen beskrivas som 
teoretisk (Sjömar, 2011).  

Hantverk får oftast uppmärksamhet när resultaten i form av produkter 
och prestationer bedöms (Sjömar, 2017). Ett annat sätt att se på hantverk 
är, enligt hantverksforskaren Glenn Adamson (2007) och hantverksforska-
ren/antropologen Trevor Marchand (2016), att förstå hantverk som ett till-
vägagångssätt för att lösa praktiska problem. Dock betonar de båda fors-
karna att det är sällan en diskussion förs om hur lösningen av problemet 
går till. Lösningen av ett hantverksproblem, betonar Marchand (2016), ses 
ofta som något vardagligt och rutinmässigt som sker i ett flöde av händelser 
och därmed inte uppmärksammas under utförandet. Detta är i linje med 
begreppet tyst kunskap som, enligt kemisten och filosofen Michael Polanyi 
(1966), kan användas när man förklarar praktisk och implicit kunskap. Ett 
nyttjande av tyst kunskap sker dagligen och omedvetet hos alla människor, 
den kunnige hantverkaren däremot har avancerade tysta kunskaper (Po-
lanyi, 1966). I begreppet tyst kunskap lägger inte uttolkaren någon större 
uppmärksamhet på den praktiska kunskapen: Istället riktas all uppmärk-
samhet på resultatet av handlingen. Antropologen Tim Ingold (2013) beto-
nar att det saknas beskrivningar av processen, dvs det som gör det möjligt 
för artefakten att framträda. Den tysta kunskapen uttalas sällan och kan 
döljas bakom uttryck som att kunskapen ”sitter i händerna eller i ryggra-
den” (Almevik, 2011, s. 44; Sjömar 2011, s. 67). Ingold (2013) skriver att 
det behövs förklaringar som beskriver hur materialet förvandlas och hur 
praktikern hanterar de sinnliga bedömningarna i sitt utförande.  

Ett tillvägagångssätt för att komma nära detta hur är, i enlighet med de 
båda filosoferna Donald Schön (1983) och Bengt Molander (1996), att bli 
uppmärksam på de egna handlingarna. ”When someone reflects-in-action, 
he becomes a researcher in the practice context.” (Donald Schön, 1983, 
s.68) och ortsätter ”He is not dependent on the categories of established 
theory and technique, but constructs a new theory of the unique case”. Mo-
lander beskriver ”kunnande som en form av uppmärksamhet” samt ”kun-
skap och lärande i handling (1996, s. 11). Inom det kunskapsteoretiska fäl-
tet finns även ”insikt i kunskap” som kan ses som ett närliggande begrepp 
(Lauvås, Handal och Nilsson, 2015). 
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Ett sätt att öka förståelsen av olika kunskapsnivåer kan vara att ta stöd i 
klassifikationssystem för kunskapsutveckling. Rolf (2017) och Dreyfus & 
Dreyfus (1988) har beskrivit hur kunskapsutveckling kan ske och de ser 
utvecklingen i fem steg. Enligt Rolf är det första steget förmågan att kunna 
utföra något och den förmågan behöver inte vara viljestyrd. Om den däre-
mot kontrolleras av viljan, kallas den färdighet. Om färdigheten är praktisk 
och värderas i fråga om rätt eller fel, utgör den en praktisk kunskap. Om 
prestationen utförs i enlighet med en norm, finns det en handlingskompe-
tens. Det femte steget, professionell kompetens, innebär att utövaren kan 
förbättra själva kunskapsprocessen. Enligt Dreyfus & Dreyfus (1988) är no-
visen styrd av regler och riktlinjer, nybörjaren har tidigare erfarenheter att 
jämföra med, den kompetente har en medveten plan för sina handlingar, 
den skicklige uppfattar situationen som en helhet snarare än som olika 
aspekter medan experten läser av en helhet och kan direkt angripa ett pro-
blemområde och uppfattar intuitivt situationen; däremot har experten ofta 
svårt att förmedla sin kunskap. Det gemensamma för Rolfs (2017) och 
Dreyfus & Dreyfus (1988) båda klassifikationssystem är att de visar en ut-
vecklingsprocess, där de första stegen är beroende av andras bedömningar 
för att efter hand övergå till att utföraren själv tar kontroll över processen 
med möjlighet att förändra och förbättra regler eller att handla intuitivt. 
Skillnaden finns bl a i att Rolfs (2017) modell tydligare riktas mot den en-
skilda individen och hens egenutveckling som människa, medan Dreyfus & 
Dreyfus (1988) har utvecklat en modell som mer handlar om individens 
professionsutveckling. 

Filosofen Donald Schön (1983) introducerade begreppet kunnande-i-
handling. Kännetecknande för den kunskapen är att den är ”inneboende” i 
en handling, dvs att vi inte behöver tänka på den när vi snabbt kan utföra 
sekvenserna igenkännande, beslut, handling och justeringar. Ett exempel är 
när Tempte (1982) beskriver hantverk som något som innebär att serier av 
många olika ställningstaganden, ofta svåra sådana, tas. Ett av Bengt Mo-
landers (1996) nyckelbegrepp är kunskap-i-handling, som han beskriver 
som den levande kunskapen som utgår från uppmärksamhet. Kunnandet 
ser Molander (1996) som en form av uppmärksamhet: Kunskapen finns inte 
i ett språk utan framträder i ett görande. Detta kan jämföras med Polanyi 
(1966), som menar att kunskap är något dynamiskt och att endast kunskap 
i bruk är kunskap och Glenn Adamson (2007), som menar att hantverk 
enbart existerar i handling. 
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Tidsgeografiskt perspektiv 
Tidigt under mina forskarstudier kom jag i kontakt med tidsgeografin. Det 
tidsgeografiska perspektivet uppmärksammar världen utifrån dess bunden-
het till det materiella och fysiska. Måltiden, och kanske särskilt i matsalen 
där servitörens yrkeskunskap kommer till användning, är en arena där olika 
materialiteter ingår och byter plats med varandra: Gäster kommer och går, 
stolar flyttas från ett bord till ett annat, tallrikar transporteras från kök till 
matsal. Måltidsprocessen är en samverkan mellan många aktörer som t ex 
mat, utensilier, gäster och serveringspersonal. Måltiden har en konkret tids-
sekvens, vilken etymologiskt även går att härleda i ordet måltid. Tajmingen 
är betydelsefull vid ett genomförande av måltiden.  

Upphovsmannen till det tidsgeografiska synsättet var kulturgeografen 
Torsten Hägerstrand, som på 1950-talet började utveckla teorier och syn-
sätt som ca 20 år senare, i början på 1970-talet, hade avancerat till det som 
benämns tidsgeografi (Ellegård, 2019). Enligt Hägerstrand (1970) uppfattas 
tiden, inom tidsgeografin, som en för alla individer jämnt och lika tilldelad 
resurs - alla individer som existerar får lika stor del av den, ingen kan spara 
tid, och varje individ måste passera alla tidpunkter under sin existens. Detta 
synsätt poängteras även av kulturgeografen Kajsa Ellegård (2019). Genom 
studier av bl a migration, riktade Hägerstrand intresset mot individens stän-
digt pågående rörelser och förflyttningar över tid och i rum. Han ansåg att 
den iakttagande positionen borde förändras när studier av människa och 
samhälle skulle göras: Istället för att betrakta världen som ett stillastående, 
skulle man undersöka den som om den ständigt var i rörelse. ”We need to 
rise up from the flat map with its static patterns and think in terms of a 
world on the move” (1982, s. 651). 

Hägerstrand använder ordet ”kontinuant” för det ting i sin tredimens-
ionella form som, oavsett hur det konstrueras och hur det kommer att de-
strueras, har en obruten period av existens. ”Under den perioden är tinget 
odelbart och det befinner sig alltid någonstans bland andra ting i allrummet, 
men alltid bara på en plats åt gången” (Hägerstrand, 2009, s. 94). Förutom 
att tidsgeografin baseras på ett fysikaliskt sätt att se på världen, betonas 
även betydelsen av att se sammanhang i världen. För att sammanhang skall 
kunna förstås, krävs att tid och rum ses som en enhet, som ett tidrum, och 
att aspekterna tid och rum ej separeras från varandra (Hägerstrand, 2009; 
Åquist, 1992; Ellegård, 2019). Kulturgeografen Ann-Cathrine Åquist (1992) 
pekar på att detta synsätt skiljer sig från traditionella perspektiv och synsätt, 
t ex inom historia, som fokuserar på sammanhang som sker över tid och 
inom geografi, som fokuserar på sammanhang i rummet.  
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Tidsgeografin kännetecknas av att ha utvecklat en egen ontologi som tar 
stöd i liknelser som diorama, partitur och väv (Åquist, 1992). Det tidsgeo-
grafiska begreppet projekt används för att beskriva en målinriktad verk-
samhet (Hägerstrand, 1982; Åquist, 1992; Ellegård, 2019). För att ett pro-
jekt skall bli realiserat behöver olika aktiviteter utföras och aktiviteterna 
sker vanligtvis i en viss tidsföljd (Åquist, 1992). Ett projekt är beroende av 
dess individer, vilket är den tidsgeografiska benämningen på både männi-
skor, ting, material, redskap och djur. Den tidsgeografiska ontologin 
präglas av att endast uppmärksamma det som framträder i fysisk och ma-
teriell form. Information om när och var ett projekt utförs och vilka indivi-
der som ingår kan noteras i en tidsgeografisk logg, vilken kan jämföras med 
en tidsdagbok. Notationen är ett beskrivningssätt som gör det möjligt att 
återge sekvenser genom s k trajaktorier. En trajaktor är den linje som skapas 
och avbildar individens placeringar och förflyttningar i tidrummet (Åquist, 
1992; Ellegård, 2019). Notationen är tidsgeografins sätt att visualisera och 
kommunicera ett projekt (Hägerstrand, 2009). I notationens y-axel återges 
tiden och därmed framträder före- och efterrelationer i en aktivet, vilka be-
skrivs med begreppet eftervartannathet (Ellegård, 2019). På x-axeln återges 
den geografiska placeringen och beskrivs med det tidsgeografiska begreppet 
bredvidvartannathet (Ellegård, 2019). Genom notationen avbildas tiden 
som en kontinuerligt pågående transformation i en konstant och jämn has-
tighet (Ellegård, 2019). Den tidsgeografiska notationen läses nedifrån och 
uppåt, liknande den registrering som görs av sediment inom t ex geologi och 
arkeologi (Hägerstrand, 2009). 

Ett exempel på användning och förklaring av begreppet bredvidvartan-
nathet är att kunna uppmärksamma de ting, material och människor som i 
ett gemensamt fysiskt tidrum hålls samman och är beroende av varandra. 
Genom att göra samexistensen synlig, blir det möjligt att diskutera de ofta 
nödvändiga beroendena mellan material, tid och rum som styr och påverkar 
ett skeende. Vissa beroenden kan vara så självklara att de inte uppmärk-
sammas. Torsten Hägerstrand (2009) menar att man i en mer traditionellt 
utformad forskning ofta extraherar objekten från varandra. Att avstå från 
en diskussion om det materiella, för att istället låta det området företrädas 
av naturvetenskapen och tekniken, ansåg Hägerstrand vara ett misstag. Han 
menade istället att en diskussion om det materiella kunde ge större förståelse 
av de sociala och känslomässiga delarna av livet (Ellegård, 2019). Häger-
strand (1982) ansåg att det fanns både problematik och svårigheter med det 
självklara och det som är extremt komplicerat men, menade han samtidigt, 
att steget däremellan inte är långt. Ellegård (2019) beskriver att inom 
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forskningen kan en utgångspunkt vara olika självklarheter, t ex att gå och 
handla mat, men genom tidsgeografins perspektiv framträder och konstrue-
ras begrepp som synliggör de ofta komplicerade relationerna på både en 
micro- och macronivå, vilka är avgörande för att maten skall kunna bli in-
handlad.  
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RESULTAT 
Kapitlet innehåller en sammanfattning av resultaten från de fyra till avhand-
lingen bifogade artiklarna.  

Resultat av artikel I, II, III och IV 

Artikel I: Ways of tacit knowing 
I artikel I, Ways of tacit knowing, prövades film som metod för att fånga 
och uppmärksamma hantverkarens medvetna och omedvetna sinnliga be-
dömningar. Dessutom prövades film som format för en vetenskaplig artikel. 
Artikeln, i form av filmen, producerades av fyra hantverksforskare som 
samarbetade vid inspelningarna, i analysarbetet av filmat material, vid 
klippningen och i produktionen fram till färdig film. I studiens undersök-
ningar ingick de som producerat filmen samt ytterligare tre erfarna hantver-
kare inom restaurang- och trädgårdsområdet.  

Det filmade materialet från restaurang- respektive trädgårdsområdet ana-
lyserades för att hitta moment där hantverkarens sinnlighet användes. I re-
stauranghantverket fångades bl a ljudet av fett, som bryntes i en stekpanna: 
Istället för att mäta temperaturen på fettet i stekpannan, kunde kocken 
snabbt och enkelt höra om temperaturen var den önskade. Vid en annan 
procedur, när kocken bakade ut pajdeg i en pajform, slöt hon ögonen. Sy-
nen, menade hon, var inte helt tillförlitlig för att säkerställa pajdegens tjock-
lek, vilket var viktigt för slutresultatet. Känseln var effektivare och genom 
att blunda stärkte kocken sitt känselintryck. När jag, i rollen som servitör, 
skulle lägga en linneduk på ett matbord, såg mina hantverkskollegor att jag 
snabbt skakade in luft mellan tyglagren. Detta gjorde jag för att enklare 
separera tyglagren från varandra utan att duken skrynklades. Själv var jag 
inte medveten om detta – jag tänkte inte ens på det när jag studerade filmen. 
Det var först när mina hantverkskollegor påpekade detta, som jag också 
kunde reflektera över momentet och förklara att det var för att se till att 
duken hölls slät. 

I det filmade materialet av trädgårdshantverket intervjuades en träd-
gårdsmästare av en annan trädgårdsmästare samtidigt som de genomförde 
en procedur med att föröka sticklingar. Under samtalet och i mötet mellan 
hantverkarna framkom att en betydelsefull del av bedömningen vid val av 
förökningsmaterial görs genom att känna på plantorna för att jämföra skot-
tens elasticitet. Beroende på vilket motstånd skottet ger, kunde trädgårds-
mästaren avgöra dess lämplighet som stickling: Med känseln kunde således 
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möjligheten för en ny planta att etablera sig avgöras. Vid en annan procedur 
när trädgårdsmästaren skall slå gräs med lie, är det viktigt att det finns fuk-
tighet i gräset. Efter att ha gått över gräsmattan kunde trädgårdsmästaren 
avgöra fuktigheten genom att se hur pass fuktiga skorna blev. Om det där-
emot börjar blåsa, kommer gräset att torka snabbt. Med hörselns hjälp 
kunde trädgårdsmästaren höra om det susade i trädens lövverk och kunde 
på så sätt avgöra hur lång tid han hade på sig för att slå gräset. 

Filmmediet möjliggjorde att vid upprepade tillfällen studera hur hant-
verksprocedurer utfördes. De hantverkare som medverkade i filmen fick när 
de betraktade sig själva, och andra, dels ett inifrånperspektiv, dels ett uti-
frånperspektiv. Genom filmen kunde ljud, rörelser och skeenden i en hant-
verksprocess, som kan vara både omöjliga och svåra att överföra till tal eller 
text, fångas. Resultatet visar att det kan vara svårt för hantverkaren att själv 
upptäcka sina egna sinnliga bedömningar, eftersom de kan ske snabbt och 
så omedvetet att hen inte reflekterar över dem; istället kan det vara andra 
hantverkares iakttagelser som möjliggör att de upptäcks. I och med att hant-
verkarna själva producerade filmen, ökade möjligheten att de också själva 
skulle reflektera över sitt eget utförande: Med sina förkunskaper kunde de 
erfarna hantverkarna hitta sekvenser i ett filmmaterial där sinnliga bedöm-
ningar var av betydelse. 

Resultatet i artikel I visade att hantverkaren vägleds genom den sinnliga 
uppmärksamheten under ett utförande och att förståelse av hantverkarens 
oartikulerade kunskap därmed möjliggjordes. Detta kan bidra till fördjup-
ning och ökad förståelse av hantverkskunskapen. Artikeln visade betydelsen 
av att hantverkaren nyttjar sina sinnliga bedömningar för att vara effektiv, 
snabb och nå framgång med sitt hantverk. Artikeln visade även att film som 
format kan fungera som en vetenskaplig produkt. 

Artikel II: The time-space of craftsmanship 
I artikel II, The time-space of craftsmanship undersöktes tidsgeografins för- 
och nackdelar för hantverksforskning. Undersökningarna gjordes av tre 
forskarstuderande, alla hantverkare som forskar i och genom hantverk. De 
hantverksprocedurer som undersöktes representerar forskarstudenternas 
yrkesområden: Servitör, trädgårdsmästare och smed. Inom servitörens hant-
verk undersöktes procedurerna som sker i samband med att en gäst, sittan-
des vid ett bord, förser sig med mat från skålar och fat. Tidrummet för 
undersökningen var en och en halv minut. Trädgårdsmästarens hantverk 
innebar skötsel av gräsmattor i ett parkområde och omfattade ett tidrum 
liknande en skötselsäsong på nästan fem månader. Smedens 
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hantverksprocedurer skedde vid tillverkning av träborrar i en smedja i ett 
tidrum på 13 minuter men innehöll beskrivningar som återgav sekvenser på 
sekundnivå. Resultaten visade att det tidsgeografiska begreppet tidrum både 
kan ge förklaringar för hur tid och rum samverkar under en hantverkspro-
cedur. Med tidrum som begrepp kunde hantverksprocesser förklaras genom 
det materiellas bundenhet till tid och rum. Tidpunkt och plats för respektive 
hantverksprocedur noterades i tidsgeografiska notationssystem. Likaså no-
terades vilka andra individer som behövde finnas på plats i tidrummet för 
att proceduren skulle kunna utföras. Notationerna synliggjorde när en hant-
verksprocedur innebar samverkan mellan olika individer. I notationerna 
framkom även när hantverkaren hade behov av tillgång till olika platser för 
att kunna utföra sitt hantverk. Den tidsgeografiska notationen fungerade 
som stöd för att fördjupa förståelsen av olika hantverkares kunskapsinne-
håll.  

Resultaten visade att trädgårdsmästarens hantverk var bundet till träd-
gårdsredskapen och deras egenskaper och att detta påverkade trädgårds-
mästarens möjlighet att utföra sitt hantverk. De visade också hur motorred-
skapen, i kontrast till de historiska redskapen, i sin tur påverkade rummet, 
dvs den publika verksamheten som pågick i parkanläggningen. Denna på-
verkan i rummet kunde visualiseras i en tidsgeografisk notation. För smeden 
bidrog den tidsgeografiska notationen till att synliggöra var de olika hant-
verksprocedurerna, som sker i ett snabbt händelseförlopp, utfördes. Smeden 
noterade att hantverksprocedurerna utfördes på fem olika stationer på smi-
desstädet samt på tre olika stationer i smedjan – i ässjan, med tången och 
på arbetsbordet.  

Ett annat hantverkskunnande är förmågan att planera och förutse fram-
tida situationer. När en servitör dukar bord, är det viktigt att hen väljer 
utensilier med egenskaper som gör att de är användbara. När fat och skålar 
ställs på bordet för att gästen själv skall förse sig från dessa, behöver de vara 
anpassade så att gästen kan använda dem. Matens egenskaper, tillsammans 
med fat, skålar och serveringsbestick, bildar en kedja av materialiteter som 
påverkar gästens möjliga aktiviteter vid bordet. Servitören kan behöva re-
flektera över dessa framtida situationer då bordet dukas – Ett viktigt resultat 
från studien var förståelsen av hur servitörens planering av bordsytan sam-
verkade med gästen och olika utensilier i ett avgränsat tidrum. Detta kunde 
visualiseras genom tidsgeografiska notationer. I undersökningen prövades 
även det tidsgeografiska begreppet ”lokal ordningsficka” för att förklara 
hur separata serveringskärl i sig bildar egna lokala tidrum.  
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Resultaten visade att tidsgeografins synsätt och perspektiv kan påvisa var 
och när hantverkarens uppmärksamhet krävs för att hen ska göra bedöm-
ningar och fatta beslut. Undersökningen visade också att flera av hantverk-
arens beslut kan vara omedvetna och därigenom svåra att upptäcka: För 
trädgårdsmästaren blev det möjligt att uppmärksamma hur skötseln av 
gräsmattor med motorredskap är en aktivitet som påverkar ett stort publikt 
parkområde på grund av det oljud som uppstår. Om skötseln däremot sker 
med icke motordrivna redskap, t ex genom slåtter med lie, minskas den 
rumsliga påverkan. För smeden blev det möjligt att uppmärksamma de 
egna, och kanske omedvetna, besluten om när och hur de kritiska vridmo-
menten skall genomföras. Smeden kunde därmed börja förstå, och även 
kommunicera, när riskerna att utföra hantverksproceduren är som störst. 
För servitören blev det möjligt att uppmärksamma hur olika detaljer i en 
dukning kan påverka gästens upplevelse av måltiden. Servitören blev själv 
medveten om de olika bedömningar och beslut som han måste fatta före 
dukningen av ett bord. Detta möjliggör att kunna kommunicera kunskap 
om procedurer som fungerar och tas för givna men som, när de inte funge-
rar, kan skapa problem vid t ex mise en place, dukning och servering.  

Gemensamt för resultaten i artikel II, The time-space of craftsmanship, 
är att den tidsgeografiska notationen möjliggjorde en kommunikation om 
hantverkarens kunskap om olika förutsättningar i den fysiska omgivningen. 
Studien visade att tidsgeografiska metoder var användbara för att samla in-
formation om olika hantverksprocedurer, oavsett tidsintervall och rumslig-
hetens skalnivå, där hantverket utfördes. De hantverksprocedurer som un-
dersöktes hade få likheter med varandra. Servitörens, trädgårdsmästarens 
och smedens hantverksprocedurer genererade både produkter och utföran-
den som var olika till form och innehåll.  

Artikel III: Waiter´s craft-related actions studied from the perspective 
of time-geography 
I artikel II, The time-space of craftsmanship, framkom att tidsgeografiska 
synsätt och metoder var användbara för forskning inom olika hantverk dvs 
att olika hantverksprocedurers påverkan och beroenden av aspekterna tid, 
rum och individer kunde identifieras och visualiseras. Det tidsgeografiska 
synsättet ökade kunskapen om när hantverkaren i en pågående hantverks-
procedur behöver uppmärksamma detaljer. 

I artikel III, Waiter´s craft-related actions studied from perspective of 
time-geography, var inriktningen att nå mer kunskap om den ofta outtalade 
yrkeserfarenheten av att göra mise en place, duka och servera i syfte att 
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visualisera, kommunicera och fördjupa servitörens yrkeskunskap. Underla-
get för studien utgick från två tänkta serveringssätt – tallriksservering och 
fatservering. Hantverksprocedurerna för att göra mise en place, duka och 
servera för de valda serveringssätten är olika och gästens delaktighet varie-
rar. Vid fatservering är både servitören och gästen mer aktiva än vid tall-
riksservering. Antal procedurer är för fatservering 17 och för tallriksserve-
ring åtta och antalen är baserade på min yrkeserfarenhet som servitör. Med 
utgångspunkt i min yrkeserfarenhet kunde jag beskriva vad som brukar ske, 
vem som oftast gör vad och vilka olika utensilier som vanligtvis ingår i de 
två serveringssätten. 

Beskrivningarna namngavs och sorterades med förklaringar av hant-
verksprocedurernas innehåll. De av servitören, gästen och för proceduren 
nödvändigt utförda aktiviteterna noterades i loggar. Som analytiskt verktyg 
och tillvägagångssätt valde jag att ifrågasätta loggarnas innehåll. Frågorna 
ställdes med utgångspunkt i de tidsgeografiska restriktionsbegreppen, dvs 
vilka kapacitets-, kopplings- eller auktoritetsrestriktioner som skulle kunna 
hindra serveringsprocedurerna från att bli utförda. Det var jag själv som 
besvarade frågorna och detta blev min metodprövande ansats för att kunna 
nå fram till min egen, ofta omedvetna och outtalade, kunskap om att göra 
mise en place, duka och servera.  

Eftersom fatservering innehöll 17 procedurer, ökade arbetsinsatsen för 
servitören som skulle göra mise en place, duka och servera. Även gästens 
aktiviteter ökade. I och med att antalet procedurer är fler vid fatservering, 
leder det till att fler frågor kan ställas och fler restriktioner identifieras. Re-
sultatet av de tidsgeografiska loggarna gjorde det möjligt att identifiera när 
procedurer ledde till restriktioner som hindrade eller påverkade serveringen. 
Det gick även att på detaljnivå identifiera sekvenser som kunde vara mer 
riskfyllda i varje serveringsprocedur. När frågorna ställdes utifrån kapa-
citets-, kopplings- eller auktoritetsrestriktioner, kunde servitörens yrkes-
kunskap om aspekterna tid, rum och individ synliggöras.  

För att förstå mer av den komplexa fatserveringen, fördjupades under-
sökningen genom att särskilt kritiska procedurer överfördes till en notation 
tillsammans med en tillhörande måltidsillustration. De valda procedurerna 
innehöll restriktioner som handlade om samspel mellan servitör och gäst 
men även gäster emellan. Genom notationen blev betydelsen av turordning 
och vad som behövde ske i en viss tidsföljd i en s k eftervartannathet vid 
fatservering tydlig. Till exempel behövde servitören vid en viss tidpunkt 
ställa fram tallrikar så att gästen skulle kunna servera sig själv. Notationen 
visade vilka procedurer som pågick samtidigt i en s k bredvidvartannathet. 
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När servitören t ex bjöd fisk till en gäst, försåg sig samtidigt en annan gäst 
med potatis. Notationens innehåll kunde konkretiseras genom att en mål-
tidsillustration infogades. Illustrationen placerades lodrätt under notationen 
för att det skulle gå att följa procedurerna genom de individbanor som skap-
ades. Måltidsillustrationen synliggjorde fatserveringens komplexitet och 
gjorde det möjligt att föreställa sig en måltid där vissa procedurer behövde 
ske i tidsföljd medan andra kunde ske samtidigt. 

Med tidsgeografin blir det möjligt att göra jämförelser mellan olika ser-
veringssätt. Dels går det att jämföra vilka de deltagande materiella och 
mänskliga individerna för respektive serveringssätt är, dels går det att jäm-
föra antalet individer och när i tiden och var i rummet de behöver vara för 
att kunna ingå i de olika serveringarna. Resultaten av artikel III visade att 
fatservering krävde större samspel mellan servitör och gäst, men även mel-
lan gäst och gäst, än tallriksservering. Fatservering kan därmed ses som mer 
komplex, då servitören inte kunde förutse hur andra individer, materiella 
och mänskliga, skulle agera. Det krävdes större hänsynstagande och mer 
kunskap om aspekterna tid, rum och individ vid fatservering än vid tallriks-
servering. Fatservering var förenat med större risker, då fler hinder uppstod 
vid genomförandet, och kunde därmed beskrivas som ett svårare hantverk 
än tallriksservering. 

Resultaten i artikel III visade att det går att definiera yrkeskunskapens 
nivå hos en servitör vid olika serveringsprocedurer. Denna definition hand-
lar om att förklara vilka olika individer som deltar och när i tiden och var i 
rummet som de skall befinna sig för att olika serveringssätt skall kunna ut-
föras. När man med stöd av tidsgeografiska perspektiv jämför två olika ser-
veringssätt, får man kunskap om och förstår hur tid, rum och individer möj-
liggör eller begränsar ett måltidsarrangemang. En slutsats av studien är att 
tre kunskapsområden som servitören behöver behärska kan identifieras: 
Tid, rum och individ. Kunskap om dessa områden kan variera hos olika 
servitörer. Studien visade att vissa områden av servitörens kunskapsinnehåll 
går att förklara med stöd av tidsgeografi. Däremot går det inte att uppmärk-
samma hur hantverket utförs med hjälp av tidsgeografi. Inom tidsgeografins 
ontologi finns ingen ambition att värdera, beskriva eller skapa förståelse för 
kvaliteten på en hantverksprocedur. Här saknas möjligheter att beskriva 
hur hantverkaren nyttjar och uppmärksammar sinnliga bedömningar i ett 
hantverksutförande eller hur förståelse för gästens upplevelse kan uppnås. 
Inte heller kan hantverksutförande beskrivas eller bedömas för att se om 
resultatet uppfyllt ett syfte eller ej. 
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Artikel IV: The waiter´s craft knowledge of meal-design 
De tidsgeografiska perspektiven är användbara för att kommunicera förkla-
ringar till servitörens hantverkskunnande (artikel II, The time-space of 
craftsmanship, och III Waiter´s craft-related actions studied from per-
spective of time-geography). För att öka kunskapen om hur servitören utför 
procedurerna mise en place, dukning och servering med syftet att förstå hur 
de skulle kunna uppfattas ur gästens perspektiv, krävs ytterligare tillväga-
gångssätt. I artikel IV var därför syftet att pröva forskningsmetoder som 
kan verbalisera servitörens hantverkskunnande i att gestalta en måltidssitu-
ation. 

Empirin till artikel IV var ett arkivmaterial från en måltid med drinkser-
vering för 350 gäster år 2009. Drinkserveringen var måltidens inledande del 
och följdes av en sittande middag. Empirin bestod av bevarade fotografier, 
arbetsnoteringar samt min egen erfarenhet av att ha planerat och genomfört 
måltiden. I undersökningen översattes informationen från arkivmaterialet 
till att beskrivas som projekt, aktiviteter och individer – termer som är häm-
tade från tidsgeografin. För att förklara vad som skulle kunna hindra drink-
serveringen från att bli genomförd, användes de tidsgeografiska kapacitets-
, kopplings- och auktoritetrestriktionerna. 

För att kunna skapa förståelse för hur möblering, dukning och servering 
kan upplevas, lades ytterligare en dimension till undersökningen. Tillägget 
bestod i att pröva användbarheten av en förenklad version av Taxonomi för 
tredimensionell visuell analys, en modell för att organisera och beskriva 
estetiska upplevelser av form i rum. Utmaningen med att använda taxono-
min var att tillämpa den i en måltidskontext, dvs att lägga till gästens upp-
levelseperspektiv i ett definierat tidrum. För att studera den outtalade hant-
verkskunskapen fanns ett insiderperspektiv, dvs ett autoetnografiskt per-
spektiv, baserat på att jag tidigare genomfört den beskrivna måltiden och 
på min långa yrkeserfarenhet av att möblera, duka och servera. 

I det här fallet arbetade jag med ett körschema, en övergripande plan, 
som beskriver när, var och hur olika aktiviteter skall ske och vilka som del-
tar. I körschemat fanns texten ”servera vin och kanapéer”, och den instrukt-
ionen prövade jag att förklara utifrån tidsgeografins begrepp projekt. Tids-
geografins definition av ett projekt är att det skapas för att nå mål. Frågan 
är då vilka målen med att servera vin och kanapéer var. Genomgående valde 
jag att ställa tidsgeografiska frågor, som syftade till att få svar på det som 
lätt kan ses som självklart och som många gånger glöms bort. Ett mål med 
projektet ”servera vin och kanapéer”, kunde vara att det skulle leda till att 
gästerna fick möjlighet att umgås med varandra. Beskrivning av mål finns 
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sällan i ett körschema men det är kunskap som en servitör förväntas ha. En 
annan fråga utgick från tidsgeografins begrepp aktivitet. Vilka aktiviteter 
krävs för att nå målet att gästerna skall kunna umgås? 

En aktivitet kan vara att möblera och placera ut buffébord. Den som ut-
för möbleringen förväntas inneha olika kunskaper, t ex om vilka platser i 
lokalen som är mest lämpade för bufféborden. Ytterligare en fråga kunde 
handla om vilka individer som ingick i aktiviteterna som skulle utföras för 
att nå målet. Svar på det var att det bl a ingick 450 vinglas – och då kunde 
ytterligare frågor ställas om t ex vilka kunskaper som krävs för att hantera 
denna mängd av vinglas. Därefter ställdes frågor om vilka olika restrikt-
ioner och vilka risker som skulle kunna uppstå och därmed bidra till att 
målet inte kunde uppnås. På vilka sätt hade jag som servitör och måltids-
formgivare planerat för att minimera risker? Jag kom fram till att jag hade 
tänkt igenom olika möjliga situationer som skulle kunna uppstå under den 
kommande drinkserveringen.  

Undersökningens andra del innebar att analysera fotografier som togs vid 
drinkserveringen. Totalt sju bilder på möblering, dukning och servering 
analyserades för att se om det fanns detaljer eller helheter i de olika kom-
positionerna, som kunde beskrivas genom att använda begreppen från tre-
dimensionell visuell analys. Som exempel på analys fanns en bild med drink-
glas uppställda i raka led på ett bord. Där kunde varje enskilt glas beskrivas 
som objekt i cylinderform. Kompositionen med de många vinglasen, vilket 
var dukningen på bordet, beskrevs som att den gick snabbt att avläsa och 
därmed förstå, eftersom det inte hände så mycket i bilden. En förklaring till 
det kunde vara att alla glasen hade samma egenskaper. I dukningen fanns 
inte heller någon hierarkisk ordning. Glasen hade dukats på bordet och fått 
en placering enligt en statisk organisation.  

Som avslutande del i denna undersökning kombinerades den tidsgeogra-
fiska analysen med tredimensionell visuell analys och mitt eget autoetnogra-
fiska perspektiv. Jag prövade om min professionella erfarenhet kunde vara 
till hjälp när jag skulle verbalisera en hantverkskunskap, som jag tidigare 
hade uttryckt genom att som servitör och måltidsformgivare utföra proce-
durerna möblering, dukning och servering. I denna tredje delen av studien 
försökte jag beskriva olika förutsättningar, förväntningar och farhågor som 
funnits i samband med drinkserveringen. Jag prövade att med ord uttrycka 
hur jag hade kopplat samman projektmålet med val av möblering, dukning 
och servering och hur detta skulle kunna vägleda gästen under serveringen.  

Resultatet visade att tidsgeografins synsätt var användbart för att för-
klara servitörens och måltidsformgivarens kunskap om och erfarenhet av 
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logik och även för att påvisa möjligheter och risker vid måltiden. Nu blev 
det möjligt att verbalisera kunskap om måltidens materiella och fysiska på-
verkan i tid och rum. Resultatet visade att taxonomin för tredimensionell 
visuell analys gjorde det möjligt att identifiera och diskutera servitörens och 
måltidsformgivarens kunskap om noggrannhet och vilja att rikta gästens 
uppmärksamhet åt önskat håll under måltidens olika tidrum. Det blev också 
möjligt att verbalisera kunskap om estetiska dimensioner gällande möble-
ring, dukning och servering. Då materialet som undersöktes bestod av färg-
fotografier, kunde en utveckling av taxonomin ske genom att även upple-
velsen av färg beskrevs. Genom studiens flermetodologiska tillvägagångs-
sätt gavs möjligheter att verbalisera hur hantverksprocedurer kunde utföras 
av servitör och måltidsformgivare för att skapa måltider där logiken och 
estetik samverkar. Denna samverkan har sin utgångspunkt i ett gästperspek-
tiv på måltiden och där gästen har sin egen kropp som centrum för sin upp-
levelse. Gästernas behov bör tillgodoses av den servitör eller måltidsformgi-
vare som ansvarar för gästens måltid, vilket kan ske genom att länka sam-
man perspektiven logik och estetik. I arbetet med att länka samman tids-
geografin med taxonomi för tredimensionell visuell analys kunde de este-
tiska kompositionsbegreppen definieras.  
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DISKUSSION 
Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att utveckla begrepp 
och pröva metoder för att återge och förmedla procedurer och göranden i 
ett hantverk och därigenom visa vad som är servitörens yrkeskunskap. Dess-
utom har metoder som fångar hantverkets sinnliga aspekter undersökts och 
prövats för att vetenskapliggöra denna del av hantverket. I texten som följer 
diskuteras först forskning i och genom hantverk och därefter de olika me-
todområden som prövats i de fyra artiklarna: Sinnliga bedömningar, tids-
geografiska perspektiv och tredimensionell visuell analys. 

Att forska i och genom hantverk 
Inom ämnet Måltidskunskap har forskning i och genom hantverk saknats. 
Traditionen har varit att forska om hantverk. T ex har sommelieren och 
forskaren Herdenstam (2011) utnyttjat sin hantverkserfarenhet från vin-
provningar för att studera hur olika situationsbetingande företeelser påver-
kar vinprovningen. Likaså har hantverkarens inifrånperspektiv använts av 
kocken och forskaren Wellton (2017) för att stödja henne i att tolka infor-
manters olika restaurangaktiviteter. Dock, menar Wellton, att det finns risk 
för att partiskhet, s k bias, kan uppstå. På liknande sätt menar kocken och 
forskaren Magnusson Sporre (2015) att hennes förkunskap kunde bli en 
begränsning men menar samtidigt att inifrånperspektivet gav möjlighet till 
en djupare förståelse av måltidens komplexitet i de praktiska momenten. I 
mitt tidigare yrkesliv har min praktiska hantverkskunskap resulterat i ge-
nomföranden av olika typer av måltidsarrangemang. I detta avhandlingsar-
bete skall den praktiska kunskapen utmynna i förklaringar och förståelser 
(Sjömar, 2017) med fokus på servitörens kunnande. Trots min långa erfa-
renhet har det varit svårt att ge förklaringar på och beskrivningar av vad 
jag själv kan, vilket medförde att det blev svårt att förstå hur den kunskapen 
skulle kunna förmedlas till andra. Ett hantverks kunskapsinnehåll behöver 
inte per automatik vara medvetandegjort hos hantverkaren själv. 

Syftet med avhandlingen har varit att förstå den kunskap som sällan ut-
trycks i ord och tal utan i stället presenteras i form av prestationer och pro-
dukter. Resultaten i artikel I – IV visade att det varit möjligt att flytta kun-
skap från det som Dunin Woyseth & Nilsson (2017) och Sjömar (2017) 
beskriver som ett praktiskt produktionsfält till ett utvecklande forsknings-
fält.  

För att en hantverkare skall nå skicklighet och framgång i sitt kunskaps-
område, måste hantverksproceduren ofta ha genomförts många gånger. 
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Inom många hantverksområden sker en kunskapsöverföring traditionellt 
från mästare till lärling (Rolf, 2017; Molander, 1996). Vid utförandet av ett 
hantverk har justeringar ofta gjorts, vilket lett till både effektivare och säk-
rare arbetsmetoder. Erfarenheter har lagts till erfarenheter. Det är sällan 
som tur garanterar och upprätthåller en kunskapsnivå. Efter många år av 
praktik behärskar hantverkaren sitt kunskapsområde och utförandet har 
blivit till en förtrogenhetskunskap (Molander, 1996; Björklund, 2008). 
Hantverksproceduren som en erfaren hantverkare utför sker i ett flöde av 
handlingar och en utomstående kan uppleva hantverket som enkelt och utan 
större kunskapsinnehåll. Det bara sker. Kunskapen sägs då i vissa samman-
hang ”sitta i ryggmärgen” (Rolf, 2017). Då en erfaren kunskap kläs i sådant 
språkbruk, är det svårt att få respekt både inom och utanför sin egen yrkes-
kår.  

Detta avhandlingsarbete har utgått från en praktikinriktad forskning, där 
mitt eget yrkeskunnande som servitör och måltidsformgivare har utgjort 
grunden för undersökningarna. Arbetet har ett hantverksvetenskapligt per-
spektiv, vilket innebär att forskaren själv kan utföra de procedurer som un-
dersöks (Sjömar, 2017) och att forskning kan ske i och genom hantverk – 
till skillnad mot att forska om hantverk (Sjömar, 2017). Det betyder att jag 
som forskarstuderande kan utföra de procedurer som ingått i mina under-
sökningar: Jag har frågat mig själv hur ett hantverksutförande har gått till, 
därefter har jag undersökt vad som skett och pågått under tiden som jag 
utfört proceduren. Det var procedurernas inre logik som jag ville nå kun-
skap om.  

Beslutet att forska i och genom hantverk gjordes med utgångspunkt i att 
pröva och utveckla måltidsforskningen med nya metoder, som kan göra det 
möjligt att kommunicera servitörens och måltidshantverkarens praktik. 
Den inriktningen valde jag för att komma närmare kunskap som lätt tas för 
given och många gånger är oreflekterad – kunskap som ibland kallas tyst 
kunskap (Polanyi, 1966). Den tysta kunskapen finns hos mig och det var 
för att finna och pröva metoder för att nå fram till denna kunskap, som jag 
bestämde mig för att börja med mig själv som objekt. Min egen hantverks-
erfarenhet hjälpte mig att formulera frågor, analysera arbeten och bearbeta 
resultat. Min egen erfarenhet kom även till användning i samarbetet med 
andra hantverkare (artikel I och II). 

Att forska i och genom hantverk står i motsats till forskning om hantverk. 
Då forskning sker om hantverk, ställer sig forskaren vid sidan om och får 
ett utifrånperspektiv (Molander, 2017; Sjömar, 2017). Forskning om hant-
verk kan besvara andra frågor, t ex betydelsen eller värdet av hantverk eller 
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bedömning av prestationer. Forskning om hantverk kan även ge förkla-
ringar till vilka omständigheter, förutsättningar och betingelser som styr ett 
hantverksutförande (Sjömar, 2017). Skillnaden mellan forskning om, i och 
genom hantverk kan jämföras med Gilbert Ryle (1949, 1990) och hans be-
skrivning av dualismen mellan att veta att och att veta hur. 

När jag filmade mitt eget hantverksutförande i rollen som servitör, blev 
jag medveten om mina egna sinnliga bedömningar och därmed uppmärk-
sam på möjligheter och hinder som kan uppkomma (artikel I). Servitörens 
och andra hantverkares kunskap är många gånger kopplad till en unik situ-
ation, där olika omständigheter styr och påverkar möjligheten att utföra 
hantverksprocedurerna. En del av hantverkarens kunskap handlar om de 
sinnliga bedömningar som sker inför och under ett hantverksgenomförande 
(Pink, 2015; Ehn, 2011; Molander, 2013). Under ett utförande gör hant-
verkaren ofta bedömningar som är kopplade till de egna förnimmelserna 
via sinnena syn, hörsel, doft, smak och haptik: De sinnliga bedömningarna 
vägleder hantverkaren under genomförandet av olika procedurer.  

I undersökningarna har jag prövat att placera in min praktiska yrkeskun-
skap i det tidsgeografiska synsättet. Genom att utforska hantverkskunnan-
det ur ett tidsgeografiskt synsätt, blev det möjligt att koncentrera och för-
djupa forskningen inom vissa avgränsade områden av servitörens kun-
nande. Tidsgeografin kunde fånga den materiella och logiska ordningen för 
vad som var möjligt att genomföra beroende på tillgångar och begräns-
ningar i tid och rum (Åquist, 1992; Hägerstrand, 2009; Ellegård, 2019). Jag 
behärskar servitörens hantverk och har således kunskap om vilka procedu-
rer som brukar ingå i exemplen med de tänkta serveringssätten tallriksser-
vering och fatservering (artikel II och III). I artikel IV beskrivs min egen 
erfarenhet av att ha planerat och genomfört måltiden och de tidsgeografiska 
begreppen förklarade serveringskunskapen. Resultaten visade att kunskap 
om hantverkets begränsningar, och hur dessa styr och påverkar ett hant-
verksgenomförande, är en del av servitörens kunnande. Men medvetenheten 
om att detta är en del av hantverkarens kunskap är, i likhet med vad Tim 
Ingold (2013) framhåller, ofta frånvarande och beskrivningar för vad i pro-
cessen som leder fram till en förvandling saknas (se artikel II och III). 

Med stöd av en kombination av tidsgeografin, den egna erfarenheten och 
taxonomin kunde bilderna i artikel IV analyseras på det sätt som Dunin 
Woyseth & Nilsson (2017) och Almevik (2011) beskriver är nödvändigt för 
att vetenskapliggöra ett hantverk, dvs att frikoppla sig från den personliga 
och kroppsliga dimensionen. Resultaten i artikel IV visade att de tidsgeogra-
fiska begreppen kunde förklara de logiska delarna av måltidsformgivarens 
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kunskap om tid och rum medan taxonomi för tredimensionell visuell analys 
(Akner-Koler, 1994, 2007) kunde ge förståelse för hur den estetiska delen 
av hantverket kunde tolkas. Erfarenheten av att ha genomfört måltiden, 
som dels bilderna, dels textmaterialet återgav, fanns kvar i mitt minne. Då 
delarna fogades samman till ett innehåll, som både förklarade och gav för-
ståelse, blev det möjligt att finna ett språk som kunde beskriva hur en mice 
en place, dukning och servering kan förstås. Som exempel kunde därför 
bord med svarta linnedukar och serveringsbrickor beskrivas som någonting 
annat än en möblering och förberedelse för en måltid. Istället beskrevs de, 
med taxonomins hjälp, som objekt med olika form och färg. Taxonomin 
gjorde det möjligt att få ett avstånd till bilderna och till min tidigare erfa-
renhet av att ha utfört de procedurer som återgavs på fotografierna.  

Att rikta uppmärksamhet på hantverkarens sinnliga bedömningar  
Att finna olika arbetssätt som gör det möjligt att erövra kunskap är del i 
hantverksforskningen (Sjömar, 2017, Molander, 2017). I artikel I, Ways of 
tacit knowing, prövades film som metod för att fånga och uppmärksamma 
hantverkarens sinnliga bedömningar. Genom artikeln utvecklades metoder 
och arbetssätt för att göra hantverkaren mer observant på sina sinnliga 
aspekter i ett hantverksutförande – något som efterfrågas av Pink (2015), 
Ehn (2011) och Molander (2013). Att utföra ett hantverk innebär ofta ett 
flöde av pågående aktiviteter: Redskap och material skall finnas till hands, 
olika bedömningar skall ske kontinuerligt, mått kontrolleras, ett verktyg 
justeras osv. Att följa en instruktion räcker sällan för att nå ett bra resultat 
– många av hantverkarens bedömningar är sinnliga. Synen, hörseln, doften, 
smaken och haptiken är olika viktiga sinnen. Den sinnliga närvaron förkla-
ras dock sällan, kanske för att den är omedveten och därför inte får stor 
betydelse, men kanske framförallt för att den är svårfångad.  

Resultaten i artikel I visade att den sinnliga uppmärksamheten vägledde 
olika hantverkare under utförandena av deras procedurer. I exemplet med 
växtförökning fanns hos trädgårdsmästaren kunskap om bladets elasticitet 
– det var den hen bedömde, när hen skulle välja planta att ta skott ifrån. 
Uppmärksamhet riktades mot hur mycket eller lite motstånd bladet gav åt 
fingret. Denna kunskap blev artikulerad tack vare dialogen mellan två hant-
verkare, då även personen som intervjuade hade praktisk kunskap om växt-
förökning. Hen använde sin kompetens och nöjde sig inte med korta svar 
utan ställde fler och fler frågor. Genom att den praktikledda forskningen 
fördes samman med dialogen, kunde de båda hantverkarna kommunicera 
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ny kunskap och nya teorier från den egna praktiken på det sätt som Pedgley 
(2007) pekar på som viktigt för hantverksforskning. 

När trädgårdsmästaren skulle slå gräs med lie, bedömdes olika aspekter 
som endera möjliggjorde eller hindrade slåttern. Med synens hjälp leddes 
hans uppmärksamhet till skorna för att se om de blev blöta i det fuktiga 
gräset. Med hörselns hjälp leddes uppmärksamheten till att avgöra vindens 
eventuella närvaro – om gräset torkade snabbt, skulle det bli svårare att slå. 
Detta visade att kunskap i hantverk erhålls när hantverkaren, i enlighet med 
Molander (2017), upprättar förståelse för situationen med hjälp av sina sin-
nen. 

I restauranghantverket användes hörseln för att avgöra temperaturen på 
fett som bryntes i en stekpanna. Kockens arbete blev effektivare av att lyssna 
på ljudet istället för att använda mätutrustning. Genom ljudupptagning med 
filmkameran blev det möjligt att lyssna på hur materian fett förvandlades 
beroende på temperaturen i stekpannan. Här skulle kocken, som den upp-
märksamme praktiker hen är, även ha kunnat att med ord förklara vad det 
är hen hör (Molander, 1996): Vilka olika ljud anger att temperaturen i stek-
pannan förändras? Flera sinnen samverkar ofta i en hantverksprocedur men 
ibland kan uppmärksamheten behöva stärkas och det kan ske genom att ett 
annat sinne väljs bort. När kocken bakade ut pajdeg till en tarte, slöt hen 
ögonen. Hen menade att synen inte var lika tillförlitlig som den taktila be-
röringen och valde istället att fokusera på den haptiska upplevelsen för att 
säkerställa pajdegens tjocklek. 

När en hantverksprocedur filmas, blir det möjligt att gå tillbaka och stu-
dera proceduren flera gånger, både enskilt och i grupp. Forskaren får möj-
lighet att växla mellan ett inifrånperspektiv och ett utifrånperspektiv. Detta 
sker i flera nivåer: När forskaren ser sina egna utföranden i filmen, har hen 
ett inifrånperspektiv. Samtidigt ser hen på sig själv och får ett utifrånper-
spektiv. Nyttan av detta blev tydlig i exemplet då jag som servitör skulle 
lägga en duk på ett bord. När jag studerade mitt eget hantverk, lade jag inte 
märke till alla små detaljer i mitt eget handhavande, som att jag t ex ett kort 
ögonblick skakade in luft mellan tyglagren. Detta uppmärksammades dock 
av mina medforskare, som också frågade mig varför. Denna detalj av mitt 
hantverkskunnande upptäcktes i och med, och i enlighet med vad Wood, 
(2014), Almevik (2014) och Groth, (2017) påpekat, att film som medium 
gör det möjligt att studera en hel process i ett flöde utan avbrott. Att an-
vända film som metod innebar att inget annat medium, t ex en text, skulle 
placeras mellan hantverksutförandet, som ofta innehåller ljud, rörelser och 
skeenden och den vetenskapliga produkten. Då film var media och vi var 
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hantverkare som analyserade varandras filmade material, möjliggjordes en 
transparens för metodologin och risken för bias kunde minimeras, något 
som Pedgley (2007) annars ser som problematiskt i praktikledd forskning. 
För att undvika att olika betydelsefulla sekvenser i filmmaterialet skulle för-
bises, gjordes hela filmproduktionen, från inspelning, klippning och fram 
till färdig film, av oss hantverksforskare själva. Om andra personer, t ex 
professionella filmare utan samma förkunskap om forskningsfrågan, hade 
producerat filmen, såg vi en risk med att fokus kunde ha lagts på snygga 
och filmtekniskt mer korrekta kameravinklar eller att ljus och ljud skulle 
vara optimalt. Vårt fokus var film som media för att finna hantverkarens 
sinnlighet i arbetet samt att överföra förståelsen av sinnlighetens betydelse 
för hantverkaren för att hen skall kunna vara effektiv, snabb och nå fram-
gång med sitt hantverk.  

I artikel I prövas filmmediet som format på en vetenskaplig produkt. 
Detta sker för att minska kunskapsbortfall och undvika svårigheter som kan 
inträffa när beskrivningar av ett sinnligt kunskapsinnehåll skall överföras 
till text. Filmen innehåller referenshantering, löpande i bildrutorna, och en 
textad del, där filmens innehåll diskuteras mot referenserna. Genom artikel 
I gavs möjlighet att ge uttryck för den kunskap som av Polanyi (1966) be-
skrivs som tyst. Den tysta kunskapen, som Molander (2017) menar uttrycks 
genom handlingar, kunde här bli möjlig att beskriva och bli forskningsan-
knuten i sitt eget format och utan att omformas till en text. Resultat av 
artikel I är ett bidrag till det som antropologen Tim Ingold (2013) menar 
saknas, dvs beskrivningar av hur sinnliga bedömningar hanteras av hant-
verkaren. Artikeln visade att film som medium kan fungera som en veten-
skaplig produkt. 

Att förklara hantverksprocedurer genom tidsgeografiska  
perspektiv  
Att utföra en hantverksprocedur kräver tillgång till resurser som tid, rum, 
material och ofta verktyg eller annan utrustning. Förklaringar av tid och 
rum är centralt inom tidsgeografin och återfinns i begreppet tidrum. 
Material, verktyg och andra fysiska enheter benämns av tidsgeograferna 
som individer. Även människor beskrivs som individer, då människan ut-
görs av fysisk materia och därmed upptar fysisk plats i tidrummet (Åquist, 
1992; Hägerstrand, 2009; Ellegård, 2019). För att öka kunskapen om hant-
verkskunnande, har tidsgeografins perspektiv och begrepp använts i artikel 
II, III och IV. I artiklarna undersöks procedurer som äger rum när servitören 
gör mise en place, dukar och serverar. Tidsgeografins synsätt förklarar hur 
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tid, rum och individer samverkar, påverkar och motverkar varandra och 
därigenom styr skeenden – det som jag tidigt i mina doktorandstudier fång-
ade upp som vetenskapligt perspektiv. Det påminde mig väl om den verk-
lighet jag levt med i yrkesrollen som servitör och måltidsformgivare i mål-
tidens olika rum, där många procedurer pågår samtidigt: Måltiden där rum, 
bord och platser fylls med utensilier och människor och hur dessa tillsam-
mans påverkar om måltiden kan genomföras. Måltidsstudier kan liknas vid 
det som uttrycks som kärnan inom det tidsgeografiska perspektivet – att 
studera det som är i process, ”a world on the move”, Hägerstrand (1982, s. 
651).  

I artikel II, där tidsgeografins metoder och synsätt först prövas, ingår för-
utom jag själv som servitör, hantverkare från andra yrkesområden: en träd-
gårdsmästare och en smed. Dessa yrkesområden skiljer sig markant från 
servitörens, vilket är viktigt i och med att det är tidsgeografins för- och 
nackdelar för hantverksforskning som skall prövas. Bredden på de olika yr-
kena visar tidsgeografins möjligheter. Skillnader mellan de tre yrkena är bl 
a tidslängd och storleken på rummet där hantverket utförs. Ett gemensamt 
resultat för artikel II, III och IV är att en hantverksprocedur äger rum oav-
sett tidslängden eller storleken på den nödvändiga rumsligheten just när ut-
förandet pågår: Ingen annan kan på exakt samma plats, i samma fysiska 
enhet och inom samma tidsförlopp utföra samma procedur. Hantverkaren 
äger själv sin hantverksprocedur och det kan liknas vid begreppet att ”äga 
rum”, vilket inom tidsgeografin betyder att äga platsen under en viss tid 
(Wihlborg, 2011). Ägandet av en hantverksprocedur innebär för hantver-
karen både möjligheter och ansvar. Dock, vilket inte är ovanligt, kan hant-
verkaren bli störd, påverkad och avbruten under sitt hantverksutförande. 

Begreppet tidrum är ett centralt begrepp inom tidsgeografin och centralt 
för att förstå resultaten i artikel II, III och IV. Tidrum synliggör ett skeendes 
behov av en samtidig tillgång till resurserna tid och rum (Åquist, 1992; Hä-
gerstrand, 2009; Ellegård, 2019). Om hantverk endast existerar i rörelse 
(Adamson, 2007), blir metoder från tidsgeografin och begrepp som tidrum 
användbara för att öka kunskapen om hantverksprocedurer. Resultaten i 
artikel II visade att, oavsett rummets storlek för en procedur, från ett smi-
desstäd till ett matbord och ett parkområde – och oavsett procedurens tids-
längd, från några sekunder och minuter till ett halvår – kan begreppet 
tidrum användas för att problematisera delar av hantverkets innehåll. En 
hantverksprocedur tar tid i anspråk för att bli utförd. I en restaurangkontext 
sker mycket i ett och samma tidrum. Ett exempel på det är den komplexa 
fatserveringen i artikel III, när servitören bjuder fiskfatet till en gäst och en 
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annan gäst serverar sig själv både potatis och sås, sker detta samtidigt som 
ytterligare en gäst väntar på sin tur. Detta kan illustreras i en tidsgeografisk 
notation, som visar att procedurerna sker parallellt och att varje procedur 
tar sin tid i anspråk. Gästerna vid bordet är där i samma serveringstidrum 
och tiden runt bordet är lika för alla, inklusive servitören. Ingen kan, på det 
sätt som Ellegård (2019) menar, spara tid eller hoppa över en tidssekvens i 
detta serveringstidrum. Alla deltar samtidigt.  

Servitörens kunskap om service, den relationskapande delen i gästbemö-
tandet, undersöks inte i denna avhandling. Resultaten i artikel II och III 
visar tidsordningen i det som kan ske utan värdering, eftersom tidsgeografin 
saknar sociala ambitioner (Ellegård, 2019). Objektiviteten innebär ett syn-
liggörande av den del av servitörens kunnande som handlar om det materi-
ellas påverkan på gästen. Enligt Ellegård (2019) kan strukturering av det 
komplexa vara startpunkten för reflektion om den subjektivt värderade 
upplevelsen. Den tidsgeografiska notationen och illustrationen är till hjälp 
för att synliggöra och problematisera även detta. Servitörens kunnande kan 
innebära vetskap om att, trots att tiden är lika för alla, den subjektiva upp-
levelsen av tiden kan variera mellan gästerna som sitter vid bordet.  

Under yrkesåren som måltidsformgivare har jag genomfört cirka 400 
måltidsarrangemang. Serveringsprocedurerna mise en place, dukning och 
servering har jag utfört under stora delar av mitt liv. Frågan som helt natur-
ligt kan ställas är varför tänkta serveringsprocedurer används i artikel II och 
III? En fördel med tänkta procedurer, och i enlighet med vad Hägerstrand 
(1982) och Åquist (1992) pekar på, är att när undersökningar sker med 
tänkta serveringsordningar, ges möjlighet att förklara aktiviteter och före-
teelser utan att binda dem till specifika sammanhang. Tolkningen behöver 
inte göras utifrån den kontext materialet är hämtat från. I enlighet med Hä-
gerstrand (1982) och Åquist (1992) kan en användning av tänkta procedu-
rer göra det möjligt att skala bort faktorer som inte ingår i frågeställningen. 
Om frågorna som jag ställde till mig själv i artikel III om skillnader med 
tallriks- och fatservering istället hade ställts till andra servitörer i en verklig 
restaurangkontext, hade svaren kanske varit kontextberoende. De hade då 
kunnat handla om kunskapsnivån hos personalen, restaurangens meny och 
gästens förväntningar. Möjligheten att använda eller inte använda tänkta 
serveringsprocedurer beror på vilken frågeställning som skall besvaras. 
Möjligheten är även beroende av vilken kunskapsnivå som finns. Grunden 
för denna avhandlings postulerade empiri utgår från min hantverkserfaren-
het som servitör i 10 år och som formgivare av måltider under 15 år. Nack-
delen med de tänkta serveringsprocedurer som återges i artiklarna II och III 
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är att procedurerna endast beskrivs ur mitt eget perspektiv. Ett alternativ 
hade varit att flera servitörer tillsammans hade diskuterat och att vi enats 
om vilka olika procedurer som skulle ha ingått i undersökningarna och vilka 
olika beskrivningar de skulle innehålla. 

Artikel II och III, med de tänkta serveringarna, innebar möjligheten att 
skala bort stora delar av bredden på servitörens kunskapsinnehåll för att 
kunna fördjupa kunskapen. Att det var möjligt, beror på att jag har egen 
yrkeserfarenhet av att ha utfört de beskrivna serveringsprocedurerna många 
gånger. Serveringshantverkets procedurkunskap finns lagrad i min kropp 
och i mitt medvetande – däremot har jag sällan uttryckt kunskapen på annat 
sätt än i handling. De tänkta serveringsprocedurerna gav mig möjligheten 
att analysera var gränserna går för vad som kan vara möjligt att utföra i en 
hantverksprocedur beroende på dess tidrum och individer. 

Då tidsgeografiska system endast förklarar när, var, och vem som deltar 
i en procedur, tvingades jag att abstrahera min breda kunskap till att passa 
in i tidsgeografins begreppsvärld. Jag var t ex tvungen att välja bort områ-
den i hantverket som är värderande. I ett verkligt genomförande ingår andra 
procedurer som gästkontakt och service. Genom att inte undersöka alla 
olika områden inom servitörens kunskapsfält, skedde istället en fördjupning 
som innebar att förståelsen av måltidens materiella och fysiska påverkan i 
tid och rum kunde undersökas. Resultaten i artikel II och III skall ses som 
exempel på vad som går att få fram av kunskapsinnehållet i ett hantverks-
kunnande. Då det varit metoden som prövades, har jag inte ställt mig frågan 
hur en annan servitör hade kunnat göra. Det har inte ingått i denna studie.  

Att identifiera hinder och resurser i en serveringsprocedur 
Artikel II, III och IV visade på olika nivåer av kunnande samt komplexitet 
och skillnader mellan helhet och detaljer i servitörens hantverk vid utföran-
det av procedurerna mise en place, dukning och servering. Resultatet visade 
att loggar, notationer och illustrationer var användbara metoder för att visa 
på hantverksprocedurernas kunskapsinnehåll om det som många gånger tas 
för givet och beskrivs som den tysta, dolda eller omedvetna kunskapen (Po-
lanyi, 1966; Molander, 1996; Almevik, 2011; Sjömar, 2011). Lösningen för 
hur ett hantverksproblem skall utföras diskuteras sällan (Adamson, 2007; 
Sennet, 2008; Marchand, 2016) men i artikel II, III och IV har olika lös-
ningsinriktningar identifierats och beskrivits med stöd av loggar, notationer 
och illustrationer. Metoderna och arbetssätten kan ses som broar som över-
bryggar gapet i kunskapsnivån mellan t ex en erfaren och en oerfaren hant-
verkare och som möjliggör samtal om hantverkets kunskapsinnehåll.  
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I resultaten i artikel II och III framträdde olika hinder som servitören 
hanterade i sin praktik. En till synes enkel serveringsprocedur som att trans-
portera tallrikar med upplagd mat från kök till gästens bord, föregicks av 
en rad olika ställningstaganden (artikel III). Resultaten visade att servitören 
behöver beakta olika tids- och rumsdimensioner. Inför t ex en tallriksserve-
ring bör servitören ha kommunikation med personal i köket. Det kan t ex 
handla om tallrikens storlek och vikt. Denna kommunikation behöver ske 
innan den varma maten redan är upplagd på tallriken, alltså i en förbere-
delsetid. Men även den för servitören viktiga informationen om tallrikens 
temperatur, för att hen inte skall bränna fingrarna, kan förmedlas från 
kocken innan servitören skall lyfta tallriken. Flera olika samtal mellan kök 
och servitör krävs således för att servitören skall undvika hinder och pro-
blem under transport och servering. Materiella och fysikaliska egenskaper 
hos utensilier och mat är faktorer som ofta kan ses som självklarheter – 
dessa egenskaper påverkar dock val av serveringssätt och antal tallrikar som 
går att bära i en transport. Lösningen av ett hantverksproblem kan, som 
Marchand (2016) beskrivit, uppfattas både som vardagligt och rutinmässigt 
och får sällan den uppmärksamhet den förtjänar. Resultaten i artikel II och 
III har funnit metoder för att synliggöra komplexiteten i det som kan upp-
fattas som självklarheter, t ex att transportera tallrikar med mat. 

Innan en hantverksprocedur skall genomföras, behöver hantverkaren se 
till att nödvändiga materiella resurser finns till hands, t ex verktyg och 
material. Resultatet i artikel II visar exempel på resurser som fanns till gäs-
tens förfogande, t ex fat och skålar med mat. Att dessa fanns på plats, i rätt 
tidrum då serveringen skulle ske, var något som ingick i servitörens arbete. 
Servitören hade i samband med att bordet dukades identifierat olika möjliga 
hinder, t ex bordets storlek i förhållande till gästernas antal och placeringen 
av fat och skålar så att de inte skulle hindra eller försvåra för gästen. Inom 
tidsgeografin finns restriktionsbegreppen, som gör det möjligt att identifiera 
dessa olika hinder. De delas in i de tre områdena kapacitets-, kopplings- och 
auktoritetsrestriktioner (Åqvist, 1992; Ellegård, 2019). I artikel II hade stor-
leken på bordet valts utifrån bordsytans kapacitet att ge plats för alla uten-
silier. Likaså hade skålar och fat valts utifrån att de dels kunde kopplas 
samman med maträtternas egenskaper, dels kopplas samman med gästen, 
då hen skulle lyfta upp dessa och flytta dem närmare sin tallrik. Dessutom 
hade gästen blivit förberedd på att hen skulle servera sig själv. Det kan ha 
skett genom att servitören sagt ”varsågod, förse dig från fat och skålar”. 
Det fanns inga andra s k auktoriteter i detta tidrum som hindrade denna 
servering.  



LARS ERIKSSON  Att gestalta måltider – mise en place, dukning och servering 
 

73 
  

När ett kunskapsinnehåll blir kommunicerbart, ges även möjlighet till att 
tydligare precisera och värdera kunskapen. Konsekvensen av att servitören 
inte planerat mise en place och dukningsprocedurerna tillräckligt väl, blir 
identifierbara och möjliga att kommunicera med stöd av restriktionsbegrep-
pen. Undersökningarna i artikel II och III bidrar till ökad förståelse och 
möjliggör kommunikation om servitörens hantverkskunnande vad gäller 
detaljernas påverkan av helheten i en måltidssituation. Denna kunskap om 
måltidens detaljer kan ses som stående i motsats till Magnusson Sporres 
(2015) måltidsforskning, som istället diskuterar måltidsgörarnas komplexa 
arbete i en vidare kontext – t ex att lyfta frågor om råvaruproduktion och 
att göra etiska reflektioner.  

Resultaten i artikel II och III pekar på att det i servitörens kunskapsom-
råde ingår att göra bedömningar kopplade till tid och rum. Dessa bedöm-
ningar sker i flera nivåer som helheter och som detaljer. När innehållet i en 
procedur dels beskrivs i en logg, och dels överförs till notationer och illust-
rationer, blir det möjligt att abstrahera sig från materialet. Genom notat-
ioner och illustrationer går det att ställa ytterligare frågor som: ”Hur 
mycket mer tid behövs? Vad mer behöver vara på plats?” och ”Vad skulle 
kunna hindra ett genomförande i det aktuella tidrummet?” När tidrummet 
avbildas blir det möjligt att få syn på alla de olika procedurer som ingår i 
servitörens kunskapsområde. 

Resultatet i artikel IV visade att många olika individer, bl a 450 vinglas, 
1600 kanapéer och 12 servitörer, måste finnas i samma tidrum för att rea-
lisera projektet med drinkserveringen. I min reflektion blev det tydligt att 
en stor mängd fysiska enheter, alla med sina olika egenskaper, krävdes för 
att kunna realisera måltiden. Därigenom framkom en stor bredd och vari-
ation i servitörens kunnande, t ex möblering, att lägga dukar på borden och 
att placera ut kanapéerna. Det blev tydligt att det i servitörens arbete ingår 
att göra förflyttningar och fatta beslut om placeringar av helheter, t ex 
möblering av rum. Men beslut på detaljnivå ingår också, t ex för varje en-
skild kanapé. Genom att efterfråga vad projektet, den planerade drinkser-
veringen, handlade om, framkom att målet var att gästerna skulle umgås i 
foajén, hälsa på varandra, småprata, äta tilltugg och dricka vin. Det var det 
som var målet och anledningen till att alla individerna var på plats i tidrum-
met. Detta var syftet som servitörens olika aktiviteter, inom varje procedur, 
skulle tjäna.  

I artiklarna II, III och IV påvisas var och när rutinmässigt utförda proce-
durer är påverkade av de materiella och mänskliga individer som ingår. Ser-
vitören har i sin yrkesroll möjlighet att påverka och styra över dessa. I 
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exemplet med tallriksservering (artikel III) är beroendet till andra individer 
litet och därmed har servitören möjlighet att själv styra över de procedurer 
som skall utföras. Vid fatservering däremot är samverkan större och den 
sker på flera plan, både mellan mänskliga och materiella individer. Samver-
kan skall dels fungera mellan olika utensilier och maträtters beskaffenhet, 
dels mellan servitör och gäst. Dessutom krävs förståelse av den samverkan 
som skall ske mellan gäst och gäst då fat och skålar flyttas dem emellan. De 
många olika samspelen innebär att servitören skall ha kunskap om hur de 
olika kedjorna av aktiviteter kan länkas samman. Servitören bör förstå att 
kedjorna av serveringsaktiviteterna är olika. De hantverksprocedurer som 
skall utföras när gästen serverar sig själv (artikel II) är olika de procedurer 
som utförs vid tallriksservering och fatservering (artikel II och III). Fatser-
vering, till skillnad från tallriksservering, är en procedur som kräver större 
samspel eftersom flera olika individer är delaktiga, vilket också leder till 
större risker. Fatservering kan beskrivas som ett mer avancerat hantverk än 
tallriksservering och detta kan jämföras med David Pye´s (1968) distinktion 
av hantverk: Dels kan det innefattas av risk och dels kan riskmomentet vara 
minimerat. 

Att kommunicera mise en place, dukning och servering med stöd 
av tredimensionell visuell analys 
I artikel IV, där perspektiv från tidsgeografi (Hägerstrand, 1982) fogades 
samman med taxonomi för tredimensionell visuell analys (Akner-Koler, 
1994, 2007), gavs möjlighet att upprätta ett orienteringssystem för att för-
stå verkligheten. I artikeln framkom servitörens förmåga att förutse risker 
och förutsägelser som betydelsefullt. Detta kan förklaras som kunskap om 
logik, vilket är ett resultat av att arbeta med tidsgeografi. Dessutom fram-
kom servitörens förmåga att vara uppmärksam och noggrann. Detta kan 
förstås som kunskap om estetik och är ett resultat av att arbeta med tredi-
mensionell visuell analys. Då logiken och estetiken sammanfördes fram-
kom, som ett resultat, de estetiska kompositionsbegreppen, vilka kan ses 
som ett system för kommunikation om måltidsupplevelser. De estetiska 
kompositionsbegreppen skulle kunna jämföras med det som Molander 
(2017) framhåller som viktigt: Ett system som kan avbilda eller representera 
verkligheten. De estetiska kompositionsbegreppen möjliggör att kunna för-
stå hur måltider, där mål och syfte är att nå en beställares önskemål, plan-
eras och genomförs. Dessa begrepp och synsätt möjliggör att språkligt for-
mulera hantverkarens medvetna och omedvetna estetiska val i förhållande 
till möblering, dukning och servering. En användning av de estetiska 



LARS ERIKSSON  Att gestalta måltider – mise en place, dukning och servering 
 

75 
  

kompositionsbegreppen skulle kunna ge språkliga beskrivningar av hur 
hantverkaren gestaltar måltiden. Enligt Dewey (1934/2014) blir det som 
kan beskrivas som estetiskt, det som inträffar när erfarenhet länkas samman 
med perception och medvetande.  

I artikel IV tolkas bilden med vinglas stående i raka linjer på ett drink-
bord. Min praktiska yrkeserfarenhet som servitör har lärt mig att glas som 
är placerade i raka linjer gör att en gäst snabbare tar ett glas och går vidare 
– till skillnad mot om glasen står i en ickelinjär grupp. Objekt som är pla-
cerade i en organisation där ramverket är stelt och stramt, vilket benämns 
som en statisk ordning (Akner-Koler, 1994, 2007), innebär ofta att den som 
betraktar organisationen kan orientera sig snabbare. Motsatsen är en orga-
nisk organisation som kan ta längre tid att utforska. En dukning i statisk 
organisation kan betyda att den är förutsägbar, att variationen är svag och 
att det inte finns så mycket att utforska. Oftast tar gästen det glas som står 
längst fram i linjen och går vidare. Denna kunskap kan uppfattas som trivial 
och av mindre betydelse, men om 350 personer skall ta glas från ett drink-
bord, och tvekar om vilket glas hen skall ta, blir varje insparad sekund be-
tydelsefull för den gäst som står sist i kön. De estetiska kompositionsbe-
greppen gjorde det möjligt att beskriva delar av hantverket, det som Mar-
schand (2016) påpekar ofta ses som vardagligt och rutinmässigt men som 
även kan förstås som kunnande-i-handling (Schön, 1983) eller insikt i kun-
skap (Lauvås, Handal och Nilsson, 2015). 

Ett annat exempel är när jag försökte leda gästernas uppmärksamhet till 
att det fanns flera buffébord i rummet och möjlighet att hämta mat från 
olika platser samtidigt. För att undvika kapacitetsrestriktioner vid buffébor-
den med maten, valdes ett estetiskt uttryck där bufféborden kontrasterades 
i form och färg mot andra objekt i rummet. Tidigare har jag inte kunnat 
kommunicera varför men med stöd av logiken från tidsgeografin, i kombi-
nation med estetiken från tredimensionell visuell analys, kunde en beskriv-
ning ges. 

De estetiska kompositionsbegreppen bidrar till att beforska det som Fjell-
ström och Jönsson (2014) pekar på saknas inom måltidsforskning, nämli-
gen att utgå från människans upplevda verklighet av måltiden. När servitö-
ren och måltidsformgivaren kan börja uttrycka sin kunskap genom att be-
skriva målen med möblering, dukning och servering, blir det möjligt att 
koppla samman det mänskliga handlandet och tänkandet med det praktiska 
kunnandet (Hjertström Lappalainen, 2014). I exemplet med dukningen av 
glasen på ett drinkbord, var målet att ha ett tydligt gästperspektiv. Detta 
betydde att dukningen hade fokus på att bemöta varje enskild gäst utifrån 
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hens perspektiv. Detta skulle kunna innebära att en gäst kan utgå från sin 
egen kropp – som centrum för den estetiska upplevelsen – i enlighet med det 
som beskrivs i begreppet ”somaesthetic” (Shusterman, 2012) och ”soma 
design” (Höök, 2018). 

Vad servitören kan behöva förstå är när i tiden som gästens uppmärk-
samhet skall fångas alternativt när en procedur skall ske utan att gästen 
uppmärksammar det. Ett exempel är att duka av ett bord. Proceduren att 
tallrikar lyfts bort från ett bord kan i likhet med vad Sjömar (2011) ut-
trycker ofta få en svag värdering och ses som handens mekaniska arbete. 
Men denna procedur skall oftast utföras obemärkt utan allt för mycket stö-
rande moment och ljud. Många gånger uppskattar gästen att den tomma 
och smutsiga tallriken ”omärkligt försvann”. Tid som faktor för både ser-
vice och samarbete inom restaurang har beskrivits av Hansson, (2005), 
Jonsson et al (2008), Walter (2011), Wellton (2017) m fl. Det saknas dock 
förklaringsmodeller som visar på när i tiden en måltidsgestaltning skall 
fånga, eller inte fånga, gästens uppmärksamhet. Den inom både utbildnings-
området och måltidssektorn vedertagna FAMM modellen (Gustafsson, 
2004; Gustafsson et al., 2006) har ett producentperspektiv, men kritik finns 
att aspekten tid saknas. Skall kunskapen om hur servitören utför sitt hant-
verk öka, kan en vidareutveckling av FAMM modellen behövas. Ett föreslag 
är att lägga till tid som en dimension inom aspekten rummet. Upplevelsen 
av måltidens rum kan endast ske under den tid som måltiden pågår, eller 
som Torsten Hägerstrand (1982, s. 651) föreslår: Förståelsen av ett land-
skap bör ske genom att ”we need to rise up from the flat map and think in 
terms of a world on the move”. På liknade sätt behövs kunskap och förstå-
else om hur måltidens rum förändras i sin rörelse över tid. 

Resultaten i artikel IV visar att användandet av estetiska kompositions-
begrepp kan bli begränsade eftersom aspekterna tid och rum saknas. Därför 
skulle resultaten från avhandlingens samtliga studier kunna sammanfogas 
till en modell där hänsyn tas till gästens önskemål och visar hur faktorerna  
tid, rum, logik och estetik samverkar och bidrar. Ett förslag skulle kunna 
vara en Taxonomi för måltidsgestaltning. 
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SLUTSATS 
Avhandlingsarbetets övergripande forskningsfråga är: Hur kan servitörens 
hantverkskunnande inom mise en place, dukning och servering visualiseras, 
förstås och kommuniceras? Arbetet har bidragit med kunskap till forsk-
ningsfältet måltid om hur servitören utför sitt hantverk och vad kunskaps-
innehållet består av. Eftersom syftet med avhandlingen är att utveckla be-
grepp och pröva metoder, är en del av avhandlingens resultat att tre meto-
dområden identifierats. Med en praktikinriktad forskning som utgångs-
punkt och då avhandlingens frågeställningar är så pass vida, har en kombi-
nation av olika metodperspektiv varit nödvändig för genomförandet av stu-
dierna. 

Det första metodområdet handlar om att identifiera hantverkarens sinn-
liga bedömningar genom film. Det andra innebär att med stöd av tidsgeo-
grafiska perspektiv få förklaringar på det materiellas påverkan i tid och rum 
och hur restriktioner bestämmer grad av komplexitet i ett utförande. Det 
tredje handlar om att kombinera tidsgeografiska perspektiv med en för-
enklad taxonomi för tredimensionell visuell analys för att finna förklaringar 
och kunna förstå servitörens hantverkskunnande i att gestalta måltider. 

När hantverkare filmades i sitt eget utförande, blev det möjligt att förstå 
och kommunicera hantverkarens behov av att göra sinnliga bedömningar. 
Genom reflektion ökade hantverkarens medvetenhet om betydelsen av att 
använda sinnligheten i hantverksutföranden. Resultaten visade tydligt att 
hantverkaren då blev mer effektiv, snabbare och nådde större framgång i 
sitt utförande.  

Med stöd av tidsgeografiska perspektiv går det till viss del att avkoda 
hantverkarens tysta kunskap. Att hantverkaren är beroende och styrd av 
tiden, rummet och materialet kan ses som självklart men genom tidsgeogra-
fin kan denna bundenhet problematiseras och intellektualiseras. Det tids-
geografiska begreppet notation gör det också möjligt att kommunicera när 
i tiden och var i rummet ett hantverk utförs. Det kan handla om korta tids-
perioder som sekunder och minuter på en begränsad yta eller tidsperioder 
om månader och år i ett större geografiskt område. De tidsgeografiska be-
greppen för restriktioner gör det möjligt att beskriva vad som kan hindra 
genomförandet av ett serveringsmoment. Avsaknad av material, verktyg 
och kunskap är exempel på hinder som kan synliggöras genom restriktions-
begreppen. Tidsgeografi blir därmed ett betydelsefullt metodområde, ef-
tersom tidsgeografin kan förklara det uppenbart enkla i hantverksprocesser 
som i själva verket är betydligt mer komplexa processer. 
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Att enbart arbeta med tidsgeografiska perspektiv gav ingen förståelse för 
hur resultaten av ett hantverksutförande kunde tolkas och förstås. Med stöd 
av en förenklad version av taxonomi för tredimensionell visuell analys, blev 
det möjligt att kommunicera hantverkarens ofta outtalade kunskap och för-
ståelse av den estetiska dimensionen av en måltid. Taxonomin kan bidra till 
en diskussion om måltidsgestaltning – inklusive möblering, dukning och 
servering – på en mer abstrakt och teoretisk nivå istället för att bli sedd som 
vardagligt utfört arbete och som många gånger diskuteras i termer om rätt 
eller fel. Studiens flermetodologiska tillvägagångssätt att låta tidsgeografins 
logik, som ger förklaringar, samverka med gestaltningens estetik, som ger 
förståelse, har varit en viktig del av avhandlingsarbetet. 
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BIDRAG 
Avhandlingsarbetet har bidragit med att, genom praktikinriktad forskning 
göra det möjligt att definiera servitörens yrkeskunskap som ett hantverk. 
Att både kunna förklara och förstå ett kunskapsinnehåll inom ett hantverks-
område som rör mat och måltider, kan öka möjligheten till en professional-
isering. Studiens flermetodologiska tillvägagångssätt har bidragit med este-
tiska, hantverkliga och tidsgeografiska perspektiv och med det har en ve-
tenskapligt grundad språklighet inom restauranghantverk utvecklats. Det 
handlar om att inte förringa det praktiskt utförda arbetet och enbart se det 
som ett av handens mekaniska utföranden. Istället kan det praktiska arbe-
tet, genom en medveten uppmärksamhet, tilldelas egenskaper som omsorg 
och ansvar för måltidsstunden.  

Genom avhandlingsarbetet kan det bli möjligt att definiera servitörens 
yrkeskunskap som ett hantverk när följande aspekter uppfylls – att göra 
många bedömningar, lösa praktiska problem, ha ett estetiskt förhållnings-
sätt till material och utförande vilka är gestaltade över tid och i rum. Defi-
nitionen bidrar med en beskrivning om att servitörsrollen innebär att stän-
digt göra logiska och sinnliga bedömningar under hantverksutförandet och 
det kan leda till effektivitet, snabbhet och framgång. Rollen innebär också 
att snabbt och direkt lösa problem genom handling för att undvika att nya 
och fler problem uppstår. Då servitören ofta agerar på en ”scen” – i gästens 
åsyn är det nödvändigt med ett estetiskt förhållningssätt till material och 
utförande.  

Genomgående i avhandlingsarbetet har tiden, som förändrar rummet, va-
rit ett centralt tema. Måltiden har en konkret tidssekvens och tiden är alltid 
konstant. Det innebär att servitören måste veta när i tiden t ex ett serve-
ringsmoment skall ske och var i rummet det skall utföras. Genom att tillföra 
tid som ytterligare dimension till aspekten rummet i FAMM modellen, kan 
modellen bli mer dynamisk och göra det begripligt att handlingar utförs 
över tid. Detta skulle kunna öka möjligheten att både förklara och förstå 
måltiden som en pågående aktivitet, eftersom rummet där måltiden äger 
rum aldrig kan beskrivas som ett stillastående ”landskap”.  

För att synliggöra tiden som en del av FAMM skulle aspekten rummet 
kunna zoomas in som en plats för måltidshändelser och därmed uppmärk-
samma tiden för när händelser utförs. Det betyder att genom tidsgeografins 
logik för måltidshändelser och tredimensionell visuell analys, som bidrar 
med estetiken, blir det möjligt att förklara och förstå gästens upplevelse. 
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Detta resonemang om samverkan av rum, tid, logik, och estetik skulle 
kunna sammanfattas i en ”Taxonomi för måltidsgestaltning”. Taxonomin 
skulle kunna tillämpas i arbetet med att professionalisera olika måltidsverk-
samheter och därmed återföra forskningsresultat till det praktiska restau-
rangarbetet.  

 
 
Figur 5. Taxonomi för måltidsgestaltning med gästen i centrum: Rummet – 
var är platsen för måltidshändelsen? Tiden – när sker måltidshändelsen? 
Logiken – hur utförs måltidshändelsen? Estetiken – vad upplevs genom mål-
tidshändelsen?  
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ENGLISH SUMMARY 

To design meals – mise en place, table setting and serving 
A method study of the waiter´s craftsmanship 
 
The body of knowledge possessed by a waiter is often tacit or vaguely de-
fined, with knowledge normally transferring from master to apprentice. As 
the hotel and restaurant industry is characterised as a transient industry, 
there is a risk that few masters will be left. Rationalisations may be necessi-
tated, and this can lead to reduced demand for requirements in terms of 
professional knowledge and skills. In other sectors, such as healthcare, the 
waiter’s knowledge is sought out when problems arise in terms of patients 
who are not eating. The question of the professionalisation of the waiter’s 
craft is posed, and the ability of the waiter to design meals is deemed signif-
icant. 

Aim 
The aim of the thesis is to develop concepts and to test methods for medi-
ating and communicating procedures and actions within the craft, in order 
to identify what constitutes the waiter’s professional knowledge. The thesis 
also studies methods that capture the craft’s sensory aspects by making that 
aspect of the craft visible and scientifically measurable. The main question 
is: how can the waiter’s craft in terms of mise en place, table-setting and 
serving be visualised, communicated and understood? 

Material, method and analysis  
The material comprises studies of how craft-related actions are carried out 
by craftsmen within various areas of knowledge. The research is practice-
based, and has taken place in and through the craft, which means that the 
researcher masters the craft they are studying, in contrast to research about 
a craft. My insider perspective as a waiter and meal designer has been uti-
lised in this research. I am a craftsperson who draws examples from the 
practice in order to find clarifications on how the often tacit knowledge can 
be rendered linguistically (Figure 6). 

The studies were conducted on various craft-related procedures found in 
the areas of restaurants and gardening (cooks and gardeners). Along with 
other craftsmen film is employed as a method for gathering material. The 
film is used when we craftsperson and students of a craft collectively reflect 
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on and analyse our own handiwork. This is done in an attempt to render 
the significance of the craftsperson´s sensory assessments scientifically meas-
urable (Article I).  

Methods and approaches are derived from time geography perspective. 
The time-geographic terms, i.e. time-space, individual, project, log, notation 
and restriction, are tested as analytical tools on factual and postulated craft-
related procedures carried out by a waiter, a gardener and a smith in order 
to clarify the craftsperson´s practice (Articles II and III). A taxonomy for 3D 
visual analysis is used to enhance our understanding of how the results of 
the meal designer’s procedures within their craft in terms of furnishings and 
table-setting may be interpreted by a guest. The meal designer’s craftsman-
ship in realising a meal is analysed and verbalised by triangulating time ge-
ography, 3D visual analysis and autoethnography (Article IV). 
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Figure 6. Research design: In practice-based research, the craftsperson tests, from 
an insider perspective, the film, time-geographic and 3D visual analysis methods, 
resulting in four scientific articles. 

Results: Articles I – IV 

Article I: Ways of tacit knowing 
The results in Article I indicated that the craftsperson is guided by sensory 
awareness while executing their craft. By using film as a method and stud-
ying my own craftsmanship, as a waiter, and the tacit knowledge that I 
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possess, I have gained an understanding of my sensory assessments and 
what I am actually doing as I act. This understanding is further deepened in 
dialogue with other craftsmen in that they notice details which, for me, were 
so self-evident that I failed to observe them. The article reveals the im-
portance of the craftsperson utilising their sensory assessments in order to 
be efficient, quick and successful in executing their craft. The results show 
that an understanding of the craftsperson’s tacit and unarticulated 
knowledge can be possible, and the article contributes to a deeper and 
greater understanding of craftsmanship. The article also shows that film 
can, as a format, function as a scientific product. 

Article II: The time-space of craftsmanship 
The results showed that time-geographical approaches and methods were 
applicable in research into various crafts. They also showed that the time-
geography concept of time-space can both clarify and enhance our under-
standing of the ways in which time and space interact during a craft-related 
procedure. Using time-space as a concept, it was possible to clarify craft-
related processes based on the ways in which the materials are bound to 
time and space. The time and location of each craft-related procedure were 
noted in a time-geographic notation system, as were any other individuals 
who needed to be present in the time-space in order for the action to be 
feasible. The notations clarified when a craft-related procedure required co-
operation between different individuals.  

The results showed that the time-geography perspective can be used to 
identify when and where the craftsperson’s attention is required in order for 
them to make assessments and decisions. The study also showed that a num-
ber of the craftsperson’s decisions may be unconscious, and thus difficult to 
detect. One common feature of the results is that the time-geographic nota-
tion enabled communication regarding the craftsperson’s knowledge of dif-
ferent conditions and assumptions in their physical surroundings. The study 
showed that time-geographical methods can be useful in gathering infor-
mation about various craft-related procedures, regardless of the time inter-
vals or measurement level of the spatiality where the craft is being per-
formed. However, time geography does not identify how a craft has been 
performed. The time-geographic approach lacks a means of evaluating, de-
scribing or creating an understanding of the quality of a craft-related pro-
cedure.  
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Article III: Waiter´s craft-related actions studied from perspective of 
time geography 
The purpose was to achieve a deeper knowledge of the waiter's often unar-
ticulated professional experience of mise en place, table-setting and serving. 
The study proceeded based on two conceived serving methods, i.e. plate 
service and silver service. Based on my professional experience, I was able 
to offer descriptions of what normally happens in connection with these 
two serving methods. The descriptions were named and sorted into time-
geographic logs along with clarifications of the contents of the serving pro-
cedures. I chose to question the contents of the logs as an analytical tool. 
Taking the concept of time-geographic restriction as the starting point, 
questions were posed concerning what could prevent the serving procedures 
from being carried out. To understand more of the complex silver service 
process, the study was deepened by transferring some procedures into a no-
tation. These procedures contained restrictions relating to the interplay be-
tween waiter and guest, and between guest and guest. A meal illustration 
was inserted into the notation. The meal illustration further visibilised the 
complexity of silver service and made it possible to conceive of a meal in 
which certain procedures had to occur in a specific chronological order, 
while others could happen simultaneously. 

The results showed that it was possible to identify, at a detailed level, 
sequences that could be more fraught with risk within each serving proce-
dure. It was possible to visibilise the waiter’s professional knowledge when 
questions were posed on the basis of the restriction concept. The results 
showed that silver service may be viewed as more complex, as the waiter 
could not predict how other individuals would act; bowl service requires 
more knowledge than plate service. Silver service was associated with 
greater risk and could thus be described as a more difficult craft than plate 
service. The results showed that it is possible to define the level of profes-
sional knowledge possessed by a waiter in connection with various serving 
procedures. This definition relates to clarifying which individuals are par-
ticipating, and when in time and where in space they must be present in 
order for different serving methods to be feasible. One conclusion drawn 
from the study is that there are three areas of knowledge that the waiter 
needs to master – time, space and individual.  
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Article IV: The waiter’s craft knowledge of meal design 
The purpose was to investigate what research methods can be used to find 
explanations and understanding of the waiter´s craftsmanship in designing 
a meal. An archive material pertaining to drink service that I provided for 
approximately 350 guests was used in the study. Information from a so-
called operating schedule, i.e. the overall plan for how the drink service was 
to be carried out, was translated in the study in order to provide a descrip-
tion in time-geographic terms. Time-geographic terms were also used to 
clarify what could prevent the drink service from being carried out. I chose 
to pose questions to the material with a view to obtaining answers regarding 
what elements may be viewed as self-evident and therefore often forgotten 
when communicating information. The applicability of a simplified version 
of a taxonomy for 3D visual analysis was tested in the study, i.e. a model 
for organising and describing aesthetic experiences of form in space. The 
taxonomy was tested to gain an understanding of the ways in which fur-
nishings, table-setting and service can be interpreted and experienced. The 
analysis was performed on photographs taken during the drink service. The 
concluding portion of the study involved combining the time-geographic 
analysis with 3D visual analysis and my own autoethnographic perspective. 
I described various assumptions, expectations and fears that I had experi-
enced in connection with the drink service. I tried to express in words how 
I had linked the project goal with my choices in terms of furnishings, table-
setting and serving, and how this could provide guidance to the guest during 
the drink service.  

The results showed that the time-geographic approach was applicable in 
clarifying the waiter’s and meal designer’s knowledge and experience of lo-
gistics, and in identifying opportunities and risks associated with the meal. 
The results indicated that the taxonomy for 3D visual analysis made it pos-
sible to identify and discuss the waiter’s and meal designer’s knowledge re-
garding precision and the desire to focus the guest’s attention in the intended 
direction at various junctures during the meal. It also became possible to 
verbalise knowledge concerning aesthetic factors with regard to furnishings, 
table-setting and serving. Because the studied material consisted of colour 
photographs, an evolution of the taxonomy could also be achieved by de-
scribing the experience of colour. The study’s multi-methodological ap-
proach offered the means of verbalising how craft-related procedures could 
be carried out by the waiter and the meal designer so as to create meals in 
which the logistics and aesthetics work in concert.  
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Conclusions  
The overarching research question of this thesis is: How can the waiter’s 
craftsmanship in terms of mise en place, table-setting and serving be visual-
ised, understood and communicated? This work has contributed knowledge 
to this field of research with respect to how the waiter execute their craft 
and what the knowledge content consists of. Because the purpose of the 
thesis is to develop concepts and test out methods, part of its results consists 
of the identification of three methodological areas. Taking practice-based 
research as the starting point, and given the sufficient breadth of the ques-
tions posed, a combination of different methodological perspectives was 
needed to conduct the studies. 

The first methodological area relates to using film to identify the crafts-
person’s sensory assessments. The second involves deriving, with the help 
of a time-geographic perspective, the effects of the materials in time and 
space, and how restrictions determine the degree of complexity in a perfor-
mance. The third concerns combining time-geography perspectives with a 
simplified taxonomy for 3D visual analysis in order to find clarifications 
and gain an understanding of the waiter’s craftsmanship in designing and 
realising meals. 

Filming craftsmen while they execute their craft has made it possible to 
understand and communicate their need to make sensory assessments. Upon 
reflection, the craftsmen enhanced their awareness of the importance of us-
ing their senses in executing their craft. The results clearly showed that they 
became faster and more efficient and achieved greater success in their per-
formance.  

Using a time-geographic perspective makes it possible to decode, to an 
extent, the craftsperson’s tacit knowledge. It may seem self-evident that the 
craftsperson is dependent upon and governed by the time, the space and the 
material, but time geography makes it possible to problematise and intellec-
tualise this boundedness. The time-geographic concept of notation also 
makes it possible to communicate when in time and where in space a craft 
is being executed. This may pertain to periods of seconds or minutes on a 
limited surface, or to periods of months and years in a larger geographical 
area. The time-geographic concepts regarding restrictions make it possible 
to describe which factors can prevent the execution of a serving step. Any-
thing lacking in terms of material, tools and knowledge are examples of 
impediments that can be visibilised based on the restriction concepts. Time 
geography is thus an important methodological area, as these concepts can 
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clarify those processes within craft-related processes which, while ostensibly 
simple, are in fact significantly more complex. 

Working solely from a time-geographic perspective provided no under-
standing of how the results of executing a craft could be interpreted and 
understood. A simplified version of a taxonomy for 3D visual analysis made 
it possible to communicate the craftsperson’s often tacit knowledge and un-
derstanding of the aesthetic dimension of a meal. This taxonomy can con-
tribute to a discussion of meal design – including furnishings, table-setting 
and serving – on a more abstract and theoretical level, rather than viewing 
it as quotidian work that is often discussed in terms of right or wrong. The 
study’s multi-methodological approach of allowing the logic of time geog-
raphy, which offers clarifications, to interact with the aesthetics of meal de-
sign, which offers understanding, has been an important part of the work 
in this thesis. 

Contributions  
The work in this thesis has, through practice-based research, made it possi-
ble to define the waiter’s professional knowledge as a craft. The ability to 
both explain and understand knowledge content within a craft related to 
food and meals can expand the means of professionalising it. The study’s 
multi-methodological approach has contributed aesthetic, artisanal and 
time-geographical perspectives, enabling the development of a scientifically 
grounded linguistically. The point is not to deprecate the practical work and 
view it solely as a mechanical manual performance, but rather that the prac-
tical work can, through conscious awareness, be ascribed characteristics 
such as care and responsibility for the mealtime.  

The work in this thesis makes it possible to define the waiter’s profes-
sional knowledge as a craft if the following criteria are met: to make multi-
ple assessments, solve practical problems, have an aesthetic approach to the 
material, and performance that is shaped and realised over time and in 
space. This definition contributes a description of the role of the waiter as 
one that involves constantly making logical and sensory assessments while 
they execute their craft, and this can lead to efficiency, speed and success. 
Such a role also involves quickly and directly solving problems through ac-
tion in order to prevent new additional problems from arising. Because the 
waiter often acts on a “stage”, an aesthetic approach to material and per-
formance is essential as the guest looks on.  

The time that alters the space has been a key theme throughout this thesis 
work. The meal has a concrete chronological sequence, and the time is 
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always constant. This means that the waiter must know when within the 
time, for example, a serving step should occur, and where in the space it 
should be performed. Adding time as an additional dimension to the aspect 
of room in the Five Aspects Meal Model (FAMM) enables the model to 
become more dynamic and makes it comprehensible that actions are carried 
out over time. This could also improve our means of both clarifying and 
understanding the meal as an ongoing activity, as the space in which the 
meal is taking place can never be described as a stationary “landscape”.  

To visibilise time as a part of FAMM, the aspect of room could be fo-
cused on as a site for meal events, and attention could thus be given to the 
time when the events occur. This means that, based on the time geography’s 
logic for meal events, and 3D visual analysis, which contributes the aesthet-
ics, it becomes possible to clarify and understand the guest’s experience. 
This reasoning regarding the interactions of room, time, logic and aesthetics 
could be summarised in a “Taxonomy for meal design” see figure 7. Such a 
taxonomy could be applied in the work of professionalising various meal-
related activities and thus feed the research results back to practical restau-
rant work.  

 
Figure 7. Taxonomy of meal design with the guest at the centre. The room: where 
was the site of the meal event? The time: when does the meal event take place? 
The logic: how was the meal event carried out? The aesthetics: what was experi-
enced through the meal event?   
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