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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Till grund för detta arbete ligger ett forskningsprojekt om måltidens estetiska rörelseschema, 

som syftar till att ta fram idéer för ätredskap som kan förändra en måltidsupplevelse. Ett sätt 

som effektivt skapar förutsättningar för ett öppnare sinne, och därmed kreativa idéer, är att 

arbeta med provokationer.  
 

Syfte  

Att undersöka vilken effekt provokativa ätredskap har på måltidupplevelsen, samt att 

integrera estetiska och sensoriska metoder för att belysa estetikens betydelse för 

måltidskunskapen. 
 

Metod/material  

Arbetet bygger på två typer av laborationer, en sensorisk och en estetisk, som 

dokumenterades genom frågeformulär och filmning. I de sensoriska laborationerna fick 

deltagarna sätta ord på vad de upplevde då de åt mat med olika konsistens endast med hjälp 

av tre redskap som i normala fall ej förknippas med måltid. I de estetiska laborationerna 

skapades en måltidssituation där både maten och ätredskapen var en del av gestaltningen.   
 

Resultat  

Den sensoriska laborationen gav upphov till både känslomässiga och funktionsrelaterade ord 

som beskrev deltagarnas upplevelse. En splittring fanns i deltagarnas inställning till 

ätredskapen, där vissa blev positivt överraskade och andra skeptiska. Viktiga egenskaper hos 

föremålen framkom som sedan fanns i åtanke då maten till den estetiska laborationen 

utformades. Den estetiska laborationen påverkades alltså av reaktionerna vid den sensoriska 

och genererade idéer om måltiden och dess gestaltning.  

 

Slutsatser  

Resultatet visar att provokativa ätredskap i måltidssammanhang kan ge upphov till starka 

reaktioner, både positiva och negativa. Det oväntade momentet kan även frammana  idéer till 

förhöjda måltidsupplevelser. Genom att kombinera sensoriska och estetiska metoder kan båda 

disciplinerna utvecklas och influera varandra. På så sätt kan de bli en del i att utveckla 

måltidskunskapen. 

 

Nyckelord: Estetik, Sensorik, Provokation, Måltidsupplevelse, Bestick 
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Inledning 

 

 

Inom eventbranschen och på moderna fine dining-restauranger läggs ofta stor möda och 

mycket pengar på att skapa atmosfär och stämning. Detta görs genom rumslig gestaltning och 

ett helhetstänk som binder ihop hela upplevelsen. Ett sätt för en restaurang att sticka ut är att 

göra något annorlunda med inredningen. Även dukning, bordsdekorationer och porslin kan 

visa på restaurangens särart. Maten består av spännande råvaror och uppläggen kan närmast 

jämföras med konstverk. Det experimenteras med servering, teman och estetiska uttryck, 

bredvid tallriken ligger dock fortfarande likadana bestick som för fyra hundra år sedan. 

Förvisso har designen förändrats men grundprincipen är densamma. I detta arbete undersöks 

hur människor reagerar då de får äta med redskap som inte brukar användas till detta syfte, 

och om detta kan öppna för nya sätt att gestalta måltider. Arbetet behandlar också hur dessa 

människors attityd, och därmed deras upplevelse, kan förändras både genom tillvänjning och 

genom att presentera redskapen på ett nytt sätt.  

 

Trots att estetiken är en väldigt viktig del av måltidsupplevelsen finns det väldigt lite 

forskning som kopplar måltidskunskap med estetik. Stort fokus ligger på de sensoriska 

upplevelserna. Detta arbete utforskar vad som händer då sensoriken och estetiken kopplas 

samman. Sensoriken med sin kontrollerande struktur får komplettera den mer fria estetiken 

och provokationer används för att hitta nya sätt att angripa problem och frågeställningar.  

 

 

Bakgrund 

 

 

Bakgrunden inleds med en presentation av etableringsprojektet för forskning om Måltidens 

Estetiska Rörelseschema (MER), som inspirerat till det valda ämnet. Sedan följer en 

reflektion över författarnas upplevelser av att äta med olika bestick samt en kort historik om 

bestickens utveckling. De teoretiska perspektiv som används kommer att röra sig i 

gränslandet mellan konsten och vetenskapen, och presentera forskning som berör hur dessa 
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kan kombineras. Hur metoderna för att mäta upplevelser har utvecklats kommer också att 

avhandlas. 

 

 

Måltidens Estetiska Rörelseschema - MER 

 

Många av de idéer detta examensarbete baseras på kommer från etableringsprojektet 

Måltidens Estetiska Rörelseschema (MER)som finansierats av stiftelsen för Kunskap och 

Kompetensutveckling (KK) (Eriksson, 2011). Denna stiftelse har som uppdrag att stärka 

Sveriges konkurrenskraft genom att stödja forskning som sker i samverkan med näringslivet 

(kks.se, 2011). MER-projektet syftar till att formulera frågeställningar kring det estetiska 

rörelseschemat i måltidssituationen med hjälp av Five Aspects Meal Model (FAMM). FAMM 

är en modell som beskriver helhetsupplevelsen av en måltid i fem delar (Gustafsson, 2004):  

 Mötet 

 Rummet 

 Produkten 

 Stämningen  

 Styrsystemet  

 

Gustafsson (2004) berättar att detta förhållningssätt härstammar från Guide Michelins 

bedömningsmetod av restauranger. MER-projektet har också som mål att utveckla metoder 

som visar samband mellan formgivning och ovan nämnda rörelseschema, samt att studera 

sensoriska metoder som kan öka förståelsen för ätverktyg i rörelse. I MER-projektet 

utvecklades den ursprungliga FAMM-modellen till FAMM and objects för att bättre passa in 

på studien med ätredskapet i centrum (Eriksson, 2011). I FAMM and objects är produkten 

besticket, rummet är bestickets närmiljö, mötet är bestickets möte med maten. Styrsystemet 

är rörelsen som är bestickets kontakt med människan och påverkan på hennes rörelse, 

stämningen är upplevelsen det vill säga resultatet av måltiden. I MER-projektets laborationer 

med olika ätredskap har provokation använts som en kreativ metod (Eriksson, 2011). 

Traditionella bestick varvades med verktyg som i vanliga fall inte har med måltiden att göra. 

Genom att använda provokationen som metod blev nyfikenheten större, protokollen mer 

noggrant ifyllda, och intresset från deltagarna i studien ökade (Eriksson, 2011).  
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Tidigare arbeten om måltidens rörelseschema har genomförts av Emelia Vesterlund (2010) 

som med hjälp av estetisk metodik studerade handens koreografi vid användandet av olika 

sorters bestick. Resultatet berörde bland annat vikten av integration med testdeltagaren när 

videofilmning användes som metod. Här påvisades även hur provokativa inslag främjade 

problemlösningar och framtagandet av nya tillvägagångssätt (Vesterlund, 2010). 

 

Arbetet med detta examensarbete inleddes under hösten 2010 med ett studiebesök, anordnat 

av Lars Erikssons MER-projekt, på Gense bestickfabrik i Eskilstuna. Detta blev författarnas 

första djupare inblick i ätredskapens komplexitet och väckte en nyfikenhet för hur många 

olika sätt bestick kan se ut på. Gamla specialbestick som sällan används längre presenterades 

och intresset för formen och materialets betydelse i måltidssammanhang väcktes då varje 

deltagare provade att inta en lunch med flera olika bestickmodeller. Vid denna måltid låg 

fokus på att reflektera över upplevelserna av att äta med bestick av varierande design. Ett 

långsiktigt mål för MER-projektet är att ta fram idéer för ätredskap som förändrar 

måltidsupplevelsen, med betoning på stämningen och haptiken. Lunchdeltagarna fick en 

känsla för vad som var behagligt och funktionellt att äta med vid olika texturer på maten. Att 

skillnaderna var så tydliga skapade ett intresse som resulterade i några av idéerna i denna 

uppsats. 

 

 

Användning av ätredskap – historisk tillbakablick 

 

Både kniven och skeden har uråldriga anor. Kniven som ätredskap var från början utformad 

med en spetsig udd och användes både till att skära och spetsa maten med, ungefär som en 

gaffel (Livstedt, 1997). Skeden introducerades i Sverige under medeltiden men har en längre 

historia än så. Fynd från det gamla Egypten visar att de första skedarna var gjorda i trä och 

senare av horn (Fagerlind, 1989). Under antiken användes en kloformad gaffel för 

uppläggning, men det var först på 1400-talet i Italien som bordsgaffeln introducerades. År 

1564 kom den till Sverige (Fagerlind, 1989). I och med denna uppgradering var knivens 

spetsiga udd överflödig. Varför den togs bort finns det flera olika historier om, varav en 

menar att Ludvig XIV 1669 fördömde utformningen då alltför många av hans 

middagsbjudningar slutat i blodvite. Hovmästarna tvingades då att slipa av spetsen på alla 
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bordsknivar innan de kunde tilldelas middagsgästerna (Livstedt, 1997). Under senare delen 

1700-talet började hovet anskaffa bestickserviser, innehållande kniv, gaffel, sked samt tesked. 

Detta spreds till övriga högre kretsar i slutet på 1800-talet. Innan dess kunde man finna 

schatull med bestick som endast var avsedda för de förnämsta gästerna, övriga gäster fick ta 

med sig egna bestick (Livstedt, 1997). 

 

Den största variationen av bestick skall ha förekommit omkring 1920 i Amerika (Livstedt 

1997). Att duka fram ett extremt stort antal bestick med olika specifika användningsområden 

var på den tiden ett sätt att urskilja de olika samhällsklasserna (memagab.se, odaterad). Under 

50- och 60-talet experimenterades med nya former och kombinationer för ätredskap (G:son 

Berg, 1985). Efter det har nya besticktyper introducerats i Sverige i samband med nya 

födoämnen och drycker. Som exempel på detta kan asiatiska ätpinnar och latteskeden 

nämnas.  

 

I boken Matbestick och dryckesbestick kan man hitta en förteckning över historiska varianter 

på ”Don till hjälp för att intaga fast eller flytande föda” som Kerstin G:son Berg (1985) 

uttrycker sig. Ordet bestick avser egentligen ett etui eller en låda för förvaring av 

matematiska eller kirurgiska instrument (G:son Berg, 1985). Senare har det även kommit att 

avse ett etui för ätredskap. Exempel på annorlunda ätredskap med specifika 

användningsområden är: 

 

Konfektgaffel: Liten och elegant gaffel från 1700-talet avsedd för kanderad frukt o kryddor.  

Märgsked: Smal sked med rännformat blad, varierande storlek, användes för att gröpa ut 

märgen ur benen. 

Bakelsegaffel: Trekloig gaffel där en yttre klo är bredare och försedd med egg.  

Fiskbensplockare: Dekorativ tång av pincettyp för att plocka ben ur fisk. 

Fiskkniv: Infördes på 1830-talet då bordsetikett fick allt större betydelse och borgerskapet 

fann det oestetiskt att sätta ett järnblad i vitt fiskkött, därför förgylldes fiskknivens yta. 

Grapefruktsked: Teskedsmodell med tillspetsat blad och tandade kanter för att lossa 

fruktköttet. 

Kombibestick: Ett skaft med flera funktioner eller redskap. 

Vickningsgaffel: Kombination av kniv, gaffel och sked i samma blad. 

Cocktailgaffel: Liten gaffel för att äta tilltugg med. 

(G:son Berg, 1985; Livstedt 1997) 
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Sensorik 

 

Ur ett naturvetenskapligt perspektiv definieras sinnesbegreppet som de fem modala sinnena: 

Syn, hörsel, känsel, lukt och smak (Herdenstam, 2011). Den information som förmedlas via 

känseln kallas taktilitet. Upplevelser av dessa sinnen betraktas som mätbara, och inom ämnet 

sensorik finns många olika metoder för att analysera dessa upplevelser (Herdenstam, 2011). 

Profilbedömningen som sensorisk metod skapades enligt Herdenstam, (2011) på 1940-talet. 

Ur denna beskrivande metod tas en så kallad sensorisk profil fram. Inom forskning som rör 

perceptionsrelaterade frågor och problem kan en sensorisk profil vara ett sätt att beskriva 

produkten. Herdenstam (2011) påpekar dock att en sensorisk profil är mindre passande att 

applicera på en konsumentgrupp då den inte fokuserar på några affektiva aspekter. På 80-talet 

kom en variant av denna metod som kallades Free Choice Profiling (FCP), där deltagarna 

fick använda sig av en personlig terminologi (Dijsterhuis & Byrne, 2005). Kopplat till denna 

modell finns även Repertory Grid Method (RGM) som påminner mycket om FCP men har 

sitt ursprung inom psykologin (Ibid).  

 

 

Estetik 

 

Ordet estetik kommer från grekiskans ord för varseblivning (Akner-Koler, 2007). Estetik 

diskuterades redan i det antika Grekland av bland andra Aristoteles och Platon. 1735 

introducerade det som en egen filosofisk gren av filosofen Alexander Baumgarten, han 

definierade estetiken som sensuous cognition (Akner-Koler, 2007). Detta begrepp översätts 

närmast till svenska som sinnlig kunskap eller sinnenas vetande (förf. översättning). Alla 

sinnen berörs i estetiken och balansen mellan dem skapar en estetisk upplevelse (Akner-

Koler, 2007).  

 

James Dewy menar att estetiken alltid är ögonblicklig, att känslor och sinnen reagerar 

omedelbart på företeelser och skapar en estetisk uppfattning (Akner-Koler, 2007). Inom 

estetiken diskuteras ofta skönhet och därmed också dess motsats fulhet, dessa begrepp är 

dock personliga, kulturella och förändras dessutom över tid. Ett exempel på detta är att man 
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under funktionalismens trettiotal hyllade maskinen och det industriella som vackert och rent. 

Idag ser många detta som något själlöst och fult. Ett annat exempel är ordet sublim som från 

början betydde något formlöst, obegripligt och skrämmande. Betydelsen har senare svängt till 

att beskriva något översinnligt, upphöjt och inspirerade (Akner-Koler, 2007). 

 

Leken har en stor betydelse inom estetiken. Redan 1795 skrev Friedrich Schiller att leken är 

ett sätt att utöka sitt medvetande och öka förståelsen för världen omkring sig (Akner-Koler, 

2007). I en process ses leken som motsats till rationellt och systematiskt arbete. Leken som 

arbetssätt tilltalar sinnena mer än intellektet och gör att människor blir involverade på ett mer 

spontant vis. 

 

Form 

Form är de spatiala och fysiska dimensioner ett objekt har, det vill säga hur objektet upptar 

rummet (Akner-Koler, 2007). Ofta särskiljs former åt genom att definieras som antingen 

organiska eller geometriska, där organiska former är oregelbundna till skillnad från 

geometriska. Form kan även syfta till mer abstrakta begrepp som idéer och projekt. I denna 

betydelse är form ett verb som snarare betyder skapa ordning eller att sätta gränser (Akner-

Koler, 2007). 

 

Färg 

Färger påverkar människors känslor och hur saker och miljöer uppfattas. Lika mycket som 

ögat behöver ljuset behövs också färgen (Sällström, 1979. I Goethes färglära kopplas färger i 

allmänhet samman med glädje, och jämförs hur en grådaskig dag blir helt förbytt då solens 

strålar får färgerna att synas. Sällström (1979) förklarar att enskilda färger ger särskilda 

sinnesstämningar, men för att fullständigt förnimma dess särskilda betydelse krävs att ögats 

synfält helt omges av färgen ifråga. Plussidans färger är, enligt Sällström (1979), gult, rödgult 

och gulrött. Dessa färger ger rörlig, livlig och strävande förnimmelse. Minussidans färger är 

blått, rödblått och blårött. Dessa ger en orolig, vek och längtande förnimmelse. Ren blå och 

gul anses vara de enklaste färgerna och varandras motsatser. Vid blandning med lika delar av 

varje uppstår en grön färg som varken slår över mot gult eller blått. Denna färg skapar 

möjlighet för ögat att vila (Sällström, 1979).  
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Att kombinera sensorik med estetik 

 

Anders Herdenstam (2011), professionell vinprovare, har bedrivit forskning som berör 

problematiken i att mäta sinnesupplevelser. Vinprovare lär sig att använda ett analytiskt språk 

i beskrivningar av upplevelser för att vinprovarmetodiken skall vara enhetlig och begriplig. 

Herdenstam (2011) menar att detta språk måste kompletteras med ett gestaltande språk. 

Kombinationen av dessa två språk kallar Herdenstam (2011) ett dubbelt grepp. Det 

gestaltande språket uppkommer enligt Herdenstam (2011) i den dialog som förs under tiden 

eller efter själva utövandet av vinprovningen. I provningssammanhang inrymmer det 

efterföljande samtalet en mer nyanserad beskrivning av sinnesbilden och inbjuder till 

förståelse och utbyte av erfarenheter. Just förståelse är ett centralt begrepp i det konstnärliga 

perspektivet. Sinnesupplevelsens estetik utspelar sig i gränslandet mellan konsten och 

vetenskapen. Detta gränsland har under de senaste åren fått suddigare gränser och i 

forskningen inom estetiken har konsten börjat bli en del av vetenskapen. Herdenstam (2011) 

vill lyfta exemplens makt och menar att exempel inte är bihang till förståelse. Illustrationer 

och pedagogiska knep är istället förståelsens hörnstenar. Analoger och metaforer kan fånga 

det som inte inryms i en analytisk beskrivning.  

 

 

Provokation  

 

Enligt Nationalencyklopedin är en provokation att: genom utmanande handlande framkalla 

viss motreaktion (ne.se, 2011).  

 

Edward de Bono (2008) tar upp provokationer i samband med lateralt tänkande och ökad 

kreativitet. Lateralt tänkande har som mål att finna nya vägar och överge invanda mönster – 

innan dessa känns otillräckliga. Förändringen är alltså inte en kritik riktad mot det rådande 

tillståndet, utan en förutsättningslös utforskning av vad som är möjligt. Att arbeta inom ramen 

för de mönster som redan finns leder enligt de Bono (2008) inte fram till några nya mönster. 

Detta förklarar han med att ett genombrott oftast är ett resultat av slumpmässiga iakttagelser, 
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händelser eller misstag. Logiken går dock att skilja ur i efterhand, vilket kan frambringa den 

felaktiga slutsatsen att samma resultat hade visat sig om någon bara hade tänkt till ordentligt.  

 

Påståenden som antingen säger emot det förväntade eller ger uttryck för en fantasi som 

troligtvis inte kommer inträffa, kan göra att tankemässigt rationella gränser överskrids, vilket 

kan generera nya idéer (de Bono, 1996). Metoden används även för att utforska etablerade 

metoder, procedurer eller system där det är önskvärt med en förbättring eller en förändring av 

rådande idé, koncept eller produkt. De Bono (1996) säger att det inte behöver finnas en klar 

tanke från början om vilken typ av användbara resultat som den provokativa handlingen eller 

påståendet kan frammana. Meningen är att öppna sinnet och ge förutsättningar för så många 

kreativa möjligheter som möjligt. För bästa resultat bör fortskridningen vara positiv och 

utforskande istället för dömande (de Bono, 1996). 

 

Något som skiljer sig åt från person till person är själva reaktionen på en provokation. En av 

de illustrationer de Bono (2008) brukar använda sig av är en skottkärra med felplacerat hjul 

och i övrigt väldigt orealistisk utformning (figur 1).  

 

 

Figur 1: Orealistiskt konstruerad skottkärra 

 

Uppgiften för studiens deltagare är att kommentera konstruktionen. Även om konstruktionen 

alltid kritiseras och andelen negativa kommentarer är överhängande framkommer det även 

intressanta iakttagelser.  Till exempel att en liknande konstruktion skulle passa till att fylla 

igen diken och hål då man bara kunde köra fram och öppna botten istället för att tippa hela 

kärran. Flest andel intressanta kommentarer kom från ungdomarna i studien (12-13 år), detta 

förklarar de Bono (2008) med att de inte besatt samma kunskap om konstruktion, 

balanspunkter osv. Störst andel negativa kommentarer återfanns hos gruppen av lärare. De 
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Bono (2008) menar dock att även den negativa informationen är viktig då den effektivt visar 

på svagheter hos stor mängd möjligheter.  

 

Provokation inom tvärvetenskaplig forskning 

Inom innovationsarbete där den etablerade vetenskapliga grunden varit svag har 

provokationer använts för att skapa nya grunder och praktiska exempel som kan stödja 

fortsatt forskning (Crabtree, 2004). Ett exempel är vissa snabbt framväxta teknologiska 

innovationer som inte stödjer sig på en befintlig praktisk grund. Bristen på praktiska 

bakgrunder visar sig enligt Crabtree (2004) även inom den tvärvetenskapliga forskningen. 

Genom provokativa experiment menar Crabtree (2004) att den tvärvetenskapliga 

utvecklingen skulle erhålla helt nya möjligheter. Experimenten syftar till att med hjälp av 

provokation skapa osäkra situationer vilket medför att deltagarna ifrågasätter de rådande 

strukturerna, som då även kan omvändas. 

 

Catharina Dyrssen (2006) talar i sin artikel ”heterogena iscensättningar” om provokationer i 

experiment. I artikeln skiljs mellan konvergens och provokation. Konvergenser är det som är 

känt, det som förväntas och ses som självklart, till exempel observationer och fakta. 

Provokationer står i kontrast till konvergenserna genom att utmana och bidra med oväntade 

element. Dyrssen (2006) menar att dynamiken utvecklas och hierarkier utmanas i laborationer 

och experiment som innehåller både konvergenser och provokationer. Hierarkierna kan 

förskjutas mellan vad som anses som självklart och det som upplevs som dolda, osäkra 

möjligheter (Dyrssen 2006). 

 

Provokation inom andra discipliner 

Provokation i betydelsen störning för att åstadkomma en reaktion finns inom andra 

vetenskaper. Inom kemin och termodynamiken kan till exempel små förändringar i system ge 

stora konsekvenser. En kemisk reaktion som inte sker spontant kräver en viss energi för att 

äga rum (Zumdahl, 1997). Denna energi kallas aktiveringsenergi. Vissa reaktioner kan då 

aktiveringsenergin är uppnådd, ge ifrån sig större energi än vad som tillsatts. Ett exempel på 

detta är sprängämnen som endast kräver en gnista för att skapa en explosion (Zumdahl, 

1997). Samma resonemang går att applicera på flödande fluider (Welty, Wicks & Wilson, 
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1984). Flöden som går långsamt följer raka linjer utan att bilda virvlar, då hastigheten ökar 

sker vid en viss punkt ett omslag då flödet plötsligt blir kaotiskt. Flödet går då från att kallas 

laminärt till turbulent. Turbulenta flöden saknar beräkningsmodeller och utkomsten går 

därmed inte att förutse (Welty, Wicks & Wilson, 1984). 

Provokation inom måltidskunskap 

Då provokationer tidigare använts i syfte att utveckla idéer eller ämnesområden (De Bono, 

2008; Dyrssen, 2006 och Crabtree, 2004) borde metoden även kunna användas för att 

utveckla måltidskunskapen. Tanken är att öppna för nya förhållningssätt till måltidens estetik 

genom att utmana det förväntade och likt aktiveringsenergin frammana oförutsägbara 

reaktioner. Sannolikt kan reaktionerna i sin tur utgöra en grund för att skapa förhöjda 

måltidsupplevelser.  

 

 

Syfte 

 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken effekt provokativa ätredskap har på 

måltidupplevelsen, samt att integrera estetiska och sensoriska metoder för att belysa 

estetikens betydelse för måltidskunskapen.   

 

Frågeställningar 

Kan provokationer bidra till en förhöjd måltidsupplevelse? 

Kan sensoriska och estetiska metoder komplettera och utveckla varandra ?  

 

 

Metod och material 

 

 

Till grund för uppsatsen ligger två olika laborationer – en sensorisk och en estetisk. För att 
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undersöka hur människor upplever att äta med redskap som vanligtvis inte kopplas till 

måltiden valdes en sensorisk laboration enligt Repetory Grid Method (RGM). Deltagarna fick 

sätta ord på vad de upplevde då de fick äta mat med olika textur med hjälp av tre olika 

ätredskap. Denna undersökning analyserades sedan med hjälp Principal Component Analysis 

(PCA). Arbetet fortsatte med en mer öppen estetisk laboration som syftade till att skapa 

utrymme för lekfullhet och spontanitet kring uppsatsens frågeställningar. Deltagarna i den 

estetiska laborationen utsattes för en måltidssituation där både redskapen och maten var en 

del av gestaltningen. Båda laborationerna filmades. Iakttaganden och dragna slutsatser från 

dessa filmer ligger, tillsammans med annat insamlat material, till grund för resultatet. 

 

 

Gemensamt för båda laborationerna 

 

Både den estetiska och sensoriska laborationen innehöll ett visst mått av provokation, 

ätredskapen var de samma och samma etiska synsätt applicerades.  

 

Forskningsetik 

En grundläggande idé inom forskningen är att enskilda människor äger personlig integritet 

och är födda fria och lika (Alver, Gullveig & Øyen, 1997). Enligt god forskarmoral skall 

ingen människa bli utforskad utan att vara medveten om det och ha gett sitt medgivande till 

att medverka. Det är viktigt att förklara för deltagarna vad syftet med forskningsprojektet går 

ut på för att ge informanten grund för sitt beslut att medverka eller inte. Det är också viktigt 

att deltagaren blir informerad om hur möjligheten att dra sig ur undersökningen ser ut innan 

informanten ger sitt godkännande. Vidare bör deltagaren informeras om hur informationen 

som kommer fram i undersökningen skall användas och förvaras. Informanternas möjlighet 

vara anonyma är också en viktig detalj som måste bestämmas innan deltagarna ger samtycke. 

Det måste också beaktas hur lätt det är att spåra deltagarnas information. Till exempel är det 

lättare att dölja informanternas identitet i stora studier med mycket information. Naturligtvis 

måste sedan alla löften som getts till informanterna hållas (Alver, Gullveig & Øyen, 1997). 
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Provokationen som metod 

Experimentella och teoretiska arbetsmetoder inom estetiken är ofta mer förutsättningslösa 

och provokativa än inom mer traditionella forskningsområden (Akner-Koler, 2007). 

Provokationen skall syfta till att hitta nya strukturer och samtidigt bryta ner de föråldrade. 

Inom naturvetenskapen krävs att alla faktorer tas med i beräkningar för att söka få en så exakt 

bild av en frågeställning som möjligt. Att kombinera provokation med ett vetenskapligt 

synsätt kräver att metoden inte enbart tar tillvara det slutgiltiga resultatet. Metoden skall även 

belysa uppkomst av idéer, vilka förändringar detta ledde fram till samt vilka förutsättningar 

som påverkade utkomsten under skapelseprocessen (Akner-Koler, 2007). Provokationen i den 

sensoriska laborationen var att föra in udda ätredskap i en måltidssituation. Motreaktionen i 

detta fall blir hur testpersonen löser problemet att äta utan traditionella bestick. I den estetiska 

laborationen tillfördes ytterligare utmaningar i form av överraskande mat. 

 

Urval ätredskap 

Grunden till valet av ätredskap låg i ett historiskt perspektiv då användningen förr av olika 

specialbestick var stor. Historiska bestick såsom märgpryl, bakelsegaffel och fiskkniv 

inspirerade formmässigt. Detta kombinerades sedan med Lars Erikssons (2011) erfarenhet av 

att laborera med annorlunda ätredskap. I MER-projektet fick deltagarna till exempel äta med 

slaskuppfångare, potatissticka och skruvmejsel. De provokativa inslagen gav upphov till mer 

detaljerade beskrivningar av upplevelsen. Resultat så som hur funktionell flexibiliteten i 

slaskuppfångaren var och den exklusiva känslan i att äta tårta med en potatissticka var 

exempel på information som inte skulle kommit fram vid en konventionell besticksprovning 

(Eriksson, 2011). Ätredskapen som användes i detta examensarbete inhandlades i en 

antikaffär. De kriterier som fanns från början var att redskapet skulle väcka nyfikenhet, att det 

rimligtvis skulle gå att äta med, samt att det skulle finnas minst fem exemplar av varje sort 

för att kunna användas vid laborationen. Storleksmässigt skulle de även gå att hantera vid ett 

dukat matbord. Författarna lämnade affären med gardinhängen, klädnypor i metall, 

ljusmanschetter, pennstift till gamla bläckpennor, prismor, gaffelskedar i plast och 

bakelsegafflar (figur2).  
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Figur 2: Samtl. redskap som inhandlades. Fr. v. pennstift, gaffelsked, prisma, klädnypa, gardinhänge, 

ljusmanschett och bakelsegaffel.  

 

Vid en andra gallring beslutades att tre olika redskap skulle vara hanterbart att undersöka 

närmare. För att få en intressant jämförelse var det önskvärt att dessa tre verktyg skulle skilja 

sig åt i utseende och funktion. Detta utröntes genom att besticken testades till mat med olika 

textur, konsistens och form. Efter att ha eliminerat de redskap som orsakat skada, samt de 

som påminde för mycket om traditionella bestick föll valet till sist på en glasprisma (figur 3), 

en ljusmanschett (figur 4) samt ett pennstift (figur 5). 

 

       

Figur 3: Prisma       Figur 4: Ljusmanschett           Figur 5: Pennstift 

  

 

Sensorisk laboration  

 

 

Här följer en genomgång av de metoder och urvalsprocesser som endast berörde den 

sensoriska laborationen. 

 

 

Repetory Grid Method - RGM 

Repertory Grid Method är ett verktyg för att mäta upplevelser som utvecklades av 
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psykologen George Kelly på 50-talet. Då användes metoden för att synliggöra mönster hos 

patienter som de inte var uppenbart medvetna om (Dijsterhuis & Byrne, 2005). Tekniken går 

ut på att identifiera på vilket sätt en person förklarar sin upplevelse. Inom sensoriken blir 

därmed syftet att identifiera hur människor förklarar sin sensoriska upplevelse. Denna 

information kan sedan användas för att utveckla det sensoriska språket som används vid 

sensoriska analyser. Den vanligaste analysmetoden i samband med RGM kallas Principal 

Component Analysis (PCA). Detta är en metod för multivariat analys som gör resultaten mer 

överskådliga (Lawless & Heymann, 2010). 

 

Principal Component Analysis - PCA 

Multivairat analys används för att analysera information om prover med flera egenskaper 

(Lawless & Heymann, 2010). Beroende på den insamlade datans egenskaper finns flera olika 

metoder, bland andra PCA. Matematiken som ligger till grund för multivairat analys är 

avancerad, men modern teknik har gjort metoden mer tillgänglig genom färdiga program och 

beräkningsmodeller. PCA förenklar och förklarar samband mellan flera av varandra beroende 

variabler. Denna metod lämpar sig bäst för information som bearbetats, till exempel 

medelvärden från flera deltagare eller försök (Lawless & Heymann, 2010). 

 

PCA använder matematisk transform för att skala ner dimensionerna i systemet samtidigt som 

relationen mellan variablerna bibehålls (Lawless & Heymann, 2010). Detta ger en mer 

överskådlig bild av hur variablerna korrelerar och utmynnar i ett diagram. I diagrammet kan 

avståndet mellan egenskap och prov avläsas och påvisar hur mycket av den egenskapen 

provet uppvisat. Avstånden mellan proven visar också hur lika proven är varandra med 

avseende på de egenskaper som använts. Avståndet från origo är också viktigt då detta 

beskriver vilken relevans provet har. Om provet befinner sig nära origo är egenskaperna 

otydliga eller motsägelsefulla, om proven istället hamnar långt från origo korrelerar de endast 

med ett fåtal andra variabler. Därför brukar ett intervall sättas som visar vilka prov som är 

relevanta, vanligtvis runt 0.75 +/- 0.25 (Lawless & Heymann, 2010). 

 

Urval 

Här presenteras urvalsprocessen vid val av undersökningsmat och paneldeltagare.  
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Mat 

Anledningen att redskapen skulle skilja sig åt formmässigt, var för att hitta vilka funktioner 

hos ätredskap som var viktiga. För att utröna detta testades redskapen i kombination med mat 

som hade olika konsistens och storlek. De moment som efter resonemang och olika tester 

beslutades passa bäst hämtades från funktionen hos de traditionella besticken: 

 

 Kniv - dela/skära 

 Sked - skopa/sleva 

 Gaffel - spetsa/plocka 

 

På ett tidigt stadium provades att ha alla moment på samma tallrik, men vid provätningen 

upptäcktes att det var lockande att använda resten av maten på tallriken som stöd. Denna 

tendens kunde hindra en rättvis bedömning av de olika redskapens funktion, varpå maten i 

laborationen serveras uppdelad i tre komponenter på var sin assiett. Vidare bestämdes att 

dessert skulle vara mest passande att servera då den kan serveras rumstempererad. En annan 

bidragande orsak var att en dessert eventuellt skulle vara mer lockande och lustfyllt att äta. 

Dessert äts dessutom vanligtvis med endast ett redskap, vilket var en av våra förutsättningar.  

 

De tre matkomponenterna serverades var för sig i tre olika moment, men var tänkta att 

smakmässigt fungera tillsammans för att undvika att udda smakkombinationer skulle störa 

upplevelsen. Det var även önskvärt att textur och konsistens var anpassade till de 

identifierade funktionerna hos traditionella bestick. Detta löstes genom att utgå från en 

dessert med kladdkaka, vaniljsås och bär, och sedan skilja komponenterna åt. Denna 

smakkombination är kulturellt accepterad i det svenska köket sedan femtio år (Lindgren, 

1991), och matkomponenterna går att koppla till de tänkta momenten:  

 

 Chokladkaka – dela/skära 

 Vaniljsås – skopa/sleva  

 Bärkompott – spetsa/plocka 

 

Panel 

I panelen ingick en blandning av studenter, lärare och annan personal vid Örebro Universitet, 

Restaurang- och hotellhögskolan, Grythytte Akademi. Sammanlagt 34 personer deltog och 
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ingen förberedande träning gavs. Panelen togs fram med hjälp av ett bekvämlighetsurval. När 

resultatet läses bör det beaktas att paneldeltagarna verkar i en miljö där sensoriska övningar 

är vanligt förekommande. 

 

Utformning av formulär 

Det första utkastet till formulär syftade till att utröna funktionen på redskapen genom att 

efterfråga vilken intensitet deltagarna upplevde av några förbestämda adjektiv. Adjektiven 

togs fram under urvalsprocessen för ätredskap och mat. Det fanns dock ett intresse för vilka 

ord testdeltagarna själva använde för att beskriva sin upplevelse, därför valdes ett formulär 

utan bestämda egenskaper. Frågorna berörde både ätredskapets förmåga att dela och 

transportera de olika matkomponenterna samt vilken hand- och munkänsla ätredskapet gav. 

Deltagarna ombads att med ett till tre ord beskriva upplevelsen och därefter dess intensitet på 

en steglös skala. Alla bestick testades till varje dessertkomponent, och varje kombination 

bedömdes individuellt med hjälp av fyra frågor. I slutet av formuläret gavs möjlighet att ge 

en samlad åsikt om varje ätredskap. 

 

Genomförande 

Laborationen genomfördes den 12 april 2011 och bestod av sju tillfällen mellan klockan 

12.00 och 16.00. Redskapen märktes med en tresiffrig, slumpmässig kod. Fem personer per 

tillfälle testade redskapen i det sensoriska laboratoriet vid Grythytte Akademi (figur 6). 

Paneldeltagarna placerades i var sitt bås, med likadan uppställning redskap, matkomponenter 

och formulär (figur 7). Tiden för laborationen var begränsad till 30 minuter per omgång. 

Instruktionerna deltagarna fick var att testa ett redskap i taget på alla tre matkomponeterna 

och fylla i formulären under tiden. En kort genomgång av hur formuläret skulle fyllas i gavs 

också. 
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Figur 6: Sensoriskt laboratorium    Figur 7: Uppställning i bås 

 

 

Sammanställning och bearbetning 

Formulären från den sensoriska analysen sammanställdes i Excel, där medelvärden av varje 

egenskap beräknades. Denna information analyserades med hjälp av PCA. För att orden 

skulle gå att analysera med PCA uppsattes vissa kriterier, bland annat skulle ordet förekomma 

minst tre gånger. Dessutom skulle ordet nämnas av minst två olika paneldeltagare. För att 

skapa ett större statistiskt underlag, grupperades ord som kunde betraktas som synonymer 

(figur 8). 

 

 

Figur 8: Gruppering av synonymer. De ord som förekommer i diagrammet är markerade med fetstil. 

 

Även efter sammanslagningen förekom ord som inte gick att använda i PCA. Enligt 

Herdenstams teori om det dubbla greppet, är dessa ord inte utan värde utan nämns separat i 

resultatet och går även att finna i bilaga 1. 
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Estetisk laboration 

 

Här presenteras de metoder och urvalsprocesser som endast användes vid den estetiska 

laborationen.  

 

Experience Modeling 

Inom industridesign finns en modell som på engelska kallas experience modeling och som 

närmast kan översättas med upplevelsemodell (förf. översättning) (Morris & Lund, 2001). 

Istället för att sätta ihop fokusgrupper och ställa specifika frågor iakttas deltagaren när denna 

interagerar med produkten. Denna metod ger mer information och dessutom information som 

kanske inte efterfrågades från början. Ibland använder inte deltagarna i studierna produkten 

på det sätt som tillverkaren tänkt utan finner egna vägar och användningsområden. Det är inte 

säkert att resultaten blir bättre bara för att man har en stor panel i upplevelseundersökningar, 

viktiga resultat kan fås genom att undersöka bara en person. Eftersom denna metod ger så 

mycket mer information än konventionella metoder är det viktigt att gå igenom informationen 

ordentligt. Om panelunderlaget är för stort missas lätt detaljer bland all den information som 

samlats in från var och en. (Mattelmäki, 2006).  

 

En metod som underlättar informationsinhämtandet för en upplevelsemodell kallas probes 

eller sonder. Denna metod låter användaren deltaga i försöken medan sonden samlar in 

information. Exempel på användandet av sonder är stegräknare eller filmkamera (Mattelmäki, 

2006). 

 

Estetisk metod 

 

Metoden som användes som grund i den estetiska laborationen är utvecklad av Cheryl Akner-

Koler (2007). Metoden är interaktiv och låter deltagarna fritt utforska laborationen. På så sätt 

är de delaktiga i utformandet av den (Akner-Koler, 2007). Estetiska laborationer används för 

att skapa en händelse som inbjuder deltagarna att experimentera, diskutera och provocera. 

Målet är att öka förståelsen och skaffa ny kunskap om fenomen, frågeställningar eller teman 

inom estetiken. Inga förberedelser krävs av deltagarna. Laborationen börjar med att 
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laborationsledaren berättar om sin bakgrund och förklarar laborationens syfte och 

frågeställning. Tiden för laborationen skall vara väl tilltagen för att ge deltagarna möjlighet 

att experimentera fritt. Laborationsledaren kan efter eget val medverka i laborationen. 

Lekfullhet spelar en avgörande roll för metoden, både deltagare och laborationsledare 

uppmuntras att ta egna initiativ. Metoden innefattar också taktila och haptiska moment där 

deltagarna får använda känseln i laborationen. Detta ökar engagemanget och lekfullheten i 

experimentet. I den estetiska laborationen får deltagarna inte bara interagera med föremål 

utan även med varandra, vilket ger upphov till nya idéer och förslag. Laborationerna filmas 

och filmmaterialet var en viktig del i utvecklingen av metoden (Akner-Koler, 2007). 

 

Anpassad estetisk metod 

Metoden anpassades till syftet för detta examensarbete. Deltagarna var inte delaktiga i 

utformningen av gestaltningen, utan först under laborationens gång. Laborationsledarna gav 

inte lika mycket information från början som är brukligt vid metoden, istället fick deltagarna 

handledning under laborationens gång. Haptiken var viktig i laborationen för att öka 

förståelsen för hur redskapen kändes i handen och munnen, samt vilka kroppsrörelser som 

användes. En grundtanke var att implementera redskapen tillsammans med mat och 

gestaltning för att uppnå en överraskande måltidsupplevelse. Med utgångspunkt från den 

information som framkommit i den sensoriska analysen formades idéer om hur redskapen 

kunde integreras i den estetiska metoden. Vissa moment i den sensoriska laborationen 

upplevdes av deltagarna som obehagliga och skrämmande. För att dessa känslor inte skulle ta 

över och förstöra lekfullheten i den estetiska laborationen gjordes vissa förändringar. 

Pennstiftet fick till exempel en mer omsorgsfull utformning av skaftet och dekorerades med 

en mjuk fjäder. Maten och redskapen var tänkta att provocera och överraska deltagarna 

genom att låta gränserna mellan gestaltning, ätredskap och mat flyta ihop.  

 

Gestaltning 

För att deltagarna skulle få en direkt koppling till estetiken och skapandet placerades framför 

dem en tallrik med en tom tavelduk av vit choklad (figur 9). För att börja skapandet fick 

deltagarna en liten skål med blåbärsbleck och i detta placerades pennstiften som med fjädern 

gav känslan av en gåspenna (figur 9). Som avställningsyta eller möjlighet till ytterligare 
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skapande ställdes även en sidoassiett bredvid varje kuvert. Bordet gestaltades med ett fruktfat 

där riktig frukt blandades med dito gjord av marsipan och en chokladfylld clementin (figur 

10). Prismorna placerades på ett dekorationsfat fylld med ätbar sand (figur 9). Ädelstenar av 

gelé lades ovanpå prismorna. Centralt i gestaltningen ställdes en blomkruka fylld med vit 

chokladmousse som doldes av kakaojord och några kvistar citronmeliss (figur 11). Detta 

skapade illusionen av en krukväxt. Vidare dekorerades dukningen med ätbara tändstickor 

tillsammans med värmeljus av vit chokladganache som placerades i ljusmanschetterna (figur 

9).  

 

Figur 9: Fr. v. a) tavelduk, b) blåbärsbläck och fjäderpenna, c) chokladljus och ljusmanschett, d) ätbara 

tändstickor, e) prismor med gelédiamanter och krokantsand.  

 

      

Figur 10: Fruktfat                  Figur 11: Blomkruka med chokladjord 
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Filma som metod 

Den estetiska laborationen blev en form av upplevelsemodell där filmkameran fungerade som 

en sond och registrerade deltagarnas handlingar, samtliga aspekter i FAMM and objects 

(Eriksson, 2011) och dessutom fyra av de fem aspekterna i FAMM-modellen (Gustafsson, 

2004). 

 Stämningen 

 Rummet 

 Produkten 

 Mötet 

Detta gav upphov till insikter och information som hade varit svårt att utläsa från ett skrivet 

frågeformulär. 

 

Laborationsledarnas interaktion  

I den estetiska laborationen agerade laborationsledarna främst iakttagande. Dock ställdes 

spontana frågor om deltagarnas agerande och tankegångar för att säkerställa att informationen 

tolkades så genuint som möjligt. Emelia Vesterlunds (2010) erfarenhet, var att stämningen 

blev väldigt tryckt och onaturlig när laborationsledaren inte integrerade med testdeltagaren.  

 

Genomförande 

Samtliga laborationer genomfördes hemma hos en av laborationsledarna den 20 april 2011 i 

Grythyttan. Deltagarna placerades vid ett matbord med de redskap och den gestaltning som 

beskrivits ovan. De informerades först om att de skulle medverka i en laboration som var en 

del av ett examensarbete. Arbetets syfte och frågeställning integrerades i samtalet mellan 

deltagare och laborationsledare under laborationens gång. Längden på laborationerna var väl 

tilltagen för att deltagarna skulle kunna utforska uppgiften i sin egen takt. Detta medförde att 

tiden varierade mellan 17 minuter och upp emot en timme.  

 

 Laboration 1 

Två deltagare, varav den ena medverkat i den sensoriska laborationen och den andra 
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inte. Ätredskapen integrerades i gestaltningen. Vid denna laboration saknades 

sidoassiett. 

 Laboration 2 

Två deltagare som inte medverkat i den sensoriska laborationen. Ätredskapen 

integrerades i gestaltningen. Dessertsked och dessertgaffel var framdukade vid 

tallriken. 

 Laboration 3 

Två deltagare som inte medverkat i den sensoriska laborationen. Ätredskapen 

integrerades i gestaltningen men var även framdukade vid tallriken för att tydliggöra 

att de var tänkta att äta med. 

 Laboration 4 

Två deltagare som medverkat vid den sensoriska laborationen. Ätredskapen 

integrerades i gestaltningen.  

 

Sammanställning och bearbetning 

Filmmaterialet från de estetiska laborationerna studerades vid ett flertal tillfällen och 

anteckningar fördes vid varje tillfälle. Transkriptionen sammanfattades sedan till en kortare 

beskrivning av varje laboration. Filmen förvaras hos författarna och kan beställas för mer 

djupgående analys. 

 

 

 

Resultat 

 

Resultaten från de två laborationerna redovisas var för sig. Den sensoriska laborationen gav 

upphov till två resultatdelar, den första var ett PCA-diagram med förklarande text. Den andra 

delen består av sammanfattningar av svaren på den öppna frågan i slutet på varje formulär 

samt de ord som inte kom med i PCA. Resultatet i den estetiska laborationen består av 

sammanfattningar från transkriptioner som gjorts utifrån filmmaterialet.  
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Sensorisk laboration 

 

Resultatet från den sensoriska analysen presenteras först i form av ett PCA-diagram, sedan 

följer en genomgång av de övriga kommentarerna.  

 

PCA-diagram 

Det första PCA-diagrammet som togs fram visade att många påpekat att ljusmanschetten gav 

en tydlig metallsmak. Pennstiftet upplevdes mest metalliskt när deltagaren åt flytande 

produkter. Eftersom egenskapen metalliskt på grund av detta stack ut så mycket valde vi att 

avlägsna den från diagrammet för att sambandet mellan de ord som inkluderas skulle bli 

tydligare.  

 

 

Figur 12: PCA-diagram 
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Som synes hamnade de flesta av redskapen innanför det inre konfidensintervallet vilket 

innebär att variationen eller skillnaden mellan redskapen för dessa egenskaper var liten. Vissa 

samband går dock att dra, till exempel förknippas dålig transport samt klumpig och obehaglig 

handkänsla med att äta chokladkaka med glasprisman (ellips 1, figur 12). Att äta chokladkaka 

med pennstiftet upplevs däremot som enkelt att transportera och god munkänsla, dock något 

opraktisk att dela med (ellips 2, figur 12). Att äta bär med prisman och vaniljsås med 

manschetten ligger nära varandra enligt diagrammet och även här dominerar de positiva 

attributen och beskrivs som roliga att äta med och behagliga i munnen (ellips 3, figur 12). 

Redskap som beskrivits som svåra att dela med gör att transporten upplevs som kladdig, men 

ligger också ganska nära behagligt vad gäller handkänsla (ellips 4, figur 12). Då delandet 

istället beskrivits som bra och funktionellt är transporten svår (ellips 5, figur 12). 

 

Övriga synpunkter 

Nedan följer en sammanfattning av de övriga kommentarer som erhållits från formulären.  

 

Prisma: 

Tanken på att ha glas i munnen tycks väcka obehag hos en stor grupp, men många blir 

positivt överraskade av den mjuka känslan i munnen. Utformningen passade, med vissa 

undantag, både tungan och handen bra. Lite för tjock känsla för vissa, någon tyckte det ”växte 

i munnen”. Den platta ytan och rundade bottnen skapade dock större problem vid transporten. 

Bitar var svåra att få upp och vätskor rann av. Två personer har föreslagit en kräm, mousse 

eller liknande som passande mat. Utseendet har uppfattats som lyxigt, tilltalande och 

exklusivt. Tre deltagare fick dock en smutsig och ohygienisk känsla. 

 

Pennstift 

Utseendet har upprört sex personer och bland annat associerats med medicinska instrument, 

en skalpell och hänvisats till papperskorgen. Åtta av deltagarna var mer neutrala och 

uppfattade redskapet mer som en variant på gaffel eller tandpetare. Två laborationsdeltagare 

angav att utseendet är tilltalande och då beskrivit det som coolt eller spännande. 

Funktionsmässigt var det mest populärt att sticka/spetsa maten med redskapet. Det vassa 

utseendet gav åtta personer uppfattningen om att de skulle skära sig om redskapet fick 

kontakt med munnen. Även den ringa storleken medförde problem vid hanteringen och 
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redskapet kändes skört. 

 

Ljusmanschett  

Redskapet fungerade enligt fem deltagare mycket bra att skära och dela med. Dock uppstod 

vissa problem med att få upp maten och spillrisken var närvarande, delvis på grund av hålet i 

mitten. Redskapet har beskrivits som roligt och snyggt, men även kopplats till en bilskrot. En 

överhängande metallsmak har ofta påpekats vid kontakt med munnen. Hur bra 

ljusmanschetten passar munnen rådde det delade åsikter om – en person gillade den rundade 

formen medan en annan tyckte formatet var för stort. 

 

 

Estetisk laboration 

 

Här återges de scenarion som utspelade sig vid de fyra estetiska laborationerna. 

 

Laboration 1 

Vid första laborationen hade en deltagare medverkat i den sensoriska laborationen och den 

andra inte. Redskapen var integrerade i gestaltningen och inga andra ätredskap var 

framdukade vid kuverten. Vid denna laboration saknades även sidoassiett. 

 

Deltagarnas första intryck 

Gestaltningen beskrevs omedelbart som ”superfin” och ”härlig” och upplevdes vara en bra 

”conversation piece”. En deltagare fick känslan av en renässansmålning med väldigt mycket 

lek. Även de taktila inslagen av kallt, hårt vasst och mjukt uppmärksammades. 

Laborationsdeltagarna uppgav då de börjat måla på tavelduken att detta borde vara en perfekt 

rätt att servera på restaurang medan gästen väntar på nästa rätt.  

 

Laborationens utveckling 

Deltagarna noterade att det var svårt att veta hur man skulle ta sig an de olika momenten och 

planera sin måltid. Ingen självklar väg kunde hittas vilket beskrevs som både spännande och 
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förvirrande. Deltagarna uppgav att de kände sig modigare och modigare ju längre in i 

måltiden de kom och de vande sig snabbt vid att äta med de udda redskapen. Mot slutet av 

laborationen användes redskapen på nya sätt och hela stämningen upplevdes som mer lekfull. 

Vissa redskap förvandlas till serveringsskedar, andra blev en del av konstverket och några 

användes för att äta med.  

 

Vad är i fokus? 

Det noterades att deltagarna inte åt så mycket desserten utan istället skapade och undersökte. 

Maten blev enligt deltagarna något sekundärt och upplevelsen sattes istället i fokus. Att 

desserten tog lång tid att äta sågs dock inte som något negativt, istället upplevdes det av 

deltagarna som lustfyllt. 

 

En diskussion om skönhet och fulhet startade då gestaltningen förlorat sitt ursprungliga 

utseende. Det fanns en splittring bland deltagarna huruvida det finns skönhet i något skadat 

eller halvätet. En deltagare hävdade att det fanns något organiskt och vackert i det 

sönderbrutna och såg mönster som bildats av tandmärken. Den andra deltagaren ansåg inte att 

det gick att tala om trasigt och skadat i samband med skönhet. 

 

När skapandet fortskred uppstod även ett samtal om form i samband med kreativitet. 

Deltagarna upplevde att den geometriska tallriken och uppställningen inte riktigt passade 

ihop med de organiska former som återfanns i gestaltningen. Detta upplevdes störa 

kreativiteten.  

 

Passar ätredskapen? 

Deltagarna hävdade att de varken saknade dessertsked eller dessertgaffel utan menade istället 

att måltiden inte skulle varit så lekfull och intressant om vanliga bestick funnits med i 

dukningen. Deltagarna var till och med beredda att gå så långt som att gaffel och sked 

förmodligen hade förstört hela upplevelsen. Prisman uppgavs fungera väldigt bra till den vita 

chokladmoussen då den fick bra fäste, och deltagarna förvånades över hur det kunde vara så 

skönt med glas i munnen. Prisman förknippades även med kyla och ett förslag från deltagarna 

var att det skulle passa att äta något kallt med prisman. Pennstiftets nya utformning med en 

fjäder uppskattades. Fjädern beskrevs som mjuk mot handen och den primitiva känslan från 

föregående test var borta. När pennstiftet stoppades i munnen upplevdes det heller inte vara 
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så vasst som det såg ut. Ljusmanschetten ansågs svår att äta med och likna en grävskopa då 

den användes till krukan. Positivt var dock att den kunde transportera mycket på en gång. 

Ljusmanschetten uppgavs även passa bra till att gröpa ur klementinen. 

 

Ett sista iakttagande från laborationsdeltagarna var att ljusmanschetten skiljde sig åt från de 

andra redskapen då den saknar ett tydligt handtag. Detta gjorde att den inte upplevdes som ett 

verktyg för att äta med och kanske hade övningen blivit mer tydlig om det hade funnits. I 

övrigt ansåg deltagarna att gestaltningen höll god kvalitet 

 

Laboration 2 

Ingen av deltagarna i tredje laborationen hade deltagit i den sensoriska laborationen. 

Ätredskapen var integrerade i gestaltningen samt framdukade vid varje kuvert. Inga 

traditionella dessertbestick erbjöds.   

 

Första intryck 

Deltagarna inledde laborationen med försiktighet. Till en början användes hellre händerna än 

redskapen då de smakade på maten. När deltagarna ombads testa att äta med pennan skopade 

en av dem upp choklad, för att sedan använda fingrarna till transporten mellan penna och 

mun. När deltagaren blev tillfrågad om orsaken till detta var gissningen att den reflexmässiga 

tanken varit att inte stoppa pennan i munnen. När de väl testar upplevs det som lite konstigt 

och förklarar det med att penna inte känns som ett redskap man skall äta med.  

 

Laborationens utveckling 

Deltagarna började leta bland bordsdekorationerna och hittade utan ledtrådar de ätbara ljusen, 

tändstickorna och ädelstenarna. Då fruktfatet genomsöks placerade deltagarna tillbaka 

komponenter som undersökts. Då laborationsledarna frågade om detta beteende kunde de till 

en början inte förklara det.  Efter samtal kom deltagarna överrens om att det handlade om att 

de inte ville förstöra. Den sista komponenten i gestaltningen, som var blomkrukan, krävde en 

smula övertalning för att få deltagarna att prova. Efter att länge ha undersökt chokladjorden 

och försökt identifiera doften vågade de smaka. När väl den nöten var knäckt släppte 

deltagarnas hämningar och ingenting var längre heligt. Deltagarna började diskutera huruvida 

de delar av gestaltningen som inte gick att äta också skulle gå att göra av mat. De ansåg 
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absolut att en dessert av denna typ skulle gå att servera på restaurang. De tyckte till och med 

att det var konstigt att det inte är vanligare redan idag. Hela upplevelsen ska enligt deltagarna 

ha inspirerat dem till att tänka ”ingenting är omöjligt”. Tillvänjningsprocessen var alltså 

väldigt tydlig även i denna laboration. 

 

Laborationsdeltagarna tillfrågades vad de tyckte om laborationen, de uppgav att de tyckt att 

det var roligt. Framförallt nämndes jorden i blomkrukan då det krävdes lång tid och noggrann 

undersökning att acceptera att den gick att äta. Deltagarna samtalade också kring att en 

dessert som serveras på detta sätt tar lång tid att äta, och på så sätt förlänger upplevelsen. 

 

Var låg fokus? 

Precis som i den första laborationen åts inte mycket av maten utan upptäckande och 

experimentlusta låg i fokus. Då dessertskapandet var klart uppmanade laborationsledarna 

deltagarna att smaka på sina verk. En livlig debatt startade då om alla redskap, som även 

provades igen Konsensus uppnåddes om att prisman var det redskap som hade flest 

användningsområden och därmed deltagarnas favorit. I denna laboration fick även pennstiftet 

ett bra omdöme, detta sedan deltagarna använt redskapet för att gröpa ur clementin och ljus.  

 

Passar ätredskapen? 

Prisman blev det nya favoritredskapet för båda deltagarna medan manschetten uppgavs vara 

lite för stor för att stoppa i munnen utan passade bättre som skärverktyg eller 

serveringsbestick. Deltagarna tillfrågades om de saknat gaffel, sked och kniv och de enades 

om att de saknats i början av laborationen. Efter tjugo minuter hade dock deltagarna helt 

glömt bort att redskapen de använde inte var konventionella, och på filmen kunde man se hur 

de till exempel stoppade pennan i munnen utan att reflektera över det - något som upplevdes 

som kontigt i början.  

 

Laboration 3 

Ingen av deltagarna i andra laborationen hade deltagit i den sensoriska laborationen. 

Ätredskapen var integrerade i gestaltningen och vid varje kuvert var dessertsked och 

dessertgaffel framdukat. 
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Första intryck 

En osäkerhet kunde anas då deltagarna slog sig ner vid bordet. Gestaltningen beskrevs som 

fin och efter första instruktionen plockade båda upp pennan för att måla sin tallrik under 

tystnad. 

 

Laborationens utveckling 

Efter att ha målat en kort stund beskrevs uppgiften som svår och deltagarna började använda 

gaffeln och skeden till att överföra bläcket till duken. En kort stund senare väcktes frågan om 

vad det var de målade på, tipset från laborationsledarna blev då att smaka. Då de fått klart för 

sig att allt gick att äta började utforskningen av resten av bordet. Här upplevdes det inte 

finnas någon rädsla att förstöra dukningen, de förstod att den var till för dem. De tog för sig 

men hjälp av sin gaffel och sked. Även de andra redskapen på bordet användes ibland som 

serveringsbestick men stoppades inte i munnen. 

 

Var låg fokus? 

Laborationsdeltagarna angav att de kände sig inrutade i uppgiften och att de koncentrerade 

sig på tallriken i stor utsträckning. Sidassietten upplevdes överflödig. Båda deltagarna angav 

att de tyckte att det varit roligt och gott att få skapa sin egen dessert. 

 

Passar redskapen? 

De traditionella dessertbesticken användes genomgående till att äta med, och på frågan om de 

passade blev svaret från båda ”det går ju”. Eftersom de hade både en sked och en gaffel 

kunde de dock inte komma på något bättre alternativ. En deltagare nämnde att prisman 

kanske kunde användas till att skära i chokladen med. Laborationsledarna försökte några 

gånger uppmuntra deltagarna att överge dessertbesticken och istället äta med redskapen. 

Deltagarna uppgav då att de anser att det skulle vara konstigt att äta med och provade inte. 

 

Laboration 4 

Båda deltagarna i den fjärde laborationen hade medverkat i den sensoriska laborationen och 

hade därför erfarenhet av de ätredskap som studien berör. Ätredskapen var endast integrerade 

i gestaltningen och inga bestick var framdukade vid varje kuvert. 
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Första intryck 

Deltagarna hade medverkat vid den sensoriska laborationen och började använda redskapen 

med större säkerhet än de tidigare deltagarna. Uppgiften att måla din egen dessert tycktes 

väcka viss prestationsångest. Det rådde även en tvekan inför vad duken och bläcket var gjort 

av. En deltagare fick känslan av blod. 

 

Laborationens utveckling 

Redskapen användes med stor säkerhet och deltagarna var heller inte rädda för att använda 

händerna. Utforskningen av vad som är ätbart kom dock snart igång då de fått instruktionen 

att komplettera sitt konstverk. Deltagarna hittade komponenterna efter minimalt med 

ledtrådar från laborationsledarna. En viss besvikelse infann sig då deltagarna insåg att de 

hittat allt som var ätbart i gestaltningen. Istället började de skapa desserter på sina tallrikar 

med de komponenter som fanns. Deltagarna uppgav att de hade jätteroligt.  

 

Var låg fokus? 

Utforskningen av dessertbordet gick i snabb takt och hela tiden ställdes nyfikna frågor om de 

olika delarna i gestaltningen. Ett stort intresse låg i att upptäcka allt som gick att upptäcka. 

Även dessertskapandet fick mycket uppmärksamhet och de båda kreationerna ändrade 

utseende många gånger. Själva ätandet blev i form av smakbitar medans skapandet pågick, 

den färdiga desserten ville ingen av dem äta.  

 

Passar ätredskapen? 

En deltagare saknade en liten gaffel men betonade att man ändå klarade sig med de redskap 

som fanns i gestaltningen. Pennstiftet blev deltagarnas favorit och den uppgavs vara bra för 

finmotoriska övningar. Prisman fick också högt betyg, framförallt att äta den vita 

chokladmoussen från blomkrukan med.  

 

Samtalet kom efter hand in på huruvida det skulle vara möjligt att servera denna typ av 

dessert på restaurang. Detta resonemang var betydligt mer konkret än vid tidigare 

laborationer och deltagarna kom med en mängd förslag för att göra upplevelsen begriplig. 

Tydlig vägledning från serveringspersonalen skulle förmodligen krävas för att gästerna inte 
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skulle känna sig bortkomna. Möjligheten att servera desserten med en instruktionsbok 

diskuterades som ett alternativ till detta. Deltagarna var övertygade om att med vissa 

modifikationer skulle det vara möjligt att servera dessert på detta vis. 

 

 

Diskussion 

 

 

I diskussionen behandlas först de metoder som använts, det som varit positivt och negativt 

samt vad som kunde gjorts bättre. Därefter avhandlas resultaten från den sensoriska 

laborationen och dess inverkan på den estetiska laborationen. 

 

Metoddiskussion 

 

De metoder som använts var modifierade i olika utsträckning. I följande avsnitt diskuteras de 

förändringar som gjorts och vilka förändringar som skulle kunna göras vid fortsatt forskning. 

Även den etiska problematiken berörs.  

 

Forskningsetik 

Laborationsdeltagarna i de två laborationerna deltog på frivillig basis. De fick en kort 

beskrivning av vad de skulle göra och vad syftet med laborationerna var enligt god 

forskaretik (Alver, Gullveig & Øyen, 1997). Informanterna hade möjlighet att dra sig ur 

laborationerna när de ville. I uppsatsen publiceras inga namn eller annan information om 

deltagarna. Eftersom deltagarantalet var så få i den estetiska laborationen och 

beskrivningarna av deltagarnas uppförande är omfattande går det möjligtvis att lista ut vilka 

deltagare som deltog. Detta skulle möjligtvis deltagarna informerats om på ett tydligare sätt. 

Eftersom denna laboration även filmades och detta material är en del av arbetet är det svårt 

att behålla anonymiteten på deltagarna. Dock gav alla deltagare som filmades sitt 

godkännande. Två av deltagarna var tveksamma till att låta sig filmas och gav sitt 

godkännande först efter att blivit lovade att deras ansikten inte skulle förekomma i 
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filmmaterialet. 

 

Sensorisk laboration 

PCA-analysen gav inte så mycket information som vi hade hoppats och förmodligen skulle 

laborationen lagts upp annorlunda. Figur 12 visade att många av orden hamnade innanför 

diagrammets inre konfidensintervall (Lawless & Heymann, 2010). Detta berodde 

förmodligen på att paneldeltagarna använt väldigt olika vokabulär och dessutom upplevt 

laborationen mycket olika. Retrospektivt hade det möjligtvis varit bättre att uppmuntra 

deltagarna att använda samma ord på samtliga formulär, vilket kunde utmynnat i information 

som lämpats sig bättre för PCA. En negativ konsekvens hade förmodligen uppstått då den 

rika ordflora deltagarna valde att använda om sin upplevelse inte registrerats. Ett annat 

möjligt alternativ skulle vara att genomföra två laborationer. I den första laborationen hade 

deltagarna ombetts att interagera med redskapen och matkomponenterna och sätta ord på 

upplevelsen. Sedan skulle deltagarna fått diskutera och bestämma vilka ord som upplevts 

mest relevanta. I den andra laborationen skulle deltagarna ombetts ange intensitet på de ord 

som bestämts i den första laborationen. Med denna metod skulle alla ord från den första 

laborationen kunna användas i resultatet samtidigt som PCA gett mer information (Lawless & 

Heymann, 2010). Denna metod skulle tagit betydligt längre tid, vilket förmodligen tvingat 

oss att göra en mindre undersökning eller minska deltagarantalet. 

 

Metoden med att låta testdeltagarna själva sätta ord på sin upplevelse var bra för att hitta ord 

som flera använde, men de flesta orden kom bara upp en gång vilket tyder på att språkbruket 

är något högst personligt som inte går att generalisera. Efter att laborationen är över känns det 

som att informationen man får ut av de öppna frågorna är mest tillitsfulla. Här har deltagarna 

lyft fram det de själva tycker är viktigt och orden får ett sammanhang som minimerar risken 

för missförstånd och feltolkningar 

 

Estetisk laboration 

Kanske skulle denna laboration utförts fler gånger för att få mer information. Detta hade dock 

blivit väldigt tidskrävande alternativt inskränkt att varje laboration hade möjlighet att pågå 

under så lång tid. En annan möjlighet hade varit att låta fler deltagare medverka vid varje 
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laborationstillfälle. Risken att deltagarna skulle bli störda av varandra om de var allt för 

många sågs dock som alltför stor. När deltagarna medverkade parvis var interaktioner mellan 

deltagarna, gestaltningen och redskapen dessutom lättöverskådliga. Detta stämmer väl 

överrens med Mattelmäkis (2006) teori om att inte ha för många deltagare vid varje 

laboration. Filmkameran visade sig vara ett ovärderligt verktyg, många intressanta slutsatser 

och iakttaganden gjordes utifrån detta material. Denna slutsats drogs även av Akner-Koler 

(2007) som utvecklat den använda metoden. När filmmaterialet gicks igenom upptäcktes 

saker som inte lagts märke till under själva inspelningen, till exempel hur deltagarna 

omedvetet vande sig vid ätredskap som de från början upplevts som konstiga. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultaten från laborationerna diskuteras i detta avsnitt. Laborationerna diskuteras först var 

för sig och jämförs sedan för att hitta skillnader och likheter mellan laborationerna. 

Resultatdiskussionen avslutas med idéer som går att utveckla i framtiden. 

 

Sensorisk laboration 

Syftet med den sensoriska laborationen var att undersöka hur deltagarna upplevde att äta med 

en prisma, en ljusmanschett och ett pennstift. Att redskapens grundfunktion inte hade med 

måltid att göra utgjorde en provokation och kan liknas med ett påstående som säger emot det 

förväntade (de Bono 1996). Denna provokation syftade till att få fram nya idéer inom 

måltidskunskapen. Att några deltagare nästan uteslutande använde negativt laddade ord och 

andra övervägande positivt laddade, visar på hur olika provokationen upplevdes. Dessa 

grupper skulle kunna jämföras med lärarna och ungdomarnas olika reaktioner i de Bonos 

(2008) studie med en provokativt utformad skottkärra.  

 

De beskrivande ord som framkom i den sensoriska laborationen var framförallt av praktisk 

art och behandlade redskapens funktion. Några ord var också känslomässiga, vilket kan 

kopplas till Herdenstams (2011) arbete om vinprovning där författaren efterlyser ett mer 

känslomässigt gestaltande språk i beskrivningen av vin. Det gestaltande språket innehåller 

liknelser, och visade sig vid den sensoriska analysen i form av beskrivningar som 
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”tändläkarbesök”, ” medicinskt instrument” och ”det känns som jag är en jätte”. Enligt 

Herdenstam (2011) ökar dessa liknelser förståelsen för den upplevda känslan. 

 

Den sensoriska laborationens inverkan på den estetiska laborationen 

Den sensoriska laborationen gjordes en vecka innan den estetiska. De idéer som framkom i 

den sensoriska laborationen kunde därmed användas i utvecklingen av de estetiska 

undersökningarna. Detta skapar en tvärvetenskaplig studie av ätredskapen där sensorisk och 

estetisk forskning kopplas samman (Crabtree, 2004; Herdenstam, 2011).  

 

Det var intressant att notera att den estetiska laborationen innehöll betydligt fler positiva 

kommentarer från deltagarna än den sensoriska laborationen. Detta berodde troligtvis på att 

resultatet från den sensoriska laborationen studerats under planeringsstadiet till den estetiska. 

Att upplägget för laborationen genomsyrades av lekfullhet och kreativitet skapade nya 

tankebanor hos deltagarna vilket i sin tur gav upphov till nya lösningar och idéer (Akner-

Koler, 2007; Dyrssen, 2006).  

 

Till exempel uppfattades prisman mer positivt i den estetiska laborationen vilket kan härledas 

till att deltagarna i den sensoriska laborationen efterlyste en mer krämig mousseliknande 

konsistens, vilket implementerades i den estetiska laborationen. Pennstiftets nya skaft och 

tillägget med en fjäder var också ett resultat av de negativa omdömen som framkommit i den 

sensoriska analysen. Ljusmanschettens delningsförmåga märktes extra tydligt under den 

sensoriska laborationen när uppgiften var att dela chokladkakan. 

 

Estetisk laboration 

Stämningen i de estetiska laborationerna två och tre upplevdes i början som lite ängslig. 

Kanske berodde detta på att deltagarna inte kommit i kontakt med redskapen tidigare, vilket 

krävde en längre tillvänjningsprocess.  

 

Det var intressant att notera att deltagarna i den fjärde laborationen, som varit i kontakt med 

redskapen tidigare, hade lättare att acceptera dem. Om detta var den enda anledningen är 

dock svårt att uttala sig om. Beteendet att plocka med händerna i den sista laborationen går 



 40 

eventuellt att koppla till att båda deltagarna studerar vid kockprogrammet i Grythyttan. 

Kockar är vana vid att plocka mat med hjälp av sina händer.  

 

I början av laboration två uppträdde deltagarna med viss ängslighet. Efter att de tillfrågats 

varför de inte åt med pennstiftet startade en diskussion där deltagarna själva ansåg att det var 

konstigt att de använt sina händer som redskap. När de sedan väl provade att äta choklad och 

stoppade pennstiftet i munnen höjdes stämningen och nyfikenheten tog över. Ängsligheten 

som provokationen ger upphov till i början av laborationen sätter igång nya sätt att angripa 

problemen och istället för att bryta ner deltagarna blir de mer säkra på sig själva (Crabtree, 

2004). 

 

Provokationen att äta med ovana redskap och den överraskande maten gjorde att deltagarna 

var tvungna att börja tänka och angripa måltiden på ett nytt sätt som motreaktion (ne.se, 

2011; de Bono, 1996). I den första laborationen hävdade deltagarna att de speciella 

ätredskapen var en viktig del av upplevelsen och misstänkte att traditionella dessertbestick 

skulle förstöra upplevelsen.  

 

Enligt Akner-Koler (2007) är nyfikenheten och lekfullheten en viktig del i den estetiska 

laborationen. Upplevelsen som betraktare var att lekfullheten inte var lika stor i den tredje 

laborationen då konventionella bestick ingick i gestaltningen och på så sätt tog bort en stor 

del av provokationen. Då provokationen reduceras tar gamla synsätt och hierarkier större 

plats (Dyrssen, 2006). Det är först efter att deltagarna kommit över provokationen och börjat 

tänka på ett nytt sätt som kreativiteten kan nå sin fulla potential. I de andra laborationerna 

upplevdes en stigande stämning medan laborationen pågick, i det tredje fallet kändes den mer 

stationär. Deltagarna vågade inte prova att äta med redskapen, laborationen upplevdes konstig 

och problemlösningen blev inte lika kreativ. Detta resultat kan förklaras med att 

provokationen introducerades i slutet av laborationen (figur 13), vilket medförde att 

deltagarna aldrig hann komma över provokationen och börja tänka i nya banor (Dyrssen, 

2006).  
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Figur 13: Laborationsintervall. Kurvan visar hur stämningen i de estetiska laborationerna förändrades 

över tid. Grönt streck anger laborationens start och rött streck laborationens slut.  

 

Resultatet kan dock även ha påverkats av deltagarnas olika personligheter, då deltagarantalet 

var betydligt lägre än vid den sensoriska laborationen.  

 

Deltagarna i den andra laborationen noterade att de drog sig för att ta från gestaltningen. 

Detta kan kopplas till restaurangupplevelser då maten på tallriken är vackert upplagd och 

gästens reaktion är att inte vilja äta och därmed förstöra kreationen. Denna känsla verkar gå 

över så fort någon bit av gestaltningen tagits bort, eller balansen rubbats på annat sätt. Så fort 

någon börjat ta av något, verkar det bli mer accepterat för andra att göra det. Detta kan 

jämföras med aktiveringsenergin i en kemisk reaktion där det bara krävs en liten gnista för att 

starta en explosion eller att en liten rubbning i ett flödessystem kan ge upphov till kaosartade 

och komplexa virvlar (Zumdahl, 1997; Welty, Wicks & Wilson, 1984). 

 

Att deltagarna inte åt så mycket utan mest undersökte och skapade upplevdes som något 

positivt. Det är intressant att jämföra med den sensoriska laborationen där redskapen beskrevs 

som tidsödande ineffektiva och klumpiga. Deltagarna uppskattade också att samtal uppstod 

naturligt då måltiden tilläts ta lång tid och att detta skapade en helt ny form av upplevelse. 

Denna skillnad kan ha flera orsaker, kanske påverkade den sterilt vita laboratoriemiljön som 

med sin färglöshet inte kopplas samman med positiva känslor (Sällström, 1979). Det 

betydligt mer färgglatt gestaltade bordet i den estetiska laborationen i kombination med 

dagsljus signalerar enligt Sällström (1979) glädje. En annan möjlig orsak kan vara att maten 

serverades på ett sätt som ökade lekfullheten och provokationen, vilket fick deltagarna att 
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tänka på ett nytt sätt. I enlighet med Dyrssen (2006) kullkastades negativa åsikter och 

hierarkier och ersattes med nya idéer och funderingar kring hur en måltid kan genomföras. 

Intressant att notera var att blomjorden beskrevs som en favorit på grund av att den tog lång 

tid att hitta vilket bekräftar denna teori. 

 

Laborationsdeltagarna i den första laborationen kände sig en aning hindrade i sin kreativitet 

av de många geometriska och symmetriska former som förekom i gestaltningen. Detta 

upplevdes inte lika starkt i de andra laborationerna, vilket kanske berodde på att en assiett 

med organiska former fanns vid varje kuvert i de övriga laborationerna (Akner-Koler, 2007).  

 

Slutsats 

 

Resultatet visar att provokativa ätredskap i måltidssammanhang kan ge upphov till starka 

reaktioner, både positiva och negativa. Det oväntade momentet kan även frammana  idéer till 

förhöjda måltidsupplevelser.  

  

Genom att kombinera sensoriska och estetiska metoder kan båda disciplinerna 

utvecklas och influera varandra. På så sätt kan de bli en del i att utveckla måltidskunskapen. 

 

Förslag till vidare forskning 

 

Vi ser gärna att mer tvärvetenskaplig forskning bedrivs genom att kombinera sensorik och 

estetik. Kombinationen av de två resultaten i detta arbete har genererat idéer om nya 

serveringssätt och måltidsgestaltningar som skulle vara intressanta att undersöka närmare. 

 

Ljusmanschettens utformning kunde passa som pizzaslicer eller serveringsbestick. Prisman 

skulle kunna vara ett exklusivt alternativ till glassked. Pennstiftet skulle, med ett mer 

tilltalande skaft, med fördel kunna användas till snittar. Genom att studera upplevelsen då 

studiens ätredskap sätts i dessa sammanhang som enligt testdeltagarna skulle vara passande, 

kan ytterligare slutsatser dras om provokation som kreativ metod, då idéerna framkommit just 

genom provokation.  
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Idén om att låta en maträtt stå på bordet när gästerna anländer kan jämföras med restauranger 

serverar bröd och amuse bouche för att gästerna inte skall uppleva väntan för lång. Det finns 

även restauranger som har pappersdukar med kritor. Kombinationen av att servera en amuse 

bouche som gästen har möjlighet att måla på skulle fungera som både en kreativ 

sysselsättning och aptitretare.  Interaktiviteten och överraskningen i en sådan rätt skulle 

dessutom förmodligen inbjuda till samtal mellan gästerna. Detta skulle kunna studeras 

närmare i en verklig restaurangsituation.  

 

En annan idé är att låta dessertgestaltningen stå på bordet under en hel middag.  Effekten av 

detta skulle kunna undersökas med hjälp av ytterligare estetiska laborationer, vars resultat 

skulle vara till hjälp för att optimera idén. Först serveras en middag, och till dessert ställs 

endast fram en tom tallrik som gästerna får fylla med saker från gestaltningen. Möjligheten 

att servera denna typ av rätt på restaurang sågs som reell av alla deltagare i den estetiska 

laborationen, med vissa reservationer för svårighetsgraden. Om gästerna fick en 

bruksanvisning skulle de inte behöva planera själva och även de som inte är så konstnärligt 

lagda skulle kunna skapa en vackert upplagd dessert. Dock hade kanske kreativiteten 

inskränkts om deltagarna slaviskt följt uppmaningar. Ett sätt är att gästen själv får välja hur 

mycket hjälp han eller hon vill ha.  
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Bilaga 1 

Övriga synpunkter redskap 912 

 Bra att dela kakan med. I övrigt ett klumpigt redskap. Enkelt att spilla och man vet ej 

vart man ska göra av det när man äter. 

 Bra redskap men för stor och hålet i mitten ställer till bekymmer. 

 Kändes som en nödlösning på en bensinmack. Ser ut att komma från en bilskrot. 

 Svår att fånga upp om det inte finns ngt att "skjuta upp" maten mot. Lätt att skära 

med. Snygg vid dukning. 

 Ligger bra i handen. Väldigt praktiskt till såsen. Det är inte alltför estetiskt 

tilltalande. 

 Redskapet är väldigt speciellt men det fungerar absolut att äta med. Roligt, 

nytänkande.. Unik upplevelse! 

 Vackert att titta på, fin utformning, men ganska svår att använda. Det är ganska lätt 

att skopa och skära med. 

 Något att lägga på ett uppläggningsfat för att dela mat med. Estetiskt kul. 

 Rolig form som inspirerar. Upptäckte min styrka. Hellre annat material men samma 

form. Metallen låter väldigt mycket då jag lägger ned den på bordet. 

 Känns som barnbestick. Kan enkelt användas med hela handen så finmotorik behövs 

ej. Känns därför klumpigt och billigt. 

 Enklaste verktyget att skära bären med. Kakan åkte genom hålet.. 

 Ser mycket spännande och rolig ut. 

 Kändes lustigt, känna smak, absolut men känns lustigt. 

 Med ett lite mindre hål i mitten fungerar den förvånansvärt bra. Inget för soppa dock. 

 Negativ, Nej (estetiskt tilltalande, förf. anm.), men greppvänligt över förväntan. 

 Metalliskt 

 Känslan i munnen är mkt bra. Det skulle man kunna ta med sig och utveckla/koppla 

till ett bättre grepp/delningsförmåga. NB: Dock lite metallisk smak som ni borde bli 

av med (av ringen). 

 Stark, Frän metallsmak. Ej smidigt att få upp "lös" mat. Jag tycker att det är estetiskt 

tilltalande. 

 Går inte! Metall, klumpigt. 

 Svårt att balansera kakan mellan kant och inre hål. 

 Lukt - illa, gäller alla rätter 

 Ett mycket opraktiskt verktyg att ha som hjälp vid denna typ av förtäring. 

 Udda redskap att äta med, men redskapet har en fördel då den har vassa kanter & är 

lite kupad. 

 Bäst hittils! Snygg och innovativ! Kanske borde vinkla in kanten lite. 

 Att detta av de tre redskapen var lättast att äta med var min första tanke. 

 Första reaktionen var att det såg kul ut, men det var väldigt obehagligt att äta med, jag 

ville inte alls ha den i munnen. Det var inte jättesvårt att äta pga den rundade formen 

men obekvämt att hålla i den. 

 Metallisk känsla. 
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Övriga synpunkter redskap 437 
 

 Kändes som det bästa av de tre verktygen eftersom man kan spetsa det mesta samt 

undvika att slicka på metall. Trevligt men lite värre med vaniljsåsen 

 Bra men storleksproblem och vassa spetsar. 

 Känns som ett trädgårdsredskap, en rolig tanke men för litet. 

 Bra att skära & sticka med, lätt att transportera med men rädslan för spill är 

överhängande på alla rätter. Ganska coolt och estetiskt tilltalande. Liten metallsmak i 

munnen. 

 Den är för smal och för liten för att passa handen. Lite läskigt när den är så pass 

spetsig. Inte alltför vacker. 

 Jag trodde inte att det skulle gå så bra att äta med detta lilla redskap. Redskapet så 

inte överdrivet tilltalande ut heller, men det var mer positivt än vad jag trodde med 

tanke på att det "vassa" skaftet. Spännande redskap! 

 Lätt att ta med, lätt att skära "spröda" saker med, man kan sticka saker, men är svår att 

skära med. Svår att ta sås med. Redskapet är nätt och okej i utformningen, men skulle 

kunna vara mer tilltalande i annan färg och material. 

 Får mig att tänka på medicinska instrument. Passar inte i matsammanhang. 

 Otäckt vass. Tråkigt skaft. Känns orent. Skalpellkänsla. Material + form av spetsen 

blir för mycket. 

 Känns fel att spetsa kakan på redskapet. 

 Ser vass ut. 

 Väldigt lustigt, bra redskap att skära och greppa maten med. 

 Alien och död fågel kadaver. 

 Fel redskap, opraktiskt till sås, kompott, ganska bra till chokladkakan. En pennspets? 

Nej (estetiskt tilltalande förf. anm.) obehaglig att stoppa in i munnen, =vass =kan 

skada mig 

 Kändes som en penna. Inget tilltalande alls. Passar i papperskorgen ~~ 

 Konstigt. Bra att äta chokladkakan och björnbären med, men riktigt otäckt att äta 

vaniljsåsen och björnbärssåsen med. 

 Litet, vasst. Passar till att äta oliver. Ej estetiskt tilltalande. 

 Ska den in i munnen!! Vasst, farligt, absolut fel till detta. 

 Svår att hantera i sin litenhet. Ingen balans i handen. 

 Lukt - illa 

 Påminner mycket om gaffeln, men inte så stabilt plus att den är väldigt vass & jag var 

rädd för att sticka mig i munnen. 

 Användningsområdet är mer för funktionen som en tandpetare. 

 Ett kort och litet bestick som blir lite för vasst om man är oaktsam. 

 Inte så estetiskt tilltalande - ser ut som man kan göra sig illa. 

 Till viss del kändes det som en konstig gaffel. Det var dock svårt att äta med den & 

det kändes lite tråkigt eftersom den inte kändes lika ovanlig som de andra. 

 Är för litet i handen & kändes ostadigt! 
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Övriga synpunkter redskap 568 
 

 Första intryck: Gammal smutsig sak - obehagligt men trevlig till dessert om man får 

ett till verktyg, annars är det svårt att få upp det från talriken 

 Väldigt massiv känsla. Svår att dela, lyfta och spetsa med. 

 Känns lite exklusive men opraktisk, ser ut som en möbelprydnad. 

 Fingrarna hamnar i en bra och naturlig position längs de slipade kanterna. För stor 

& tjock i munnen - gör att det "växer" i munnen på ett obehagligt sätt som stannar 

kvar länge. Svårt att fånga upp flytande, lätt att fånga upp kladdigt. 

 Man vet inte riktigt hur man ska hålla i den. Svår att skära med och nästan omöjligt att 

lyfta något bortsett från såsen. 

 Konstigt redskap, men otroligt roligt att använda. Spännande och intressant. Gör 

måltiden roligare. 

 Estetiskt tilltalande. Kan tänka mig att äta sådant som är krämigt som glass, mousse 

osv. Inte hårt inte för löst. Fin, kul grej att duka med. 

 Förvånande att glaset inte går sönder. Trodde att jag skulle vara mer rädd för 

materialet. Vill ej släppa taget om prisman. 

 Ser hård ut. 

 Svårt att få upp maten, konstigt att hålla i. 

 Ett bestick i glas/kristall med annan utformning vore en lyx. Behöver nödvändigtvis 

inte vara av klassiskt snitt. 

 Kul, en prisma, tveksamt (estetiskt tilltalande förf. anm.), fungerade någorlunda i 

handen… men inte att dela med. 

 Väldigt opraktiskt; det enda som gick att äta var vaniljsåsen. Dock var det intressant 

att redskapet hade en trekantig form som passade bra mot tungan. På den andra sidan 

lite otäckt att använda glas i munnen. 

 Det känns kallt, halt, ohygieniskt. 

 Möter munnen på ett bra sätt genom att "smaka" av. Går inte att transportera för 

flyktig vätska med. 

 Ingen lukt - bra 

 Ovant att äta med glas. Klingar konstigt i munnen. 

 Mkt konstigt verktyg att äta från, men behagligt att hålla i. 

 Vackert föremål men ej bra som redskap till detta =) 

 Ser svårmanövrerad ut, men är ändå relativt lätt att äta med. Kan tänka mig att ha 

den till mos/pannacotta odyl. 

 Det är estetiskt tilltalande men typ omöjligt att äta med. Det känns lite ofräscht att äta 

med ett redskap som inte är tänkt som bestick. 

 

 

Allmänt 

Alla redskapen har + och -. Ni skulle kunna få fram en kul grej om ni kombinerar rätt!  


