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Sammanfattning           

En pojke på besök i Italien åt där pizza, men pizzan var inte italiensk pizza på riktigt, den 

smakade inte alls som den pizzan han hade fått i den stockholmsförort han var uppväxt i. Hur 

vi skildrar och uppfattar en destinations, eller en annan kulturs, måltid beror till stor del på 

vilka förutsättningar vi har för att utföra analysen. I den här uppsatsen så studeras begreppet 

autenticitet och hur det förhåller sig till Bourdieus teorier om habitus inom ramen för en 

måltidskontext. Studien har tagit avstamp ur netnografisk metod och naturligt förekommande 

data i form av reseskildringar som publicerats öppet på internet har använts för att analysera 

upplevd autenticitet i måltidskontext. Materialet har sedan analyserats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. I resultatet utkristalliseras tre huvudområden inom måltiden som förmedlare 

av autenticitet nämligen, mötet med den Andre, platsen och maten och drycken. Studien visar 

på att det kan finnas ett samband på hur vi upplever autenticiteten i en måltidskontext och hur 

våra förväntningar på måltiden möts av verkligheten. 

Nyckelord: upplevelse, netnografi, måltidskunskap, den Andre 

Abstract 

When, as a young boy, I was consuming pizza, during a visit to Italy, I got the impression that 

the food I had didn’t taste like the pizza i was used to from my home in the suburbs of 

Stockholm, the pizza wasn’t genuine. How we interpret and perceive other cultures meals 

does largely depend on the understanding we have of the culture we are visiting. In this paper 

the term authenticity, within the context of a meal, was studied and how it related to the 

concept of habitus as described by Pierre Bourdieu. The methodology used to collect natural 

occurring data, to capture meal contexts, in the form of travel diaries, was netnography. The 

method of analysis used was qualitative content analysis. In the result, three categories were 

clearly identified, within the context of a meal, as carriers of authenticity. These categories 

were the food and drink, the meeting with the Other and the place. The study shows that there 

might be a connection between how we interpret authenticity in the context of a meal and how 

our expectations of the meal are met by reality. 

Keywords: authenticity, meal context, meal science, netnography, the Other 
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Inledning 

Jag kan dra mig till minnes då jag som barn under en försommar besökte Rom, för mig 

pizzans huvudstad. Ett barns världsuppfattning kanske inte är så stor, men jag hade vid resan 

en klar bild för mig om hur den Italienska maten skulle vara, denna bild var grundad på mina 

besök vid Stockholms pizzerior. Jag minns att den första pizzan jag åt i Rom inte alls kom 

med den kokta skinkan jag var van vid från Sverige, utan den serverades med en salt, 

lufttorkad skinka, osten var inte heller den neutrala ost vi får på våra pizzerior här. Men skam 

den som ger sig, nästa pizza var en calzone, men inte heller denna gång införlivades mina 

tankar om vad som var riktig italiensk pizza. Pizzan serverades även denna gång med en ost 

som för mig var helt främmande och inte alls hörde hemma på en pizza. Jag gjorde 

bedömningen där och då att den pizza jag ätit inte representerade en riktig bild av Italien 

enligt den förståelse jag då hade av det italienska köket. Det var inte förrän jag blev äldre som 

jag förstod att det faktiskt var det Italienska köket jag hade stött på och den bild jag hade 

skapat mig och byggt mina förväntningar kring egentligen var en falsk bild av vad den 

Italienska pizzan egentligen var. Jag saknade således förståelse för den kultur jag vistades i. 

Inte sällan, då man talar med någon som har besökt ett främmande land, så kommer maten på 

tal. Detta i sig uppfattas inte som märkligt då alla människor har en relation till mat, hur 

denna relation ser ut varierar självklart från person till person, men den universella relationen 

kvarstår. Då ett ätande sker under ett besök sker vid en destination så kommer besökaren 

utsättas för en måltidskontext som potentiellt skiljer sig från den måltidskontext besökarens 

måltid i normalfallet ingår. Maten och måltiden kan då användas som ett sätt att uppleva den 

besökta kulturen och komma den närmare.  
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Bakgrund 

Uppsatsens centreras kring en handfull begrepp vilka utgör kärnan av arbetet och därför är i 

behov av att definieras och förklaras; detta för att skapa förståelse för uppsatsens syfte.  De 

centrala begreppen, vilka kretsar kring uppsatsens huvudtema är kulturen, måltiden, 

besökaren, den andre, habitus samt autenticitet. 

Kulturen 

Begrepp som rör olika former av kultur är ständigt närvarande i den dagliga tillvaron (Ehn & 

Löfgren, 2001). Det kan röra sig om allt från finkultur till folkkultur, raggarkultur till 

maffiakultur eller, som i den här uppsatsen, måltidskultur. Kulturbegreppet kommer i det här 

kapitlet belysas och redovisas ur ett flertal perspektiv för att skapa en grundläggande 

förståelse för kultur samt definiera sättet kultur används på i den här uppsatsen. 

Kultur, menar Bourdieu, enligt Broady, kan inte vara folkligt, och folkligt kan aldrig vara 

kultur, det vill säga att överklassens kultur, den fina kulturen, är ouppnåelig för de folkliga 

klasserna (Broady, 1998). Här menar dock Alasuutari (1995) i sin tolkning av Birmingham-

skolan att begreppet kultur även kan ses som en kollektiv subjektivitet. Birmingham-skolan 

använde, enligt Alasuutari (1995), kulturbegreppet på sådant som tidigare inte ansetts tillhöra 

begreppet kultur, så som modern musik och veckotidningar och menade att de innhöll 

kulturella värden på samma sätt som Shakespeares pjäser. Ehn och Löfgren (2001) beskriver 

sin syn på kulturen som de beteendemönster människor visar upp i sociala sammanhang, samt 

de bakomliggande faktorer som påverkar detta handlande. Det kan röra sig om föreställningar 

och värden som delas av en grupp individer (Ehn & Löfgren, 2001).  De använder sig också 

av ett handlingsorienterat perspektiv på kultur, det vill säga, sättet människan sorterar sina 

erfarenheter, de kopplar även detta till Bourdieus habitusbegrepp. Det kollektiva 

medvetandet, vare sig det rör sig om det medvetna eller undermedvetna menar Ehn och 

Löfgren (2001) kan sägas utgöra själva kärnan av kulturen. Mängden perspektiv som 

appliceras på att undersöka denna kärna belyser hur stort tolkningsutrymmet är för att studera 

den sociala verkligheten vilket också leder till hur bred synen på begreppet blir (Ibid.). 

Mary Douglas, med sin kulturantropologi, är en av dem som belyst måltiden ur ett kulturellt 

perspektiv (Wuthnow, Hunter, Bergsen, & Kurzweil, 1984). Även om Douglas mål inte har 

varit att definiera kulturbegreppet så visar hennes skrifter på ett tydligt förhållningssätt till 

begreppet, som det beskrivs av Wuthnow et al. (1984). Hon behandlar ritualens och 

symbolernas roll för reproduktionen av sociala relationer, där dessa ritualer kan innefatta det 
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vardagliga så som exempelvis städning och måltider (Ibid.). Douglas ser måltiden som ett sätt 

att koda social information och hur denna måltid då den konsumeras blir ett kulturellt 

kommunikationsmedel (Douglas, 1972). Det är tydligt att Douglas (1972) beskrivning av 

kulturella företeelser stämmer överens med den syn Ehn och Löfgren (2001) ger och är det 

sätt begreppet kultur vidare kommer användas i uppsatsen. 

Måltiden styrs av en mängd faktorer och människor tillåts inte äta när de vill utan förväntas 

följa en utstakad ram, därför blir inte bara vad vi äter utan själva måltidsordningen en 

kulturell markör (Douglas, 1972).  Måltiden, i sig självt, som fenomen inbegriper ett stort 

mått av komplexitet där inte bara maten har en stor kulturell påverkan vilket redogörs för 

nedan. 

Måltiden  

För att förstå begreppet måltiden, i den kontext som den behandlas i den här uppsatsen och för 

att skapa förståelse för hur måltiden, som fenomen, kan ses, så görs en genomgång av 

begreppet. Avsnittet belyser hur synen på måltiden som socialt och kulturellt fenomen 

utvecklats och hur begreppet diskuteras, inom ramen för det tvärvetenskapliga ämnet 

måltidskunskap, vid tidpunkten när uppsatsen skrivs. 

Måltiden som begrepp har under tidens gång genomgått en noggrann granskning och 

utredning för att försöka definieras som ett socialt fenomen. Pipping Ekström (2006) visar att 

Boalt redan 1939 beskrev den svenska måltiden på individnivå, vem som åt vad, när det åts 

samt vem som lagade. Fem olika typer av måltider räknas upp, nämligen: lagade mål, 

grötmål, kaffemål, smörgåsmål samt fruktmål och redogör för hur dessa måltider är fördelade 

över olika samhällsskikt (Pipping Ekström, 2006). Vad som också utkristalliserades ur Boalts 

undersökning var hur de olika måltiderna var fördelade inom familjekontexten, där 

husfäderna betjänades med lagade mål medan husmödrarna till stor del fick äta kaffemåltider 

och barnen spisade gröt (Ibid.). Vem som äter vad har inte bara belysts som en del i en 

familjekontext, vilket var fallet hos Boalt utan har också belysts i en kulturell kontext (Ibid.). 

Mennel (1985) beskriver hur rädslan för social missanpassning i stor utsträckning kan påverka 

vad en individ väljer att äta eller inte äta. Han beskriver vidare hur detta fenomen kan spåras 

till att de mindre belevade klasserna försökte få tillgodose sig samma mat som de mer 

välbeställda. Vidare beskriver Mennel (1985) att det finns undantag från detta och belyser hur 

potatisen som måltidsinslag tycks ha gjort en vandring från de fattigare klasserna och upp i 

samhällsklasserna. Det tycks också finnas de som vet vad den rätta maten är, den 
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gastronomiska eliten, människorna bakom guiderna (Mennel, 1985). Hos Boalt och hos 

Mennel tycks vad som äts och av vem vara grundpelare i resonemanget kring måltiden, men 

att belysa måltiden som en kontextknuten företeelse definierad av tid och rum har även det 

gjorts.  

Douglas (1972) beskriver hur ett redskap som måste äntra munnen skall ingå i ätandet för att 

det skall vara en måltid.  Hon menar även att det, då måltiden existerar, skall finnas en 

begränsning i rörlighet, skådeplatsen för måltiden är ett fast fysiskt rum och måltiden varar så 

länge deltagarna i kontexten sitter till bords och inte vidtar andra sysslor. Douglas menar 

vidare att en måltid måste innefatta kontraster, en blandning av smaker, aromer, texturer och 

temperaturer. Måltiden skall enligt Douglas även innehålla cerealier och animaliskt protein 

(Douglas 1972). Att måltiden ser olika ut beroende på vilken kulturell kontext den äger rum i 

har flera forskare från olika länder och discipliner undersökt (se Ekström, 1990; Mäkelä, 

2000).  

Ekström (1990) illustrerar hur den svenska middagen som måltid såg ut på 1980-talet. Hon 

menade att man åt en rätt där ett animaliskt protein tillsammans med en kolhydratkälla 

utgjorde huvudkomponenterna till detta serverades ett eller två tillbehör och även i en del fall 

efterrätt. Mäkelä (2000) beskriver att den finska måltiden ofta definieras som en varm rätt 

som serveras tillsammans med råa grönsaker. Fjellström (2004) skriver att måltiden som 

sådan ofta beskrivs i encyklopedier som ett ätande som utförs inom en specifik tidsram, men 

menar att detta utelämnar den sociala aspekten av begreppet. Vidare beskriver hon hur 

måltiden kan ses som ett intagande av föda vilket är omgärdat av struktur. Måltiden generar, 

påstår Fjellström, även mer energi än övrigt ostrukturerat ätande (Fjellström, 2004). För att 

ytterligare belysa svårigheten i att definiera måltiden som begrepp så menar Meiselman 

(2008) att det finns en definition av måltiden vilken används av måltidsforskare.  

Enligt denna definition kan måltiden ses som bunden till tid, mat som äts inom ett specifikt 

tidsintervall eller innehålla ett visst mått av energi. Den sociala interaktionen kan ha 

betydelse, en måltid kan aldrig intas ensam utan kräver en social gemenskap. Vidare beskriver 

han hur synen på måltiden även kräver att den innefattar mer än en typ av mat och även mer 

än en typ av mat och dryck. Det finns även en kombinerad syn på måltiden, där den ses som 

en kombination av tid, social interaktion samt tidsbundenhet (Meiselman, 2008). Denna bild 

av måltiden måste dock ifrågasättas, Meiselman (2008) menar att måltiden måste definieras 

utifrån vilken disciplin som belyser den.  
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Ett sätt att beskriva måltiden som fenomen och som vuxit fram under 2000-talet är Five 

Aspects Meal Model och har sitt ursprung i ämnet måltidskunskap (Gustafsson, Öström, & 

Annett, 2009; Gustafsson, Öström, Johansson, & Mossberg, 2006; Magnusson Sporre, 

Jonsson, & Pipping Ekström, 2013). 

FAMM 

I modellen Five Aspects Meal Model, i fortsättningen benämnd FAMM, redogör man för den 

kommersiella måltidens centrala delar. Av dessa fem delar så kan tre tolkas vara centrala, 

nämligen rummet, mötet samt produkten, dessa delar kan även anses likvärdiga i 

bedömningen av måltidskontexten som helhet då det handlar som en middagsrestaurang 

(Andersson & Mossberg, 2004; Gustafsson et al., 2006). Modellen behandlar även 

styrsystemet, den samling kontroll och regler som utövas på måltiden samt atmosfären som 

centrala begrepp (Gustafsson et al. 2006). Då modellen beskriver hur atmosfären härleds ur de 

övriga fyra aspekterna och styrsystemet inte behandlas då uppsatsen behandlar privata 

måltider likväl som kommersiella måltider, så behandlas varken styrsystemet eller atmosfären 

i bakgrunden.  

Rummet 

Rummet som sådant måste alltid finnas med i en måltid; för att äta så måste man fysiskt 

befinnas sig någonstans, därigenom blir rummet den fysiska avgränsning i vilken 

måltidskontexten utspelar sig vid ett specifikt tillfälle (Gustafsson et al., 2006). Rummet som 

sådant betyder inte att det är ett rum i låt säga en restaurang, utan den minsta fysiska plats för 

måltiden, exempelvis ett bord på en restaurang eller en picknicfilt med omgivning i en park. 

Då det fysiska rummet är förlagt till en restaurang så kan det anses förmedla ett värde, vilket 

besökaren kommer väga in i sin förståelse för måltidskonexten (Chang, Kivela, & Mak, 

2011). Om detta förmedlade värde stämmer överens med besökarens förståelse så bidrar det 

till en ökad tillfredställelse (ibid.). Detta förmedlade värde bedöms dock inte uteslutande som 

ett eget dito utan även i kombination med produkten och mötet samt efter besökarens 

förståelse av rummet som en del av en större plats, rummets plats i regionen (Ibid.). Platsen 

för utspelandet av måltidskontexten anses även ha en direkt påverkan på hur den samlade 

smakupplevelsen av produkten upplevs (Edwards, Meiselman, Edwards, & Lesher, 2003; 

King, Meiselman, Hottenstein, Work, & Cronk, 2007). Detta innebär att upplevelsen är 

beroende av besökarens egen förståelse för den Andres måltidskultur. Huruvida en skådeplats 

för en måltidskontext upplevs som genuin eller icke-genuin beror helt på vad besökaren vet, 

eller tror sig veta, om den besökta kulturen (Chang et al., 2011; Müller & Pettersson, 2001).  
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Ett tydligt exempel på hur den egna förståelsen påverkar upplevelsen av platsen illustrerar 

Müller och Pettersson (2001) genom att beskriva hur samen porträtteras som traditionsbunden 

och i det närmaste primitiv, boende i kåtor. Detta trots att samerna som sådana idag är 

assimilerade i det svenska samhället och bor i hus och lägenheter. Besökare i 

sedvanemarkerna, det geografiska område vilket samerna historiskt verkat, förväntar sig 

därför att få besöka och äta i kåtor för att uppleva det genuint samiska (Müller & Pettersson, 

2001). Besökare förväntar sig även att maten, produkten, förmedlar ett värde som knyter an 

till förståelsen för platsen (Ibid.). 

Produkten 

Chang et al. (2011) drar slutsatsen, efter att i en studie ha följt och intervjuat turister på resa, 

att en besökare vid en destination ofta värderar autenticiteten hos måltiden över kvaliteten på 

maten och drycken. Genom gediget hantverkskunnande, kreativitet och produktkännedom, 

förvandlas råvaror till smakrika rätter (Gustafsson et al., 2006). Inom ramen för produkten i 

måltidskontexten faller även drycken och likaså kombinationen av mat och dryck (Ibid.). 

Kunniga personer, i sina roller som servicepersonal gör kvalificerade gissningar och 

bedömningar av gästernas preferenser för att på så sätt skapa en för gästen bra 

produktkombination (Ibid.). Dock, menar Bardhi, Ostberg, and Bengtsson (2010), bör man 

aldrig enbart koppla maten och drycken, det vill säga produkten, till enbart ätande och ätandet 

bör som företeelse aldrig enbart kopplas till fysiologiska processer, så som tillförsel av energi. 

Lika viktigt är det, anser Bardhi et al. (2010), att belysa de bakomliggande, sociala, processer 

som upphöjer maten från att enbart vara nutritionsgivare till att vara en identitetsbärande 

symbol, identitetsbärande inte bara för personer utan för ett helt kollektiv.  

Råvaror kan i sig själva ses som en del av naturen källa. När de genom tillagning, eller 

beredning hamnar i en måltidskontext så övergår de till kulturen (Lehrer, 1972). Lehrer 

(1972) menar till skillnad från Lévi-Strauss, som hon tolkar honom, att redskap som är 

tillverkade av människor inte behöver användas i tillagningsprocessen för att råvara ska 

upphöjas till kultur utan all form av medveten tillagning åstadkommer detta.Vad vi väljer att 

äta, det vi har på vår tallrik. Det visar vad individen ställer sig bakom och ställer upp på; 

ideologiska, etiska, religiösa aspekter vilka individen tar hänsyn till speglas i valet av mat. 

Detta var någonting som Brillat-Savarain slog fast i mitten av 1800-talet, det 

identitetsbildande och den kulturella speglingen i maten illustreras av citatet: ”Säg mig vad du 

äter och jag ska berätta vem du är” (Brillat-Savarin, 1842). Då måltiden som sådan är en 

viktig del av kulturen så förekommer det att destinationsutvecklare kopplar ihop hela kulturer 
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med en specifik typ av mat, en typ av mat som i verkligheten kanske inte alls representerar 

den förmedlade kulturen (Müller & Pettersson, 2001). 

I den turistiska gestaltningen av den samiska måltidskulturen så förmedlas bilden av fisken 

och renköttet som det centrala i måltiden, även i modern samisk kultur (Müller & Pettersson, 

2001). Detta sker trots att den moderna samiska kulturen kan anses ha assimilerats in i de 

regionala kulturer som dominerar de områden där samerna är bosatta. Således äter samen idag 

varierad mat i vardagen (Müller & Pettersson, 2001). Produkters förmåga att förmedla 

kulturella värden skiftar över tid, ett tydligt exempel på detta ser man då man granskar det 

svenska julbordet (Fjellström & Liby, 2003). Julbordet förmedlar de måltidstraditioner och 

bärare av kulturella värden som existerar inom en familj eller en släkt, samtidigt förmedlar 

samma julbord även de värden som speglas i vår nationella kultur. Även om det finns 

produkter på det svenska julbordet idag som har gamla anor, så är det inte samma rätter som 

idag har en given plats på det svenska julbordet som för 100 år sedan (Fjellström & Liby, 

2003). Att äta ett julbord tillsammans med familjen är likt många andra måltider en fråga om 

att placera sig i ett socialt sammanhang, eller i ett möte. 

Mötet 

I FAMM illustreras hur en person som befinner sig på en restaurang ovillkorligen kommer att 

interagera socialt, inte bara med servicepersonalen utan även med övriga besökare i 

restaurangens lokaler (Gustafsson et al., 2006). Restaurangen som sådan påverkar också 

mötet, då till exempel en restaurang som har lunchservering inte tenderar till att ha samma 

bemanning som en middagsrestaurang (Gustafsson et al., 2009). Mötet påverkas i 

förlängningen även av personalens syn på sin yrkesroll, sitt jobb och även synen på gästen då 

detta kommer avspegla sig i personalens uppförande gentemot gästerna (Ibid.). För att en gäst 

skall uppleva servicen som professionell så kräver det att personalen behöver ha kompetens i 

hur en gäst skall förstås och interageras med. Gustafsson et al. (2009) belyser vikten av att 

betona att det är en interaktion det handlar om i spelet som utförs mellan en gäst och 

personalen på en restaurang. Då gästens beteende kommer att reflekteras i personalens 

beteende. Servicepersonalen som arbetar på en restaurang befinner sig i en maktposition 

gentemot gästerna på samma restaurang, detta då personalen kan ses som auktoriteter på sitt 

ämne då de besitter ett större symboliskt kapital i form av kunskap än vad gästerna gör 

(Chang et al., 2011). Vidare menar Chang et al. (2011) att mötet som den sociala aspekten i 

måltiden inte bara påverkar restaurangbesöket utan hela den samlade upplevelsen av 

destinationen. Detta då gästen format sig en bild av hur servicen vid destinationen skulle vara, 
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avvikelser från denna bild påverkar således upplevelsen. Hur stor påverkan är på 

helhetsupplevelsen är dock relativ och förhåller sig till starkt till den uppfattade nivån på 

restaurangen. Servicenivån vid en restaurang, där måltiden upplevs ha ett lågt pris, kan anses 

tillräcklig, medan samma gäst skulle förvänta sig en betydligt mer tränad och lyhörd 

servicepersonal vid en restaurang i en högre prisklass (Chang et al., 2011).  

Möten sker inte bara mellan människor utan även mellan de kulturuttryck människor bär med 

sig. Detta kan upplevas särskilt tydligt då personer är på resande fot och inte befinner sig i den 

kulturella kontext de är hemmastadda i. 

Besökaren i relation till en måltidskultur 

En människa behöver inte färdas särskilt långt för att betraktas som en besökare, det centrala i 

uppsatsen är dock skillnaden i kulturell förståelse och därför syftar besökare i fortsättningen 

på en person som besöker en annan kultur än sin egen. Då en individ besöker en annan kultur 

på en plats, eller en destination och där tar del av en måltidskontext så kommer individen 

alltid i kontakt med kulturyttringar vilka är främmande i kontrast till de egna. Hur dessa 

främmande kulturyttringar upplevs är i stor utsträckning påverkade av vilket motiv individen 

hade till att försätta sig i situationen (Okumus, Kock, Scantlebury, & Okumus, 2013). Då det 

rör sig om en måltidskontext och den påverkan en annan måltidskultur har på individen så 

behövs en differentiering göras vad det gäller motivet till deltagandet; vissa äter då de är på 

destinationen medan andra är på destinationen för att äta.  

Den gastronomiske turisten är den, enligt Kivela and Crotts (2006), som eftersträvar att 

uppleva och utforska resmål och destinationer, genom att försätta sig i lokala måltidskontexter 

för att på så sätt ta del av måltidskulturen. Detta betyder inte per se att besökare som äter på 

destinationen, utan att ha det som ett mål med resandet, upplever måltidens delar annorlunda 

än den gastronomiske turisten. Det har däremot visat sig att resenärer som är ute efter att, 

genom aktivt deltagande, uppleva främmande kulturer, försätter sig i måltidssammanhang 

vilka de inte är vana vid (Chang et al., 2011). Själva ätandet eller snarare deltagandet i en 

måltidskontext, där den lokala maten ingår, förväntas, om än underförstått, generera en positiv 

upplevelse och skapa känslor och njutning (Kivela & Crotts, 2006). Under deltagandet i en 

sådan kontext så kan besökare komma i kontakt med de individer som lever inom den besökta 

kulturen, personer som tillhör den andre. 
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Det Egna och den Andre 

För att det ena, upplevelsen av jaget, skall kunna existera så måste det finnas en motpol vilken 

upplevelsen av jag ställs i relation till (Hegel, 2009). I den duallitet som råder och länge har 

existerat, så har motsatsen funnits genom den Andre (de Beauvoir, 2012; Hegel, 2009). de 

Beauvoire (2012) menar att en grupp aldrig definierar sig själv utan att samtidigt definiera vad 

som är motsatsen till det Egna. Det Egna och den Andre skall inte ses som fasta begrepp utan 

är kontextuellt knutna och omdefinieras ständigt. Goffman (2011) menar att det är möjligt att 

röra sig mellan dessa poler genom påverkan på den egna sociala identiteten. I det fall då den 

egna sociala identiteten inte överensstämmer med vad som förväntas i den kontext jaget 

befinner sig i så intar jaget i förhållande till andra jag en särställning som den andre och vice 

versa (Goffman, 2011). Den Andre intar en fiendeställning mot det Egna, även om denna 

ställning kan ses som marginell så råder det, enligt de Beauvoire (2002), en fientlighet mellan 

de olika grupperingarna. Ett vi, ett kollektivt Egna, kan slumpmässigt uppstå då en grupp 

människor befinner sig på samma plats, trots att dessa inte tidigare känt varandra; 

människorna som inte befinner sig på samma plats blir därför omgående den Andre (de 

Beauvoir, 2002).  

Det är inte den Andre som väljer att definiera det Egna utan förfarandet är alltid omvänt, den 

Andre framställs alltid av det Egna genom det Egnas framställan av sig själv (de Beauvoir, 

2002). Stråth (2010) menar att konstruktionen av det Egna och den Andre grundar sig i 

kulturell konstruktion. Denna konstruktion beskrivs snarare som en omkonstruktion av 

kulturellt arv snarare än ett synsätt som byggs från grunden. Det finns, menar Stråth (2010), 

en inneboende tröghet i det kulturella arvet, vilket styr kulturens förmåga att anpassa sig efter 

nya problem och trögheten gör även att förändringarna inte alltid uppfattas som förändringar. 

En definierad grupp människor tenderar till att värdera sin kulturella egenhet högt och 

motverkar därför kulturell förändring, vilket bidrar till denna tröghet (Zarate, Shaw, Marquez, 

& Biagas, 2012). Detta föranleder att förändringar av gruppens kultur sker mycket långsamt, 

vilket påverkar hur förändringen upplevs (Ibid.). Den upplevda förändringen påverkas även i 

vilken grundkultur subjektet befinner sig, inom den dominerande samt de närliggande kulturer 

upplevs förändringen mindre än i perifera kulturer (Ibid.) De kulturella konstruktionerna 

uppstår som reaktioner på problem utifrån det kulturella ramverket en specifik grupp agerar 

efter och dessa konstruktioner kräver att massan ställer sig bakom dessa (Stråth, 2010).  

Trots vetskapen om olikheten mellan kulturer och trots att betraktaren inte nödvändigtvis 

värderar sig själv som subjekt högre än det studerade objektet; så kommer objektet alltid att 
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bemötas och bedömas efter subjektets egen kulturella bakgrund (Hästbacka, 1988). Då vi 

upplever andra kulturer så betraktas de alltid genom vår egen kultur som filter, således 

påverkas synen på den Andre efter vår egen kultur (Ibid.). Därför kan synen på den Andre, 

vara som i det fall Hästbacka (1988) beskriver, där missionärer inte alls ser sig själv som 

bättre än de, de observerar, detta är dock inte alltid fallet. Då den egna kulturen används som 

måttstock och främmande kulturer värderas gentemot den egna så kan det uppstå en etno-

chauvinism. Etno-chauvinismen kan ses som en yttring av kolonialistiska tankar, där den egna 

kulturen alltid ses som den rätta och naturliga, medan den observerade, den Andra, kulturen 

ses som underlägsen (Fazlhashemi, 1999).  

Hall (1997) beskriver hur den Andre får skildra olikheter som finns mot det egna jaget, han 

beskriver hur skillnaden dels belyses ur ett lingvistiskt perspektiv. Saussure menar, enligt Hall 

(1997), att vi vet vad ett begrepp innebär, inte för att begreppet som sådant inbegriper en 

essens i sig självt, utan för att vi också jämför skillnaden mellan vad det är och inte är. Det är 

denna skillnad i sig som förmedlar meningen med begreppet. Vi kan säga vad som är svenskt, 

inte bara för att svenskheten har en essens som är genomlysande. Utan för att vi kan säga att 

svenskt inte är australiensiskt, det är inte kambodjanskt, det är inte finskt (Hall, 1997).  Detta 

synsätt kan dock bidra till ett dikotomiskt synsätt och problem reduceras samt överförenklas. 

Derrida menar, enligt Hall (1997), att endast väldigt få naturliga dikotomier existerar och 

menar även att den ena polen har ett kulturellt betingat högre värde än den andra, beroende på 

perspektiv. Det existerar även ett synsätt på differentieringen mellan den Ena och den Andra, 

där det hävdas att kulturer är beroende av att skapa mening genom att klassificera saker i ett 

system. Dessa saker rangordnas och värderas i en symbolisk ordning och utgör på så sätt 

grunden för det kulturella systemet (Hall, 1997). Genom att generalisera, se mönster i saker 

och typifiera så skapar människor stereotyper, detta för att skapa en ordning i den sociala 

verkligheten (Dyer, 1999).  

Även om denna ordning är generaliserande så är den inte falsk, den innehåller bara inte hela 

sanningen. Farligheten med stereotyper uppstår då de tillskrivs faktiska värden och används 

som absolut sanning för att beskriva verkligheten (Dyer, 1999). En annan potentiell fara med 

stereotyper härleds till den socialt konstruerade verkligheten, där personer i maktpositioner 

kan tvinga fram skapandet av stereotyper vilka kan komma att ses som allmängiltiga (ibid.). 

Förståelsen för och upplevelsen av den Andre och för den kultur denne lever i kan förstås 

genom Bourdieus habitusbegrepp som grundar sig i teorier om ett symboliskt kapital.  
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Kapital, habitus och fält 

Med symboliskt kapital menas det som kan erkännas ett värde, värdet som sådant är 

symboliskt och är bara värt någonting gentemot någon som faktiskt kan se det som ett värde 

(Broady, 1991). Detta kan exempelvis vara en akademisk titel vid ett välrenommerat 

universitet, tillgången till titeln i sig saknar värde om det inte finns en motpart som kan 

uppfatta titeln och tillskriva den ett värde. Broady (1991) förklarar vidare hur ökningen av det 

kulturella kapitalet sker genom bildning samt genom att hålla sig välinformerad. Han hänvisar 

till att Bourdieu använde sig av begreppet informationskapital som synonym till kulturellt 

kapital. Vidare belyser han hur det kulturella kapitalet aldrig kan ses som statiskt utan är ett 

kapital som ständigt genomgår förändring och är situationsberoende då det brukas (Ibid.).  

Kapitalet som sådant kan växlas mot andra typer av kapital, Broady (1991) illustrerar hur en 

elev som besitter ett stort kulturellt kapital har goda chanser att komma över ett stort 

utbildningskapital och därigenom anskaffa sig ett välavlönat jobb. Bourdieu belyser hur det 

kulturella kapitalet i samverkan med det ekonomiska kapitalet är huvudfaktorerna som 

bestämmer individens klasstillhörighet (Bourdieu, 1984). Det är dock inte bara klass och 

klassfraktioner som definieras av en persons symboliska kapital, även yrkesgrupper och 

familjer kan ses som grupper där det symboliska kapitalet har en betydelse (Broady, 1991). 

Broady (1991) menar att Bourdieues teorier går att tolka som att grupper som besitter olika art 

av kapital alltid ligger i strid med varandra för att säkra värdet av det egna kapitalet gentemot 

övriga grupper. Många av dessa strider handlar om hur värdet skall bestämmas på de olika 

kapitalen, hur växelkursen mellan de olika symboliska kapitalen ser ut (Ibid.).  

Kapitalbegreppet har en nära relation till habitusbegreppet, habitus kan säga utgöras av 

kondenserande och personifierande av symboliskt kapital (Broady, 1991). Då symboliskt 

kapital, i form av kulturellt kapital på institutionell nivå kan bestå av examina eller titlar från 

välrenommerade läroverk, då kan detsamma på personifierad nivå bestå av att besitta ”rätt 

smak”, eller ha förmågan att skilja mellan olika konstgenrer. Att habitus inte existerar bara på 

gruppnivå, utan även på individnivå, leder till att det kan sägas existera lika stort antal habitus 

som det existerar människor (Ibid.). Denna habitus, är enligt (Bourdieu, 1991) det system 

vilket vi använder oss av då vi navigerar i det konstruerade sociala rummet, det rum i vilket 

det vi upplever tolkas och ges mening utifrån hur vi som sociala varelser formats. Broady 

(1991) beskriver habitus som det system av dispositioner vilka individen använder sig av för 

att agera inom ramen för den sociala världen. Dessa dispositioner kan ses vara skapade av 

erfarenheter av den sociala sfären, kollektiva minnen, sådant som förmedlas inom den egna 
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sociala sfären, tankar om hur man ska röra sig och tänka (Broady, 1991).  Det är följaktligen 

en individs personliga historia, dess existensbetingelse, som ligger till grund för och genererar 

denna personliga habitus (Bourdieu, 1991). Detta system är inte bara en strukturerad struktur, 

utan även en struktur efter vilken vi strukturerar, det kan ses som det system efter vilket vi 

som individer bygger upp vårt handlingsmönster, våra praktiker. Det representerar även det 

system av struktur efter vilket individen bedömer den sociala världen (Ibid.). Systemet kan 

även ses innefatta en samling strategier vilka undermedvetet används i det sociala spelet 

mellan individer och grupper (Moore & Sanders, 2006). En handling används medvetet för att 

generera ett visst svar (Ibid.). 

Hur man agerar och vilka man agerar tillsammans med må styras av livsstilarna, habitus, men 

den sociala arenan för agerandet beskrivs av Bourdieu, som Broady (1991) tolkar det, som 

fält. På fältet som social arena strider agenter om någonting som för dem är gemensamt. Ett 

fält kan definieras av sin yttersta nämnare. Som exempel ger Broady (1991) det litterära fältet 

där en stor samling av individer och grupper agerar. Det kan vara allt från författare och 

förläggare till kulturredaktioner och författarförbund. Dessa agenter inom fältet kan företräda 

en rad olika tankeströmningar rörande litteraturen som sådan, de kan hävda att det egna 

symboliska kapitalet är mer värt än andras, även om de agerar inom samma sfär (Broady, 

1998). Det personliga intresset inom fältet, påverkat av den personliga habitus, påverkar 

synen på vad som är av vikt inom själva fältet i sig (Ibid.). Inom ramen för det sociala fältet 

kan sägas pågå ett spel mellan agenter och institutioner involverade inom det (Broady, 1991). 

Man försvarar och söker stärka sin egen position gentemot övriga agenter i fältet och detta 

spel är viktigt för fältet som sådant (Ibid.). Trots dessa till synes interna motsättningar så enas 

man ändå mot yttre faktorer, till exempel mot nykomlingar (Broady, 1998). Att som 

nykomling avancera mot ett fält ställer stora krav, för att bli accepterad som en del av det 

sociala fältet krävs en investering. Denna investering innebär ökning av det kulturella 

kapitalet inom fältets givna sfär (Ibid.).  

Sammanfattningsvis så går det att säga att människan bedömer och agerar med omvärlden 

utifrån den förståelse hon har för densamma (Broady, 1991; Broady 1998; Bourdieu, 1984, 

Bourdieu, 1991). I en måltidskontext så bedömer hon således, utifrån sin habitus, måltidens 

olika aspekter, så som smakupplevelsen av produkten, upplevelsen av mötet med de hon 

omger sig och även autenticiteten av måltiden.   
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Autenticitetsbegreppet 

Autenticitetsbegreppet i sig själv och behovet av detsamma har flitigt diskuterats i 

forskningen. I följande avsnitt så redogörs det för begreppets innebörd och tolkning utifrån 

olika skolor, detta för att belysa hur begreppet används och kan förstås då informanterna 

använder sig av ordet autenticitet. 

Autenticitetstyper i måltid 

Måltidens autenticitet bör alltid observeras som en social konstruktion snarare än någonting 

som är objektivt och oföränderligt (Carroll & Wheaton, 2009). Det finns forskare, menar 

Carroll och Wheaton (2009) som vill hävda att den upplevda äktheten hos en måltid uppstår 

då människor, som ingår i en social kontext, observerar eller deltar i fenomenet.  Då måltiden 

ses som en del av en social verklighet så menar Carroll och Wheaton (2009) att äktheten kan 

delas upp i fyra olika men ändock sammanvävda autenticiteter. De menar att den första av 

dessa autenticiteter kallas för typautenticitet och behandlar hur maten står i relation till det 

som förväntas av maten inom ramen för den aktuella måltidskontexten. Den andra 

autenticiteten, menar Carroll och Wheaton (2009), är vad de kallar hantverksautenticitet; 

denna autenticitet är baserad på den hantverksmässiga grund vilken måltiden är producerad 

och hur denna står sig mot vad som förväntats inom ramen för måltidskontexten. Den 

moraliska autenticiteten bör förstås, menar de, som den upplevda äktheten hos rollen de 

individuella produkterna för måltidskontexten har, huruvida dessa produkter förväntas finnas i 

måltiden eller inte. Den fjärde autenticiteten är den som, av Carroll och Wheaton (2009), 

kallas idiosynkratisk autenticitet. Denna autenticitet upplevs genom den symbolism vilken 

existerar i måltidskontexten, huruvida de symboler som förväntas finnas också finns. Dock 

menar Carroll och Wheaton (2009) att alla dessa autenticiteter inte alls nödvändigtvis alltid 

finns representerade i måltidskontexten samtidigt, de menar även att deltagarna vid måltiden 

inte heller medvetet reflekterar över dessa autenticiteter (Carroll & Wheaton, 2009). Dessa 

upplevda autenticiteter kan förstås som relativistiska då de lyfter fram perspektivet som det 

centrala i begreppet (Wang, 1999). Det vill säga, att en besökare upplever autenticiteten under 

en måltidskontext utifrån sin konstruerade bild av densamma.  

Relativ, objektiv och existentiell autenticitet 

Den relativistiska synen på autenticitet leder till att då en måltidskontext upplevs som 

autentisk utifrån deltagarnas förståelse för situationen, så är den autentisk (Wang, 1999). 

Detta oavsett om kontexten är skapad och grundad på illusioner eller inte (Ibid.). Detta är 

enligt den objektivistiska synen på autenticitet inte möjligt; objektivisterna, Wang (1999) 
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lyfter fram den amerikanske historikern Boorstin som exempel, menar att det finns äkta 

autenticitet och pseudo-autenticitet. Pseudo-autenticiteten, den skapade autenticiteten, kan 

således aldrig vara autentisk oavsett vad deltagarna i en kontext tycker eller känner. Wang 

(1999) menar även att den postmodernistiska synen, som företräds av exempelvis Baudrillard 

och Eco, på autenticitet är svår att applicera på besöksnäringen som sådan. Även då den post-

modernistiska synen på autenticitet inte kan anses ha en enad front så ter det sig som att den 

intar ett dekonstruerande angreppssätt på autenticitetsbegreppet (Wang, 1999). Eco (1986) 

beskriver hur det falska kan vara äkta falskt och på så sätt kan upplevas vara mer äkta än det 

äkta, äkta. Att besöka ett vaxmuseum och där kliva in i en scen från en film, kan ge 

upplevelsen av äkthet och genuinitet på samma sätt som att kliva in i en noga konstruerad 

replik av en historisk plats (Eco, 1986).  Detta trots att scenen från filmen i sig är en 

reproduktion av en alternativ värld och sålunda saknar faktisk förlaga (Ibid.). I vår moderna 

tidsålder har det utvecklats så att en modell kan existera före sin förlaga, en kopia utan ett 

original; istället byggs det verkliga efter modellen i en hyperverklighet (Baudrillard, 1994). 

Wang (1999) menar att det finns en hållning hos post-modernisterna som hävdar att ju mer 

autentisk någonting upplevs, desto mer autentiskt är det. Väsensskild från dessa autenticiteter 

står den existentiella autenticiteten, detta begrepp inkorporerar det egna jaget i 

autenticitetsbegreppet. Denna autenticitet grundar sig inte i äkthetsbegreppet utan snarare i 

den personliga känslan av verklighet.  

Wang (1999) beskriver hur den existentiella autenticiteten yttrar sig i både fysiska känslor så 

som fysisk avslappning och direkta jag-upplevelser. Förståelsen för en plats, oavsett vilken 

typ av autenticitet som tillämpas spelar således en stor roll för helhetsupplevelsen. En måltids 

upplevda äkthet och representativitet för den lokala måltidskulturen är helt beroende av den 

personliga bilden av desamma. Denna förståelse skapas genom förmedlingen av konstruerade 

destinationer. Destinationen innefattar inte bara en plats, en specifik geografiskt avgränsad 

region, utan även regionens lokala kultur är av vikt för hur upplevelsen av destinationen 

formas (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). Destinationer ska därför inte ses som någonting 

naturligt förekommande, utan snarare en konstruktion av producenter som önskar tillskriva 

värden till en region. Det är dessa konstruerade värden som sedan skapar den förståelse 

besökaren har för destinationen och även skapar en förståelse för regionen som helhet, med 

dess lokala kulturer inräknade. Då en skillnad uppstår mellan men upplevda autenticiteten och 

vad som förmedlats som autentiskt med destinationen bidrar detta till en påverkan av 

helhetsupplevelsen hos besökaren (Müller & Pettersson, 2001; Kivela & Crotts, 2006). Det är 
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inte bara destinationer som tillskrivs värden av producenter, detsamma kan sägas gälla 

produkter såsom mat. Genom att koppla en produkt till historien eller en uppdiktad skrivning 

av det förgångna så kan en producent skapa en autentisk förankring hos maten. Detta gäller 

även då mat som inte historiskt passar in i en måltidskontext ändock placeras där, genom att 

förmedla en berättelse till besökaren så kan en autentisk upplevelse konstrueras (Tellström, 

Gustafsson, & Mossberg, 2005).  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur en besökares förståelse, sprungen ur 

habitus, påverkar upplevelsen av autenticitet i en måltidskontext hos den besökta kulturen och 

om denna upplevese tycks påverka besöket som helhet. 

Metod 

I metodavsnittet redogörs dels för den förstudie som låg till grund för undersökningen samt 

för de tillvägagångssätt som använts för att få fram och sammanställa data.  

Förstudie 

Initialt utfördes en förstudie för att stämma av kvaliteten på den tänkta datakällan. 

Resedagböcker i form av blogginlägg på bloggportalen travelpod.com analyserades efter 

kvalitativ innehållsanalys. De söktermer som användes var ”food experience”, ”meal 

experience”, ”authentic meal” och ”authentic food”. Varifrån besökaren var och vilken 

destination besökaren vistades vid under den dokumenterade måltidsupplevelsen var för 

undersökningen inte relevant, då det var fenomenet måltiden som stod i fokus snarare än en 

speciell måltidskultur. Fem blogginlägg valdes ut efter ett bekvämlighetsurval och 

analyserades. Analysen utfördes målinriktat och teman som kunde kopplas till autenticitet och 

måltidskontext söktes i texten. Analysförfarandet visas nedan i Tabell 1. Ur de analyserade 

texterna utkristalliserades några centrala kategorier, nämligen: förståelsen för tillagningen, 

förståelsen för matvanor, förståelsen för platsen, förståelsen för mötet med den Andre. 

Begreppet förståelsen, i det här sammanhanget, används i betydelsen av skildrarnas faktiska 

kunskap eller okunskap kring de sociala aspekterna av respektive kategori identifierade i 

analysen. Detta för att få en insyn i skribenternas perspektiv och utifrån detta tolka synen på 

den sociala verkligheten (Bryman, 2011); vilken i det här fallet omger måltidskontexten. För 

att säkra anonymiteten hos skildrarna så har jag valt att återge citat från dagböckerna översatta 

från originalspråket till svenska, jag har även valt att plocka bort identifierande detaljer från 



21 

 

citaten av samma anledning. Det mest talande citatet när det kommer till det tema jag valt 

kalla förståelse för matvanor är: ”[Det] folket äter allting. Jag menar verkligen ALLT!”.   

Tabell 1. Analysförfarande från meningsenhet till kategori i förstudien. 

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Vi fick se en hel del intressanta saker 

dock. Allt från en kaotisk flytande 

marknad till skönheten hos de mer 

lantliga delarna av deltat. Ett besök hos 

en fiskfarm och en by. Ett par på resan 

var från Frankrike, men frun var 

egentligen kambodjan och mannen 

vietnames. Detta föranledde att jag och 

en annan kvinna följde med dessa och 

åt riktigt autentisk mat i form av 

snabbmat i ett gatustånd. Det var en 

mycket trevlig upplevelse men att vi 

hade med oss någon som visste vad vi 

åt gjorde att inte var lika spännande 

som när vi var i Hanoi. Där gick vi till 

ett litet gatustånd och bara började peka 

på det vi tyckte såg intressant ut och åt 

det utan ha en aning om vad det var 

eller vad det smakade. Vi åt något som 

såg ut som en svamp men som var 

krispig och fylld med en salt 

vinägerliknande vätska. Jag skulle 

verkligen vilja veta vad det var, eller 

kanske är det bäst att jag inte vet! 

Maten åts på en 

plats där det 

inte vistades 

mycket turister 

Platsen där 

maten äts är 

viktig för 

upplevelsen av 

autenticitet 

Platsens 

placering 

Platsen 

 

Då förstudien gav resultat och metoden bedömdes som, för syftet, fungerande så utvecklades 

metoden något, då främst vad det gäller analysförfarandet. Även alternativa kandidater som 

mål för datainsamling eftersöktes och tydligare urval formulerades detta med avstamp i 

netnografi. 

Datainsamling och urval 

Netnografi är en relativt ny framväxt metod som är framtagen för att undersöka kundbeteende 

inom olika kulturer på internet (Kozinets, 1998).  Metoden beskrivs som etnografi som 

bedrivs på internet för att identifiera konsumentbeteende på ett snabbt, kostnadseffektivt och 

enklare vis, i förhållande till traditionell etnografi (Kozinets, 2002). Kozinets (2002) har 

identifierat fem olika, på internet förekommande, gemenskaper. Dessa fem är nyhetsgrupper, 

websidor, mailinglistor, onlinespel och chatrum. Då en onlinegemenskap identifierats så kan 

forskaren inom denna gemenskap sålla bland potentiella kandidater genom att snäva in sig på 

sitt forskningsproblem (Ibid.). Problemen kan röra sig från hur det går att bedriva riktad 
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reklam mot små intressegrupper på internet (Kozinets, 2006), hur netnografi förhåller sig 

gentemot etnografi som metod för fältarbete (Kulavuz-Onal & Vásquez, 2013) eller att 

studera den Andres mat som symbol för differentiering (Mkono, 2011). Denna metod har 

omarbetats av Mkono och Markwell (2014) för att mynna ut i en metod för turiststudier. 

Netnografin tar till vara på en ständigt växande resurs av användargenererad data som finns 

att tillgå på öppna webplatser där användare kan delge sina tankar om olika sammanhang de 

befunnit sig i (Mkono & Markwell, 2014). Den metod tursitforskare oftast använder sig av då 

netnografi tillämpas är lurking som fritt översatt innebär att hålla sig osedd, vilket även är det 

insamlingsmetod som tillämpats i arbetet med den här uppsatsen. Då målet har varit att 

analysera den faktiska upplevelse en besökare haft då denne ingått i en måltidskontext vid en 

resa så har användandet av naturligt förekommande data eftersträvats. Detta innebar att data 

som konstruerats av besökare själva, utan inblandning av forskare, har använts (Silverman & 

Marvasti, 2008). Detta innebar således att det är den framställan besökaren själv velat 

förmedla som analyserats och ligger till grund för uppsatsen. Då studien behandlar mänskliga 

tankar och upplevelser så har en kvalitativ forskningsstrategi valts för att angripa syftet. Målet 

för datainsamlingen har varit målinriktat; då personers egna redogörelser av 

måltidssammanhang har aktivt eftersökts och undersökts (Silverman & Marvasti, 2008).  

Urvalsprocessen har varit iterativ (Bryman, 2011), lämpliga kandidater har sökts med hjälp av 

sökmotorn Google, där söksträngar formulerats för att hitta kandidater att arbeta vidare med, 

se Bilaga 1. De websidor som i det första steget valdes ut, utsattes för vidare sökningar med 

hjälp av sidans interna sökmotor. Denna process repeterades och teoretiska reflektioner 

applicerades under urvalets gång på urvalsprocessen för att hitta en webbplats där information 

som kunde användas för att uppfylla syftet fanns. I det första steget av urvalet formulerades 

urvalskriterium vilka datakällan skulle uppfylla; den skulle dels innehålla internationellt 

material, den skulle vara öppen för allmänheten utan krav på registrering, den skulle 

uppdateras regelbundet och ha en stor användarbas. Det andra steget i urvalet var att i den 

utvalda datakällan lokalisera information vilken kunde analyseras inom ramen för uppsatsens 

syfte.  

För att informationen skulle anses relevant för studien så skulle den behandla en 

måltidskontext i vilken en besökare vid en plats annan än hemlandet befann sig.  Datakällan 

som valdes ut efter de urvalskriterier vilka var specificerade var TravelPod.com. Siten 

beskrivs av företaget självt som en samlingsplats där personer kan dela sina reseupplevelser 

med andra i formen av resedagböcker vilka publiceras för allmän beskådan (TravelPod, 
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2014). Hemsidans egen sökmotor har sedan använts för att lokalisera resedagboksinlägg vilka 

varit av intresse för studien. Lokaliseringen har skett genom att en sökstrategi formulerades 

genom sökning med de specifika begreppen: food, meal, experience och authentic, 

tillsammans i olika former. Resultaten av sökningen har sedan snabbt lästs igenom för att 

fastslå att dagboksinlägget faktiskt behandlar en måltidskontext. De dokument vilka 

behandlade en måltid sparades ner för att genomgå vidare analys. Totalt insamlades 26 

reseskildringar vilka uppfyllde samtliga urvalskriterier. Dessa skildringar numrerades i 

stigande ordning med startnummer 1. Varje skildring sparades dels ner i enskilda dokument 

för snabb åtkomst vid behov men sparades även ner i ett större dokument. I det större 

dokumentet gavs varje reseskildring gavs en rubrik med sitt tidigare tilldelade nummer.  Den 

totala textmassan av insamlad data som sparades för vidare analys uppgick till cirka 36500 

ord, då med resenärernas bilder inkluderade. Informationen skrevs inte ut, utan analyserades 

vidare på dator. 

Forskningsetiska reflektioner 

Då människor är föremål för forskning är det viktigt att säkerställa individens integritet, detta 

görs genom att följa tydligt uppsatta forskningsetiska regler. Vetenskapsrådet listar fyra 

huvudkrav som ska beaktas och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2008).  

Informationskravet anses inte uppfyllt då undersökningsdeltagarnas deltagande är passivt och 

därför fyller kravet i sig ingen funktion. Materialet är publicerat, helt öppet, av 

undersökningsdeltagarna själva och det är därför rimligt att anta att eventuella olägenheter av 

utebliven information inte föreligger. Med uppsatsens ringa storlek och då aktiv spridning av 

uppsatsen inte eftersträvas så minimerar även det risken för eventuell olägenhet för 

undersökningsdeltagaren. 

Samtyckeskravet anses inte det heller uppfyllt, då undersökningsdeltagarna själva, öppet för 

allmän beskådan, publicerat materialet vilket har legat till grund för uppsatsen. Kravet som 

sådant saknar därför betydelse för den här uppsatsen. 

Konfidentialitetskravet anses uppfyllt då samtliga utdrag del översatts från originalspråket 

samt att personer som beskrivits med namn har anonymiserats. Dessutom har i vissa fall även 

platser som namngivits i skildringarna anonymiserats då dess ansågs vara möjliga att spåra 

skildraren med. 
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Nyttjandekravet anses uppfyllt då den insamlade informationen enbart är tänkt att användas i 

forskningssyfte. 

Analys 

Då studien behandlar mänskliga tankar och upplevelser så har en kvalitativ forskningsstrategi 

valts för att angripa syftet. För att tolka materialet så föll tolkningssättet på post-

strukturalistisk textuell analys, den textuella analysen ska ses som ett forskningsverktyg för 

att söka förståelse för hur personer och kulturer ser sig själva och skapar mening av 

verkligheten (McKee, 2003). Den post-strukturalistiska textuella analysen skiljer sig från den 

strukturalistiska och den realistiska genom att den inte kräver hänsyn till huruvida texten 

skildrar verkligheten på ett tillförlitligt sätt, utan snarare ämnar bidra till förståelse för 

uppkomsten av texten. Text i sammanhanget skall förstås som en framställan av en tolkning 

av någontings innebörd vare sig det är en bok eller en möbel (Ibid.). För att hantera materialet 

och analysera det så föll valet av metod på den kvalitativa innehållsanalysen. Den kvalitativa 

innehållsanalysen som analysmetod innebär ett sökande efter bakomliggande teman i en text 

och är förmodligen det vanligaste sättet att kvalitativt analysera dokument (Bryman, 2011). 

Dock så finns det inte ett enstaka, eller ens ett fåtal tillvägagångssätt att utföra en kvalitativ 

innehållsanalys, utan valmöjligheten är stor, med allt från datorassisterad innehållsanalys, 

CAQDAS, till den etnografiska innehållsanalysen, ECA (Bryman, 2011; Silverman & 

Marvasti 2008; Graneheim & Lundman 2004). Valet för den här studien föll på den 

kvalitativa innehållsanalys som utformats av Graneheim och Lundman (2004) då 

analysmetoden är väldokumenterad. 

Det insamlade materialet analyserades genom att det först lästes igenom för att skapa en 

övergripande bild av materialet som helhet, men även för att bidra till att skapa förståelse för 

skribenten som individ. Förståelsen för skribenten ansågs viktig då analysverktyget som 

användes var jag själv, så uppfattningen av den som författat inlägget kom i kombination med 

min egen förståelse att ligga till grund för den fortsatta analysen. Då materialet upplevdes 

bekant och en förståelse för det uppstått så fördes anteckningar in i dokumentet för att 

markera vad som uppfattades att vara centrala upplevelser i måltidskontexten för författaren 

av dagboken. Dessa textmassor vilka upplevdes som centrala flyttades sedan in i en tabell, 

detta för att underlätta förloppet då kondenseringen och kodningen av informationen skedde, 

även omkringliggande text togs med för att behålla kontexten.  
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Kondenseringen skedde, som beskrivet i Figur 1, genom att essensen hos en grupp ord eller 

meningar, de begrepp i ett stycke som förmedlade styckets kärna, eftersöktes och preciserades 

i en meningsbärande enhet (Graneheim & Lundman, 2004), se Bilaga 2 för utdrag ur 

analysen, från meningsbärande enhet till kategori. Dessa meningsbärande enheter 

abstraherades och tilldelades koder vilka illustrerade den tolkning som gjorde av innebörden 

hos den meningsbärande enheten. Dessa koder kategoriserades i kategorier vilka var 

utformade för att beskriva materialets gemensamma nämnare, kategoriernas utformning var 

formulerad så att en kod enbart kunde platsa under en kategori. Efter analysen exkluderades 

en skildring då den inte gick att placera i enbart en underkategori, materialet bedömdes vara 

för litet för att kunna dra en slutsats om dess placering.  

 

Figur 1. Principen för den stegvisa processen att analysera materialet från meningsenhet till kategori. 

Resultat 

Under analysens gång framträdde tydligt tre kategorier fram efter vilka autenticitet bedömdes 

av besökaren. Dessa kategorier var platsen, mötet med den Andre och maten och drycken, av 

dessa tre hade mötet med den Andre mer sällan en roll som autenticitetsförmedlare i 

jämförelse med platsen och maten och drycken. Kategorien mötet med den Andre hade 

underkategorierna den Andres beteende samt den Andres kultur, här framgick det i 

skildringarna hur förståelsen, eller oförståelsen, för hur den Andre agerade påverkade 

upplevelsen av äkthet. Under kategorien platsen lokaliserades underkategorierna platsens 

placering samt förståelsen för platsen; här framgick det hur den fysiska miljön agerade 

förmedlare av en äkthetskänsla i måltidsupplevelsen. I kategorien maten och drycken kunde 

underkategorierna producentens kultur, maten och dryckens historia och maten och dryckens 

ursprung placeras. I dessa underkategorier framgick det hur maten och drycken förhöll sig 

som bärare av autenticitet i förhållande till skildrarnas förståelse för den lokala 

måltidskulturen. 

Mötet med den Andre 

Då mötet beskrevs som det autenticitetsförmedlande så var det främst hur den Andre betedde 

sig i måltidskontexten som förmedlande känslan. Att aktivt få delta i, samt observera, den 

Meningsenhet 
Meningsbärande 

enhet 
Kod Underkategori Kategori 
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Andres vardagsbestyr tycks utgöra en viktig del i äkthetsupplevelsen. Upplevelsen av äkthet 

kan bidra både negativt och positivt till upplevelsen då förståelse för den kontext besökaren 

befinner sig i saknas. Kategorin mötet med den Andre identifierades genom upptäckten av två 

underkategorier, den Andres kultur samt den Andres beteende. Dessa underkategorier ansågs 

ligga mycket nära och kommer därför att redogöras för gemensamt i kapitlet. Skillnaden 

bedömdes ligga i att den Andres kultur som underkategori beskrevs utifrån ett observerande 

perspektiv med viss distans, medan den Andres beteende innefattade en direkt påverkan på 

subjektet. Sex av de 25 använda resebeskrivarna bedömdes ha mötet med den Andre som 

främsta bedömningskriterium för upplevd autenticitet. Detta belystes inte enbart genom hur 

måltidskontexten som sådan beskrevs, utan även hur helhetsintrycket av kulturen i form av 

mellanmänskliga möten återgavs.  

Tabell 2. Identifierade koder under kategorien mötet med den Andre. 

Kod Underkategori Kategori 

Avvikande beteende (1)1   

Deltagande i ritualer (1) Den Andres Beteende (2)  

Mötet med den Andre (6) 

Kulturell avvikelse (3)   

Kulturell preferens (1) Den Andres kultur (4)  

1) Siffrorna inom parentes anger antalet identifierade skildringar inom varje kod, underkategori samt kategori. 

Kulturella inslag i det dagliga livet som ansågs avvika från den egna uppfattningen om 

normalitet ansågs konstigt. Dessa inslag av kulturyttringar förekom även inom ramen för 

måltidskontext och påverkade då besökarens uppfattning om autenticiteten av måltiden. Dock 

så förelåg en påverkan av måltidskontexten även om den kulturyttring som bedömdes som 

främmande inte låg i direkt anslutning till måltiden.  

Utdrag ur skildring 06: 

[…] restaurangerna är uppradade efter stranden och serverar i det närmaste 

identiska menyer – vilka hävdar icke-ironiskt att de specialiserar sig på indisk 

tandoori, skaldjur, tibetanskt, italienskt […] I restaurangupplevelsen, typiskt 

sett, har gästen har ofta inte valet att själv välja vart man vill äta lika mycket 

som man blir indriven i en restaurang. […] Men på något sätt så försöker 

indierna alltid att sälja på mig saker som är värdelösa för mig, ärligt talat, det 

är otänkbart att det de försöker sälja är användbart för någon. […] I 

ärlighetens namn, detta summerar alla upplevelser i Indien.   
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Då besökare vid uttalade turistdestinationer utsätts för aggressiv marknadsföring och får en 

upplevelse som inte stämmer överens med den förstådda bilden av destinationen, som i 

skildring 06, så kan detta skapa stereotyper som appliceras på det besökta landet. Skildraren 

upplever här att den restaurangupplevelsen som säljs inte kan vara en autentisk sådan utifrån 

vad säljaren försöker förmedla, detta illustrerar tydlige med det sarkastiska begreppet icke-

ironiskt. Då mötet med den Andre beskrivs inom kontexten för autenticitetsförmedling i 

måltidssammanhang så är det observerade beteendet hos den Andres kultur en tongivande 

faktor. Här beskrevs hur ett beteende som starkt skiljde sig från det egna och gärna beskrevs 

som konstigt. Oförmågan att kunna relatera till situationen i vilken den Andre befann sig 

förmedlas som en viktig faktor i upplevelsen. Man anser att även om en situation upplevs som 

genuin så bidrar den nödvändigtvis inte alltid till en ökad positiv upplevelse, det genuina kan i 

vissa situationer upplevas, inte bara störande, utan även pretentiöst och konstlat och på så sätt 

bidra negativt till helhetsupplevelsen. 

Utdrag ur skildring 07: 

[…]N/N är fortfarande irriterad över hur pretentiös verksamheten var, efter de 

tar hutlösa 65 tjeckiska kronor för en kanna skitsmakande te, när vi betalade 

hälften så mycket på den italienska restaurangen där vi fick vårt goda, tråkiga, 

frukost-te och en stor bit tiramisu. […] Vår servitör extraordinarie började med 

att välja ut teblad from olika burkar på väggen, han vägde sedan upp en portion 

och hällde den i en speciell tepåse, vilken skulle kunna ha varit gjord av 

kashmir […] Det var mer roande att se honom brygga det förbannade teet än 

det var att dricka det. 

Besöket i det tjeckiska tehuset, beskrivet i skildring 07, motsvarande inte förväntningarna 

besökaren hade inför besöket. Istället så påvisar besökaren en tydlig brist i förståelse den 

kulturella kontext inom vilken tehusbesöket som spektakel utspelades. Servitören visar på sitt 

yrkeskunnande och förmedlar en upplevelse; då mottagaren saknar filter för att tolka 

upplevelsen så uppstår istället en situation som bedöms som konstlad och pretentiös och 

objektet, i det här fallet servitören, beskrivs i nedsättande ordalag för sin insats i ritualen.  

Då besökare tilläts delta i de inhemska ritualerna så tycktes detta förmedla en stark känsla av 

autenticitet. Att få bli en del av den Andres vardag och aktivt få delta vid sidan om 

observationen sågs bidra till äkthetskänslan, detta innebar dock inte per automatik att 

upplevelsen var positiv. Dagboksförfattarna som ger uttryck för den Andres beteende som 
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autenticitetsbärare lyfter fram detaljer i beteendet som skiljer sig från det egna som viktiga 

aspekter för genuinitet. Hur den Andre beter sig i måltidssituationen speglas i 

dagboksinläggen främst genom hur man sitter och hur man äter när det rör sig om beteende, 

men även ritualer så som religiösa inslag tycks bidra till autenticitetskänslan. 

Utdrag ur skildring 17: 

Senare ikväll ska vi till en familj i N/N för att äta en autentisk middag, 

förhoppningsvis så serverar de inte hund. I hemmet blev vi satta på golvet i en 

cirkel. I mitten av rummet stod ett korgbord med tre sorters fingermat. Efter 

detta rörde vi allesammans bordet och de äldre (kvinnorna) mässade i ungefär 

en minut. De började sedan knyta band runt våra handleder, och läste någon 

sorts bön varje gång.  

Trots att det i skildring 17 ges uttryck för en situation där författaren själv inte förstod vad 

som pågick mer än att det var en lokal kulturyttring, ett lokalt nyårsfirande, så upplevdes 

deltagandet i ritualen som någonting positivt. Detta inslag av genuinitet i kontexten bidrog 

positivt till att lyfta helhetsupplevelsen. Resenärerna beskriver i sin reseskildring hur de inte 

är främmande för att delta i resmålets religiösa ritualer efter bästa förmåga, detta för att visa 

vördnad för utövarna. Inställningen till kontexten besökaren befinner sig i tycks ha stor 

påverkan på hur den upplevs. 

Utdrag ur skildring 04: 

Hotpot är en gryta som står ovanför en låga, grytan fylls med lager av kött i en 

buljong. Maten tillagas sakta och sen äter du den. Enkelt. Men, att lista ut vad 

det är du äter är inte enkelt. Kineserna äter allt. Jag menar verkligen ALLT. Det 

låg kycklingfötter i vår gryta (ja, hela foten). […] En kantonesisk kille knyckte 

gladeligen kycklingfoten från grytan, som om det vore en slags skatt. 

Skildring 04 redovisar en måltidskontext i vilken besökaren inte känner igen sig i. Här kan 

maten och drycken ses som det värdeförmedlande i sammanhanget, men i den senare delen av 

redogörelsen av restaurangupplevelsen så redogörs det tydligt för ett, i besökarens ögon, 

avvikande beteende hos den Andre. Dom äter verkligen ALLT! Allt i den mening att de även 

äter sådant som besökaren är kulturellt främmande för. En stereotypisering av ett helt folk på 

grunden av några enstaka observationer av vad som spisas på restaurang och säljs på 

marknader. Att bordsgrannarna åt från besökarens gryta var även det en kulturyttring som inte 

subjektet kunde relatera till och det beskrivs därför som märkligt. Det är dock inte bara de 



29 

 

mellanmänskliga mötena som bär och förmedlar autenticitet, platsen tycks även det ha en stor 

påverkan på upplevelsen. 

Platsen 

Då platsen bedömdes vara den primära bäraren och förmedlaren av autenticitet i 

måltidskontexten, vilket var i sju av de 25 skildringarna, så var den främsta anledningen 

platsens läge.  

Tabell 3. Identifierade koder under kategorien platsen 

Kod Underkategori Kategori 

Platsens profilering (2)1   

Förståelsen för platsen (1) Förståelse för platsen (3) Platsen (7) 

Platsens position (4) Platsens placering (4)  

1) Siffrorna inom parentes anger antalet identifierade skildringar inom varje kod, underkategori samt kategori. 

Restaurangens placering i platsen, främst i förhållande till mycket trafikerade platser var 

centralt i skildringarna. Även en restaurangs placering i förhållande till andra restauranger 

som inte ansågs servera autentisk mat framhölls som förmedlare av äkthet. Utöver 

restaurangens position i det fysiska platsen som autenticitetsbärare så identifierades även 

förståelsen för platsen i sig självt som en faktor i en upplevelse av autenticitet. 

En restaurang som förmedlar en måltidskultur, men är placerad i en stad på andra sidan 

jordklotet från den plats som lånat sitt namn åt konceptet kan ses förmedla autenticitet. Det 

geografiska avståndet i det fallet tycks inte spela någon roll för autenticitetsförmedlingen. I 

andra fall så tillskrivs platsen autenticitet för att det är en plats på vilken lokalbefolkningen 

upplevs vistas.  

Utdrag ur skildring 25: 

[…] Just som jag var på väg att vända om och gå tillbaka hem igen så noterade 

jag det bekanta ljuset från gatuförsäljarnas stånd på de mörka gatorna, jag var 

framme. Jag gick omkring en stund och tänkte för mig själv att en del saker var 

underliga: för det första, det var mycket mindre än vad det såg ut på min karta. 

För det andra, det var främst lokalbefolkning på platsen och priserna var 

överkomliga. Efter att jag köpt lite väldigt prisvärd och mycket autentisk mat 

från en gatuförsäljare så la jag ihop två och två och insåg att jag hade upptäckt 

lokalbefolkningens egen nattmarknad. JAAA!  
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Subjektet skildrar, i skildring 25, sin upplevelse som autentisk genom den slumpmässiga 

upptäckten av en marknadsplats vilken nyttjades av lokalbefolkningen. Även matens om 

konsumerades på platsen upplevdes mycket autentisk, dock utan att subjektet redogör vilka 

värden som förmedlar detta.  

Utdrag ur skildring 15: 

[…] Det var en väldigt trevlig upplevelse, men det var nog inte lika spännande, 

nu när vi hade någons om viste vad saker var, som det var när vi var i 

huvudstaden, där vi gick till ett litet gatustånd. De enda turisterna där, och bara 

pekade på olika saker som såg intressanta ut, utan att veta vad det egentligen 

var. En sak som såg svampliknande ut visade sig vara knaprig och innehöll en 

salt vinägersmakade vätska. Jag skulle tycka om att veta vad det var… tror 

jag… Kanske är det bättre att inte veta!  

Gatumaten beskriv, i skildring 15, som en bärare av autenticitet tillsammans med platsen, och 

spänningen mattades också av att subjektet i den senare måltidskontexten hade med sig någon 

som visste vad det var som åts. Då subjektet med sin grupp vistades i huvudstaden så var de, 

de enda turisterna på platsen tillsammans med lokalbefolkningen, autenticiteten i den 

situationen förstärks av gruppens rumsliga och kulturella isolering. Subjektet hade en 

förståelse för platsen och kopplade i denna förståelse in att lokalbefolkningen åt och vistades i 

platsen.  

Den vanligaste faktorn som påverkar huruvida platsen beskrivs som förmedlare av autentiska 

värden är den geografiska placeringen. Då främst i förhållande till platser som upplevs som 

turistiska. Gator som är högtrafikerade och där en stor mängd turister rör sig upplevs inte 

kunna husera restauranger som förmedlar autenticitet. Vad som är mer autentiskt med en 

restaurang som ligger en bit, alltid en odefinierad distans, ifrån ett tursitstråk preciseras inte, 

det tycks vara en känsla som uppstår intuitivt. Desto mindre turister som vistas vid en plats 

vid ett givet tillfälle kan vara förmedlare av autenticitet och genuinitet.  

Utdrag ur skildring 13: 

Eftersom vi hade nått stadskärnan så bestämde vi oss för att det var ett bra 

tillfälle att äta och hitta något varmt ställe en stund innan vi begav oss igen. Vi 

ville ha autentisk österikisk/tysk wienerschnitzel så vi kunde säga att vi hade ätit 

autentisk mat hela helgen, så vi begav oss ner utmed sidogatorna för äkta (och 

billig) mat. […] 
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Sökandet efter den genuina och autentiska maten skedde, som beskrivet i skildring 13, med 

det enda urvalet att restaurangen inte skulle ligga utmed en huvudgata eller i centrum. 

Subjektet begav sig från centrum ner utmed sidogatorna för att lokalisera autentisk mat. Det 

tycks ha funnits en förespegling att restaurangers genuinitet minskade ju närmare stadskärnan 

de befann sig. Ett annat kriterium subjektets grupp bestämd sig för var att måltiden skulle vara 

billig, huruvida detta påverkade, eller bidrog till, känslan av autenticitet framgick inte av 

skildringen. Ett liknande scenario utspelade sig i Katalonien.  

Utdrag ur skildring 18: 

Lyckligtvis så kunde vandrarhemmet förvara våra väskor då vi begav oss ut för 

att hitta någonting att äta till lunch. Vi ville komma bort från huvudgatan så vi 

kunde få oss en mer autentisk måltid, så vi gick i omkring 15 minuter till ett 

trevligt ställe med uteservering. Tydligen så vill Barcelona bryta sig loss från 

Spanien och bilda sitt eget land så många personer vägrar prata spanska. 

Istället pratar de ett liknande språk som kallas katalanska. […] 

Trots subjektets bristande förståelse för och kunskap om regionen, vilket framgår i skildring 

18, så gjorde ändå en bedömning att om autentisk mat skulle finnas en bit från huvudstråket. 

Det kan uppfattas att en mer representativ måltid för regionen per automatik serveras desto 

längre från stadskärnan man kommer. Var man äter och vem som finns närvarande har visat 

sig vara tydliga faktorer på påverkan av äkthetskänsla i måltidskontexten, men även vad som 

serveras tycks ha en stor påverkan. 

Maten och drycken 

Maten och drycken anses i de flesta skildringar, tolv av 25, vara den primära 

autenticitetsförmedlande enheten i måltidens kontext. Maten beskrevs ofta som det centrala i 

måltiden även om de faktorer som förmedlade äktheten kunde skilja sig något åt. 

Identifikationen av maten och drycken som kategori skedde genom identifierandet av tre 

underkategorier. Kategorin maten och dryckens historia innefattar produktionsmetoder som 

upplevs ha en historisk förankring och genom produktionen överförs autenticitet till maten 

och drycken. Maten och dryckens ursprung som underkategori innefattar maten och dryckens 

geografiska ursprung och hur detta förmedlar autenticitet genom maten och drycken. Den 

tredje kategorin är producentens kultur och hur denna avspeglas i maten och drycken.  
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Tabell 4 Identifierade koder under kategorien Maten och drycken 

Kod Underkategori Kategori 

Personlig uppfattning om äkthet 

(2)1 

  

Maten och dryckens förväntade 

smak (1) 

Maten och dryckens ursprung 

(5) 

 

Matens regionala ursprung (2)   

Lokalbefolkningens matvanor 

(4) 

 Maten och drycken (12) 

Hur maten och drycken tillreds 

(2) 

Producentens kultur (6)  

Maten och dryckens historiska 

förankring (1) 

Maten och dryckens historia (1)  

1) Siffrorna inom parentes anger antalet identifierade skildringar inom varje kod, underkategori samt kategori. 

Det tycks finnas ett synsätt på produktion av autentisk mat i måltid som innefattar maten och 

dryckens historia. Genom den historiska förankringen så kan maten och drycken fungera som 

äkthetsbärare och denna egenskap tillskrivs produkter som en essens av historisk genuinitet. 

Traditioner och historiska inslag kanaliserar in i maten och drycken genom tillagning, samma 

produkt som sedan serverar till och konsumeras av en besökare. Det tycks finnas en vikt av att 

beskåda tillagningsprocessen, eller på annat sätt tillgodose sig information om 

tillagningsmetodiken, för att värdet av autenticitet skall finnas hos maten och drycken. 

Huruvida maten i måltiden faktiskt är tillagad efter historiskt korrekta metoder och receptur 

tycks inte ha någon betydelse, så länge den historiska aspekten kommuniceras till gästen.  

Utdrag ur skildring 21: 

Så fort jag klivit av bussen så såg jag ruinerna efter ett coliseum från det första 

århundradet. Vi gick på en tur genom den magnifika staden innan vi satte oss 

ner för att äta lunch på restaurang som serverar autentisk mat från den 

romerska perioden, detta inkluderade även vin som var kryddat efter romarnas 

smak (peppar, örter, honung… mums!). Lunchen började med gåsleverpastej 

och kex och fortsatte sedan med ägg som var blandat med lokala grönsaker. 

Efter det så åt i en varmrätt med fläsk och en dessertbakelse med bär som var 

väldigt väldigt god. Spanjorerna (eller i det här fallet romarna) åt väldigt bra. 

Huruvida faktiskt receptur som härstammade från tiden då romarna var i Spanien användes, i 

skildring 21, eller inte framgick inte av skildringen. Det räckte att subjektet fick uppfattningen 

att det serverades tidstypisk, autentisk, mat för att ett autenticitetsvärde skulle förmedlas 
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genom maten och drycken. Vinet tycks ha förmedlats som smaksatt efter romarnas behag. 

Subjektet fick uppfattningen att maten som konsumerades var anpassad enligt det romerska 

smakackordet och detta tycks ha räckt för att känslan av autenticitet skall ha uppstått. Maten 

hade en tydlig historisk förankring förmedlad och detta var den primära bäraren av 

autenticitet. I likhet med maten och dryckens historia så kan även autenticitet hos 

producentens kultur förmedlas genom maten och drycken. Den upplevda förståelsen för den 

Andres kultur kan speglas i måltiden då maten och drycken konsumeras vilka antas ha fått en 

essens av autenticitet genom produktionen. Då en besökare format sin förståelse för en 

måltidskultur, även om denna förståelse är godtycklig och saknar grund, så förväntas det 

serveras en specifik typ av produkt för att måltidskontexten skall upplevas som autentisk. 

Produkter som därför inte bedöms höra hemma i den besökta kulturen saknar därför 

förmedlingsförmåga av genuinitet.  

Utdrag ur skildring 24: 

Efter alldeles för många skarpa svängar och nästan-olyckor så var vi framme i 

Vang Vieng. Vi anlände till en fin liten stad och skaffade rum på ett pensionat 

tillsammans med en person vi träffade på vägen upp. Vi gick för att äta middag, 

och vi hade blivit lovade en autentisk måltid, men allt vi fick var pasta hahaha. 

Subjektet, i skildring 24, hade stiftat bekantskap med en person ur lokalbefolkningen under en 

resa och hade av denne person blivit erbjuden att delta i en autentisk måltidskontext. 

Subjektet hade utifrån sin förståelse av den kultur i vilket denne befann sig i format sig en 

bild av vilka produkter som kunde ingå i måltiden. Då pasta serverades så uppstod det en för 

stor skillnad i vad som serverades och vad som förväntades för att måltiden skulle upplevas 

som autentisk. Vad subjektet hade förväntat sig av värden och vad som kunde tänkas vara 

autentiskt framgick inte av skildringen. Inte heller framgick det ifall pasta var en basföda som 

ofta användes av den besökta familjen eller inte.  

Utdrag ur skildring 16: 

[…]Hursomhelst, det visade sig vara vår lyckodag eftersom hon lagade en 

kycklinggryta som serverades med grönsaker, ris, sallad och stekt kokbanan… 

och det var LJUVLIGT! Kycklinggryta är honduransk specialte, så jag hade 

hoppats på att vi skulle få äta det innan vi lämnade ön… och låt mig säga att 

jag är väldigt glad att de fick slut på bröd just då – vi fick nu en mycket mer 

autentisk måltid. 



34 

 

Även här, i skildring 16, skildrar subjektet den autentiska måltiden, utan att egentligen besitta 

någon kunskap om måltidskulturen de vistades i. Istället bedöms autenticiteten utifrån 

besökarens egen förståelse för den kulturella kontext vilken måltiden utspelades i. Varför en 

club sandwich, vilket var vad besökaren egentligen ville äta, inte kunde anses som autentisk 

redogjordes det inte för i reseskildringen. På liknande sätt redogjorde en besökare för hur 

rituella drag inkorporerade autenticitet hos maten och drycken genom en speciell 

tillagningsmetod hos nawabernas kultur. 

Utdrag ur reseskildring 12 

Den mest uppseendeväckande egenskapen hos Oudhi-traditionens matlagning 

är Dum-processen som tillagningsmetod. Med denna unika tillagningsmetod så 

förseglas mat i stora rundbottnade kokkärl som kallas degh och dessa placeras 

sedan över en långsamt brinnande eld så att råvarorna tillagas i sin egen saft, 

detta under en Bawarchies ständigt vakande öga.  

Skribenten, i skildring 12, förundras över tillagningsmetoderna och det stora utbud av kryddor 

som används i matlagningen. Det centrala i observationen är hur maten och drycken tillagades 

och hur producentens kulturella särart inkorporerades i maten. Folkets och regionens 

måltidskultur bidrar till upplevelsen av autenticitet i kontexten. Det tänkta geografiska 

ursprunget av maten och drycken var även det en tydlig bärare av autenticitet, vare sig det 

rörde sig om faktiskt ursprung eller ett ursprung förmedlat genom en måltidskontext. Det 

tycks vara det tänkta ursprunget, upplevelsen av geografisk historisk förankring till en 

specifik plats som initierar en upplevelse av äkthet och genuinitet hos en produkt. Platsen 

påverkar inte nödvändigtvis denna upplevelse av äkthet om maten och drycken i sig förmedlar 

det värdet. En resenär menade att autentisk mexikansk mat gick att äta i Los Angeles bara 

man visste var man skulle bege sig. Samma resenär påpekade att man inte kunde äta Taco 

Bell och tycka att det var genuin mexikansk mat. Vilka kriterier besökaren hade för att 

bedöma autenticiteten hos maten och drycken framgick dock inte av skildringen.  

Utdrag ur skildring 22: 

[…] Vi handlade en stund och gick sedan till matsektionen. Det var fullt med 

autentisk mat från olika länder. Thai, Indiskt, Brasilianskt, Pakistanskt, 

Kinesiskt, Italienskt… Jag provade bang bang kinesiskt friterad kyckling, falafel 

med friterade barbanzobönor från Egypten, en pizzaslice från Italien och någon 

typ av kyckling från Indien! Allt var bra! Jag gillade verkligen falafeln! 
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Subjektet beskriver, i skildring 22, hur autentiska rätter från olika nationer serverades sida vid 

sida. Det är tydligt att hur restaurangerna valde att profilera sin produkt hade en tydlig 

inverkan på besökaren och autenticitetsvärdet uppfattades trots att platsen var förlagt till en 

annan geografisk plats än den maten och drycken var tänkt att representera. Inte heller att 

flera måltidskulturella uttryck fanns att tillgå inom samma geografiskt begränsade område 

tycktes påverka besökarens uppfattning av autenticitet. Subjektet ger uttryck för att ett flertal 

autenticiteter här gick att uppleva parallellt med varandra utan att för den sakens skull idka 

påverkan på varandra. Huruvida restaurangerna gjorde anspråk på att leverera autentiska 

produkter eller inte framgick inte av skildringen utan upplevelsen tycks stamma från 

subjektets förståelse för objektet. 

Utdrag ur skildring 10: 

[…] Jag upplevde det varma cypriotiska värdskapet så fort jag kom in. Ägaren 

av restaurangen var friluftsmänniska och beroende på säsong så var han 

antingen ute och jagade fågel och kanin, plockade svamp, sniglar eller vild 

sparris för sin mat. […] Vi valde att prova det stora urvalet av cypriotisk meze 

vilket varierar med säsongen vilket är väldigt bra för gästerna. […]Allt hade 

den autentiska smak som jag förväntade mig. 

En besökare på en restaurang på Cypern med sitt sällskap och åt en uppsjö av olika rätter, 

subjektet, i skildring 10, hade en förståelse för hur maten skulle vara och alla rätter 

motsvarade denna förväntan. Denna uppfyllelse av förväntningen bidrog till att all mat som 

spisades upplevdes som autentisk och tilläts representera det cypriotiska köket. Det genuina 

låg i att maten och drycken representerade, genom smakupplevelsen, destinationen på vilken 

subjektet befann sig. 

Sammanfattning av resultat 

Efter det att den insamlade informationen analyserats så visade det sig tydligt att besökare 

upplevde autenticitet i anknytning till måltidskontext och att denna upplevelse berodde på 

olika faktorer. Dessa faktorer efter vilka autenticitet tycks skapas uttrycks utifrån besökarens 

förståelse för kontexten denne befinner sig i. Den grundar sig således på vad besökaren tror 

sig veta om det besökta resmålet och hur denna vetskap faktiskt bemöts. Inte i någon av 

skildringarna redogör skildraren för sin kunskap om destinationen men kan oavsett detta göra 

en bedömning på vad som är autentiskt och inte. Vissa delar av måltidens delar tycks ha 

tyngre influens vid skapandet av upplevd autenticitet än andra. Detta syntes tydligt i 
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materialet då de identifierade kategorierna, mötet med den Andre, platsen och maten och 

drycken, snabbt utkristalliserades.  

Nedan redovisas resultatets sammanställning i Tabell 5 där samtliga identifierade koder listas 

och hur det fördelar sig över underkategorier, kategorier och till slut landar i det identifierade 

temat. I varje cell i tabellen redovisas, inom parentes, hur många skildringar som placerades 

under respektive kod, underkategori, kategori samt totalt under tema.  

Tabell 5. Sammanställning av Identifierade koder i insamlad data. 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Avvikande beteende (1)1    

Deltagande i ritualer (1) Den Andres Beteende (2)  

Mötet med den Andre (6) 

 

Kulturell avvikelse (3)    

Kulturell preferens (1) Den Andres kultur (4)   

Platsens profilering (2)    

Förståelsen för platsen (1) Förståelse för platsen (3) Platsen (7) Autenticitet (25) 

Platsens position (4) Platsens placering (4)   

Personlig uppfattning om äkthet 

(2) 

   

Maten och dryckens förväntade 

smak (1) 

Maten och dryckens ursprung 

(5) 

  

Matens regionala ursprung (2)    

Lokalbefolkningens matvanor 

(4) 

 Maten och drycken (12)  

Hur maten och drycken tillreds 

(2) 

Producentens kultur (6)   

Maten och dryckens historiska 

förankring (1) 

Maten och dryckens historia (1)   

1) Siffrorna inom parentes anger antalet identifierade skildringar inom varje kod, underkategori, kategori samt tema.  

Diskussion 

I diskussionskapitlet kommer jag inledningsvis diskutera resultatets kategorier i sin helhet, jag 

kommer diskutera metodvalet och slutligen de etiska avväganden jag gjort i uppsatsen. 

Resultatdiskussion 

Det tycks framträda ett mönster i materialet när det gäller autenticiteten och det är att den 

upplevda autenticiteten inte nödvändigtvis behöver ha en förankring någonstans förutom i den 

egna förståelsen för det som bedöms. De kategorier som utkristalliserades genom den 

syftesstyrda innehållsanalysen kan sägas vara de centrala aspekter i måltiden vilka förmedlar 
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autenticitet. Hur denna autenticitet tolkas och tas emot kommer att diskuteras under varje 

grupp för sig. 

Mötet med den Andre 

Att få delta i en social kontext där måltiden är det centrala kan i sig förmedla en upplevd 

autenticitet. Detta då deltagarna i sammanhanget utsätts för någonting som de själva tolkar, 

efter sin egen förståelse, som typiskt för platsen de befinner sig på. Hur vi förstår den sociala 

kontexten grundar sig vår habitus, våra sammanlagda symboliska kapital. Bourdieu (1991) 

menar att då vi befinner oss i ett socialt rum så är habitus den kompass vilken vi använder för 

att navigera och ge mening åt det vi har runt i kring oss. Förståelsen för den Andre tycks 

genom mötet ha en stark påverkan på hur autenticiteten i måltidskontexten upplevs; då 

subjektet befinner sig i en kontext där objektet intagit en roll som motsvarar, eller inte 

motsvarar den förståelse subjektet har för kontexten. Denna yttring gör sig påmind i fallet 

med besökaren i skildring 06, besöket i Indien, som möttes av marknadsföring för 

restauranger, vilken inte bedömdes föra fram ett autentiskt budskap. Denna kulturyttring är 

någonting som besökaren med sin habitus inte kan relatera till och utifrån sin förståelse för 

den Andre, genom sig själv, upplever som främmande och stötande. Denna diskrepans mellan 

upplevelsen och den förväntade upplevelsen skapar en negativ påverkan på besökarens 

helhetsuppfattning (Hall, 1997). Detta tydliggörs genom hur dagboksanteckningen avslutas 

med […] detta summerar alla upplevelser i Indien. Alla upplevelser i Indien avviker från 

personens förståelse för den Andre. I sin skildring av resan i Indien redogör inte subjektet för 

sin kunskap om regionen på ett sådant sätt att läsaren får en förståelse för hur involverad 

resenären är i den lokala kulturen. Dock så beskriver subjektet sin upplevelse noga och det är 

därför rimligt att anta att dennes verklighet faktiskt upplevdes som den beskrivits. 

Denna skillnad mellan förväntningar på den Andres kultur och vad som faktiskt observeras 

skildras även tydligt i besöket vid tehuset i skildring 07. I detta fall är det två västerländska 

kulturer som möts, men skillnaden som uppstår mellan den egna förståelsen, den egna 

habitus, och den Andres kultur är för stor för att besökaren skall kunna uppleva besöket vid 

tehuset som positivt.  Subjektet skildrar hur de tidigare varit och druckit te och ätit en bakelse 

på ett annat kafé, detta upplevdes som genuint och liknande inte alls det besök de utsatte sig 

för vid det senare tillfället.  

Dels så upplevde skildraren att priset var för högt i förhållande till det tidigare besöket och 

dels så uppfattade man smaken på teet som dåligt. Man upplevde även att utseendet på 
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servitören var malplacerat och att hela servicemötet var konstlat. Skildringen över tillfället ger 

intrycket att servitören mycket väl visste vad han gjorde men det var inte vad subjektet hade 

förväntat sig av ett besök vid ett tehus. Det skulle kunna vara så att besökaren inte besitter ett 

tillräckligt stort kulturellt kapital för att kunna navigera på det fält inom vilket föreståndaren, i 

sin roll på tehuset, befann sig (Broady, 1998). Istället för att förstå och agera inom ramen för 

kontexten så intog besökarna en fientlig hållning gent emot den Andre, på det sätt de 

Beauvoir (2002) beskriver, den autentiska upplevelsen bidrog negativt till helhetsupplevelsen. 

Skribenten beskrev objektet för observationen i nedsättande ordalag, vilket skulle kunna tyda 

på en försvarsmekanism, för att skydda den egna sfären från någonting avvikande. 

Själva deltagandet i den sociala delen av måltiden tycks bidra till autenticitetskänslan på ett 

annorlunda sätt än i de fall då besökaren hade en mer observerande hållning. Detta 

exemplifieras av besökarna vilka, i skildring 07, redogjorde för hur de fick delta i ett 

nyårsfirande. De fick genom sitt aktiva deltagande i inhemska ritualer en 

autenticitetsupplevelse vilken bidrog till att sammanhanget som helhet upplevdes positivt. 

Genom att söka aktivt deltagande i den besökta nationens kulturyttringar visade subjektet en 

vilja att förstå den besökta kulturen. Så även om resenären saknade, faktiskt, kulturellt kapital 

för att fullt ut förstå situationen så innebar det aktiva deltagandet, som motiv för kontexten, att 

helhetsupplevelsen fick en positiv påverkan (Chang et al., 2011;Broady, 1998). 

Det ter sig även som att då skilda habitus agerar inom samma kontext, som fallet, i skildring 

04, på restaurangen i kina där gästerna åt en så kallad hotpot, så kan skapandet av stereotyper, 

som de beskrivs av Dyer (1999), förekomma. Subjektet i fallet dömer inte bara objektet som 

social varelse, utan överför sin bild av denne till en hel nationalitet, kineserna äter vad som 

helst. Värderingen i vad objektet gör, i det här fallet äter något subjektet ser som främmande, 

skulle kunna förklaras genom att den personliga kulturen, som en del av habitus (Bourdieu, 

1984), inte inbegriper ett tolkningsutrymme för den Andres måltidskultur. Men motivaspekten 

torde även den spela en viktig roll i hur autenticitetsupplevelsen formas och påverkar 

helheten, då motivet skulle kunna agera som en extra lins i serie med den kulturella linsen. 

Här tycks inte subjektet ha haft som motiv att försätta sig i en främmande situation, som det 

beskrivs av Okumus et al. (2013), och saknar därför verktyg att på ett bekvämt sätt navigera i 

den sociala verklighet denne försatt sig i. Den saknade förståelsen för den kulturella kontexten 

bidrar också till att upplevelsen inte upplevs positiv. Besökaren bedömer den Andre utifrån 

sin egen kultur som lins och påmålar således den besökta kulturen en fasad av äckel, detta 

tydliggörs inte minst i utdragets sista del, där vad som äts målas upp i negativa ordalag.  
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Om besökaren, i skildring 06, som besökte Indien hade haft som motiv att utforska den lokala 

kulturen vid destinationen så skulle upplevelsen kunna uppfattas som positiv, trots den 

upplevt stora kulturella skillnaden. I de fall ovan då situationer upplevdes som negativa så är 

det baserat på den diskrepans som tycks råda mellan subjektets förståelse för kontexten samt 

det värde mötet, som objekt, förmedlar inom ramen för samma kontext. I det fall där en 

förståelse fanns eller önskades för kontexten så upplevdes mötet med den Andre som 

autentiskt värdeförmedlande objekt som positivt.  

Platsen 

Det tycks finnas en strävan att upptäcka det genuina och det autentiska i en kultur genom att 

bege sig till platser där, enligt subjektets uppfattning, lokalbefolkningen huserar. Hur sådana 

platser lokaliseras och varför dessa skulle vara mer genuina än platser som besöks av personer 

med annan kulturell bakgrund redogörs inte för i skildringarna. En förklaring skulle kunna 

finnas i de Beauvoirs (2002) beskrivning av den dualititet som finns mellan det Egna och den 

Andre. Sökandet efter det genuina sker i ett geografiskt område där subjektet inte känner igen 

sig och inte kan relatera till och där skapas även uppfattningen om att turister i allmänhet inte 

besöker dessa områden. Kanske går förklaringen även att finna i Saussures tankar, som de 

beskrivs av Hall (1997) kring begreppens innebörd, vi vet vad någonting är, eftersom vi vet 

vad det inte är. Den konstruerade fysiska platsen, i form av städer, byar eller restauranger, är 

produktioner av kultur och ingår således i det sociala platsen och navigeras även inom med 

hjälp av habitus. 

Detta föranleder att subjektet vet att ett område är autentiskt eftersom det inte är ett turiststråk, 

enligt den förståelse subjektet har för regionen. Detta skildras tydligt i utdraget ur skildring 

25, besökaren som av en slump upptäcker en nattmarknad på vilken lokalbefolkningen vistas. 

Avsaknaden av igenkänning påverkade subjektet till en upplevelse av autenticitet så som 

Wang (1999) beskriver den existentiella autenticiteten. Subjektet upplevde att han rörde sig i 

en, för sig själv, inte avsedd plats, maten som konsumerades på platsen upplevdes som 

mycket autentisk. Isoleringen från de Egna hos den Andre tycks vara en bidragande orsak till 

upphovet av känslan av autenticitet.  

Detta är även talande i skildring 15, då subjektet beskriver en situation vid vilken förståelsen 

för den upplevda kulturen var liten. Subjektets habitus tillät inte en förståelse för situationen, 

det enda sättet besökaren kunde kommunicera var med att peka på produkter som sen skulle 

förtäras. Detta förfarande beskrevs som spännande och autentiskt och tycks ha bidragit 
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positivt till subjektets uppfattning av situationen. Skådeplatsen för måltiden stämde överens 

med vad subjektet föreställt sig skulle vara autentiskt, det förmedlade värdet låg i paritet med 

förväntningarna vilket resulterade i en ökad tillfredställelse (Chang, Kivela, & Mak, 2011). 

Måltidskontexten beskriven i skildring 15 var isolerad från andra besökare av samma 

nationalitet som subjektet, detta tycks vara ett återkommande tema då platsen ses som 

autenticitetsförmedlare. Områden som bedömdes ha en stor rörelse av turister upplevdes i 

måltidskontext inte autenticitetsbärande på samma sätt som rum vilka befanns sig på ett större 

geografiskt avstånd från sådana områden.  

I skildring 13 så ges det tydligt uttryck för denna hållning, personerna vilka befinner sig i 

stadens centrum söker en autentisk upplevelse utmed sidogator. Man applicerar här sin 

förståelse, sin habitus, på ett område man inte är familjär med. Det kan vara så att subjektens 

hemort inte tillhandahåller restauranger i stadskärnan vilka de själva ser som representativa 

för sin kulturs kök och därför antar de att detsamma gäller även på orten de besöker. Det tycks 

även som autenticiteten kan bedömas trots att subjekten saknar förståelse helt för regionen de 

besöker. I skildring 18 så bedöms måltiden som autentisk på samma sätt som i skildring 15, 

men här ger subjektet uttryck för stor oförståelse för platsen måltiden utspelar sig i. Det kan 

vara så att utifrån den begränsade förståelse subjekten har för besöksmålet så bedöms 

autenticiteten i de här fallen efter förväntningarna, på samma sätt som personer vilka besöker 

sedvanemarkerna kan bedöma autenticitet (Müller & Pettersson, 2001). 

Maten och drycken 

Maten och drycken är det som främst skildras som autenticitetsbärande i måltidskontexten 

och beskrevs även i de flesta skildringarna som det vilket måltiden kretsade kring. Tydliga 

kopplingar gjordes till produkters historiska men även geografiska ursprung som 

autenticitetsbärande. I skildring 21 så redogör subjektet för en måltid som intas i samband 

med ett besök vid ruiner efter en historisk arena. Vid platsen finns en restaurang som saluför 

mat och vin som av subjektet uppfattas vara kopior av den mat de gamla romarna spisade. 

Restaurangen menar, enligt skildringen, att vinet som säljs är smaksatt för att passa de gamla 

romarnas preferenser. Subjektet uppfattar, efter sin förståelse, detta som autentiskt. I 

situationen besökaren befinner sig i så vet denne att det som äts och dricks är en äkta historisk 

representation, vare sig den är äkta, äkta eller äkta falsk (Eco, 1986).  

Likt situationen med besökare i samernas sedvanemarker förväntar sig att urbefolkningen äter 

fisk och renkött, är traditionsbundna och boende i kåtor, så ger skildring 24 uttryck för en 
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liknande förståelse (Müller & Pettersson, 2001). Subjektet hade blivit lovad en autentisk 

måltid och hade med sin förståelse format sig en uppfattning av vad som skulle serveras. 

Detta beskriver Dyer (1999) som ett sätt för individen att hålla ordning på sociala fenomen 

genom konstruerandet av stereotyper. Besökaren hade format sig en bild av vad som ingick 

inom ramen för den måltidskultur vilken finns i Laos, pasta var inte en del av den bilden. Så 

när det ändå bjöds på pasta så saknades förståelse och hela situationen uppfattades som 

främmande och beskrivs i skildringen i det närmaste som löjeväckande. Här ter det sig som att 

besökaren förväntade sig en produkt med en stark geografisk koppling men också en produkt 

vilken har ett avgränsat geografiskt ursprung.  

Det tycks som att produkter vilka har en global spridning inte ses som autentiska då de 

bedöms, detta tydliggörs av exemplet i skildring 10 då en utebliven club sandwich resulterade 

i en mycket mer autentisk måltid. Det tycks som att subjektets förståelse för den upplevda 

kulturen har en påfallande influens på hur maten och drycken upplevs. I skildring 12 beskrivs 

hur en tillagningsprocess, vilken sker nästan rituellt inkorporerar råvaran i kulturen genom 

tillagningsmetoden som det beskrivs av Lehrer (1972). Maten och drycken tycks även på egen 

merit kunna förmedla autenticitet genom mottagarens habitus. Exemplet med besökaren på 

utomhusmarknaden upplevde hur autentiska produkter från ett flertal olika kulturer 

levererades inom samma geografiska område. Detta utan att ge uttryck för att det skulle 

förekomma någon juxtapositionering, snarare upplevde subjektet flera olika autenticiteter vid 

samma tillfälle. Maten och drycken kan även förmedla kulturella världen och fungera som en 

måltidskultur kondensera (Douglas, 1972). Detta ges uttryck för i den situation som utspelade 

sig på den cypriotiska restaurangen i skildring 10. Sällskapet åt smårätter och upplevde hela 

kontexten som autentisk, detta grundade sig i subjektets förståelse för kontexten och 

upplevelsen av den autentiska måltiden påverkade allting positivt, även de rätter subjektet åt, 

men inte kommer ihåg, upplevs som autentiska. Måltiden fick fungera som en representation 

av hela det cypriotiska köket kondenserad till ett enda sammanhang. 

Den föreställning som finns av andra kulturers måltider utifrån den egna förståelsen av dessa 

skulle kunna grunda sig i den habitus betraktaren har (Bourdieu, 1984). I en allt mindre värld 

så är det svårt, utifrån ett svenskt perspektiv, att inte utsättas för måltidskulturella inslag från 

flera olika kulturer. Restauranger med olika inriktningar finns i de flesta större städer i landet 

och det är troligt att detta bidrar till att forma en förståelse för hur den porträtterade kulturens 

mat är. Andra kulturers mat har idag blivit mycket lättillgänglig vilket påverkar det 

symboliska kapitalet och således även habitus. Det kan vara så att detta är fallet i stora delar 
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av den industrialiserade världen och därför vara en orsak till att maten och drycken som 

måltidskomponent var den mest omnämnda i autenticitetssammanhang. Det kan vara så att då 

personer reser så förväntar de sig samma sak på tallriken som en motsvarande restaurang med 

samma kulturella profil skulle servera. 

Metoddiskussion 

Insamlingsmetoden för data var inhämtad från netnografin och fungerade för ändamålet 

tillfredsställande (Mkono & Markwell, 2014). Det kan dock finnas en viss problematik att 

använda metoden som enskild metod. Detta då den dels är relativ ny i sammanhanget, 

forskning mot besöksnäringen, och dels då det inte går att sondera på djupet då eventuella 

funderingar dyker upp. Metoden kan dock fungera bra för att skapa sig en övergripande 

ögonblicksbild av det aktuella ämnet, förutsatt att det finns öppna forum att tillgå där 

informanter delar med sig av information. Att använda netnografisk datainsamling 

tillsammans med kvalitativ innehålls analys upplevs ha stora fördelar men även en stor 

svaghet. Den stora fördelen är att materialet som inhämtas genom det netnografiska 

datainsamlandet redan är i textform och därför är tidssparande då det kan röra sig om stora 

informationsmassor som annars skulle behöva transkriberas (Graneheim & Lundman, 2004).  

Materialet kan således analyseras relativt omgående. Ytterligare en styrka är den mängd 

naturligt förekommande data som finns att tillgå, informanten skriver för sig själv och för det 

forum som denne huserar på, utan att ta hänsyn till eventuell forskning. Den stora svårigheten 

är att materialet behöver ett visst omfång för att individen som analyserar materialet behöver 

blida sig en förståelse för informanten som skall analyseras. Därför är för korta textavsnitt 

svåra att ta med i ett analysförfarande. Den koppling och förståelse för informanten som 

skulle kunna fås genom ett intervju- och/eller observationsförfarande uteblir vilket medför att 

distansen till förståelsen för informanten blir längre då kroppsspråk och tonläge inte går att 

förmedla genom text. 

Trovärdighet 

Silverman (2006) betonar vikten av att kunna visa på att arbetet skett strukturerat och 

systematiskt för att belysa trovärdigheten i det. Därför kommer en systematisk genomgång av 

aspekter vilka påverkar uppsatsens trovärdighet presenteras här. 

Valet av metod skedde för att vara anpassat till syftet och bedömdes efter förstudiens 

utförande att utgöra ett fungerande verktyg för att uppfylla syftet. Dock inte sagt att valet av 

metod var det optimala sättet att uppfylla syftet, metoden hade väl kunnat kompletteras med 



43 

 

djupintervjuer för att skapa en än högre trovärdighet. Arbetet med uppsatsen tog avstamp ur 

redan etablerad forskning inom området och kan därför anses ha en koppling till den kunskap 

som nu redan finns. Då måltidskunskapen är ett mångdisciplinärt ämne så vilar uppsatsen på 

en stabil och bred grund av kunskap hämtat från olika ämnen (Gustafsson et al., 2009). 

Spetsen, av teorin, som berör ämnets syfte redogörs även den för i teoriavsnittet. 

Systematiken av datainsamlingen och redogörelse för lagring av data redogörs tydligt för i 

metodavsnittet. Analysmetoden som användes är väldokumenterad, se Graneheim and 

Lundman (2004), och tydlig koppling till metodlitteratur görs i avsnittet för metoden. Då 

analysmetoden, kvalitativ innehållsanalys är en välanvänd analysmetod så kan den ses som en 

accepterad metod för analys kvalitativa data. Analysen genomfördes systematiskt och 

redogörelse för hur analysen genomförts finns i dels förstudien men även i analysavsnittet i 

metodkapitlet. Hur analysen har applicerats på det insamlade materialet redogörs för i 

analysavsnittet, där beskrivs hur tematiseringen av den insamlade informationen gick till. 

Resultaten har diskuterats kritiskt och alternativa metoder för att undersöka syftet har 

presenterats. Det finns en tydlig gränsdragning mellan den insamlade informationen och 

tolkningar av densamma. Detta genom att kortare bitar av rådata återgivits i resultatet som 

citat och text som författats för uppsatsen omger citaten. Den omgivande texten är skrivna 

utifrån författarens förståelse för det insamlade källmaterialet och är därför inte likställt med 

rådata. 

Reflektioner kring litteraturen 

Stora delar av det teoretiska ramverket, främst då det rör sig om autenticitet, grundar sig på 

forskning publicerad i tidskrifter och inte i böcker. Detta kan föranleda att teorierna som 

sådana inte uppfattas som tunga och kan tolkas som en brist i uppsatsens trovärdighet. Detta 

är någonting som jag har funderat kring och trots att dessa forskare befinner sig inom 

samhällsvetenskapen och vissa inom gastronomiforskning så befinner sig, flera av de jag 

använt mig av, vid asiatiska lärosäten. Huruvida detta påverkar perspektivet de har på turism 

eller inte kan jag inte säga och jag upplever artiklarna som välstrukturerade och trovärdiga. 

Med det inte sagt att jag är kapabel att göra den bedömningen korrekt. Wang (1999), vilket är 

arbetet som stora delar av autenticitetskapitlet är grundat på är vid inlämnandet av denna 

uppsats citerat över 1300 gånger i vetenskapliga publikationer enligt googla scholar. 
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Slutsats 

Det kan vara så att den upplevda autenticiteten är kopplad till habitus och därför är begreppet 

också individuellt och kontextuellt knutet och bör inte ges en definition utanför den aktuella 

kontexten. Resultatet av den här uppsatsen skulle kunna gå att tolka så som att autenticitet i 

måltidskontext bedöms, utifrån habitus, beroende på hur förväntningar möts. Då upplevelsen 

av en måltidskontext stämmer överens med vad som förväntas så tycks besökaren få en 

upplevelse av autenticitet.  

Förslag på vidare forskning 

För att få en tydligare uppfattning om hur autenticitet skapas i måltidskontext utifrån habitus 

så skulle djupintervjuer behöva göras med informanter vilka gett uttryck för upplevd 

autenticitet i måltid. En konkretare bild skulle kunna skapas om information om vilka värden 

som låg till grund för autenticitetsskapandet fanns att tillgå.  
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Bilaga 1. Söksträngar som använts för att identifiera datakälla. 

Söksträng Träffar 1-P hits Träffar av intresse  + eller - Anledning 

Travel Diary 91*106 3 TravelDiaryApp  - Kostnad 
  

  
TravelPod + Gratis/ingen registrering 

      TravelJournal  - Kostnad 

Online Travel Diary 64*106 3 TravelPod = = 

  
  

MyTripJournal  +/- 
Gratis / otillräcklig 
sökfunktion 

      TravelersPoint  +/- 
Gratis / Bra sökfunktion / Inte 
renodlad 

Online Travel Diary 
Free 50*106 3 TravelPod = = 

  
  

Offexploring  +/- 
Gratis / Ingen registrering / 
Otillräcklig sökfunktion 

      TravelersPoint = = 

Free online travel 
journal 190*106              7 TravelDiaryApp = = 
  

  
Offexploring = = 

  
  

TravelPod = = 
  

  
MyTripJournal = = 

  
  

TravelersPoint = = 
  

  
TravelJournal = = 

      Tripadvisor  +/- 
Gratis / Ingen registrering / 
Otillräckligt fokus 



Bilaga 2. Analysförfarande från meningsbärande enhet till kategori. 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 

Helhetsupplevelsen 
upplevdes positiv av 
besökaren. Maten hade den 
autentiska smaken av N/N 
besökaren förväntade sig. 

Maten och dryckens 
förväntade smak 

Maten och dryckens 
urspung 

Maten och 
drycken 

Deras specialitet var mer 
autentisk än en club 
sandwich 

Lokalbefolkningens 
matvanor 

Förståelse för 
producentens kultur 

Maten och 
drycken 

Autenticiteten bedömdes 
efter att maträtterna 
tillagades enligt de 
preferenser som man tror 
har funnits i en annan tid. 

Den historiska förankringen 
hos maten och drycken är 
viktig. 

Förståelse för maten 
och dryckens historia. 

Maten och 
drycken. 

Den Andres matkultur 
upplevs främmande och 
avvikande då de uppför sig 
på ett annorlunda sätt i 
måltiden. 

Avvikande beteende hos 
den Andre 

Den Andres beteende 
Mötet med 
den Andre 

Besökaren saknar 
förståelsen för den upplevda 
kontexten, saknade verktyg 
för att förstå det som hände. 

Annorlunda Kulturell 
preferens 

Den Andres kultur 
Mötet med 
den Andre 

Maten åts på en plats där 
det inte vistades mycket 
turister och var därför 
autentisk 

Platsens position Platsens placering Platsen 

Maten ansågs autentisk för 
att den åts av 
lokalbefolkningen som 
vistades på platsen 

Förståelse för platsen Förståelse för platsen Platsen 

 


