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Sammanfattning 

Denna uppsats ämnar redovisa en kollaborativ autoetnografisk studie utifrån begreppen 

värdskap, sociologi, kommensalitet och främlingen. Studiens övergripande syfte är att skapa 

en förståelse kring hur måltidsevent anordnade i Umeå via mobil-applikationen Airdine 

upplevs ur värdens perspektiv. Studien bygger på tre event upprättade med aktionsforskning 

som grund, det vill säga en iscensättande och deltagande roll intas av oss som värdar. 

Metoden kollaborativ autoetnografi innebär i denna uppsats att två personer dokumenterar 

varsin uttömmande autoetnografi om sina innerliga tankar och reflektioner kring värdskapet, 

dessa reflektioner utgör studiens empiri. Studien har resulterat i djupa uttömmande 

reflektioner kring värdarna kopplat till det induktiva teoretiska ramverket. Slutsatsen pekar på 

aktionsforskning tillsammans med kollaborativ autoetnografi att kunna fungera som ett 

komplement till varandra och vara ett intressant nytt verktyg för framtida forskning inom 

hospitality-fältet. 

Nyckelord: Aktionsforskning, Airdine, Kollaborativ autoetnografi, Värdskap, Sociologi, 

Kommensalitet, Främlingen. 

 

Abstract 
This paper aims to account for a collaborative autoethnography study based on the concepts 

of hospitality, sociology, commensality and the stranger. The general purpose of the study is 

to create an understanding around how meal-events arranged in Umeå through the mobile-

application Airdine are percieved from the perspective of the host. The study revolves around 

three events executed with action research as its base, in other words a staging and 

participatory roll is taken by us as hosts. In this paper collaborative autoethnograpy means 

that two people each document a complete and exhaustive field-journal regarding their 

innermost thoughts and reflections around their hospitality, these reflections will then make 

up the empirics of the study. The study has resulted in profound exhaustive reflections 

surrounding the hosts connected to the identified theoretical framework. The conclusion 

points at action research paired together with collaborative autoethnography to compliment 

each other and of being a possibly interesting tool for future research within the hospitality 

field. 

Keywords: Action research, Airdine, Collaborative autoethnography, Hospitality, Sociology, 

Commensality, The stranger.   
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1. Inledning 

Vi upplever en trend med ett samhälle där sociala medier allt mer dominerar vår kultur. 

“Vänner” på Facebook kan ibland definieras som främlingar vi träffat enstaka gånger och 

kanske aldrig skulle komma att träffa igen. I större städer finns möjligheten att åka taxi via 

Uber, vi kan sova på främlingars soffor via Couchsurfing och när vi åker på semester tillåts vi 

hyra en främlings lägenhet med hjälp av tjänsten Airbnb. Vilka är alla dessa främlingar och 

varför gör de detta för oss eller sig själva? Varför har vi frångått säkerheten som finns i möten 

med familj och vänner? Nyligen släpptes en svensk mobil-applikation vid namn Airdine. Med 

denna applikation skapar du som värd ett event, en måltid, som andra användare kan ta del av. 

Ändamålet med eventet är upp till värden tillika gästen att avgöra; handlar det om altruistiska 

eller egoistiska anledningar, en vilja att tillfredsställa andra eller sig själv, socialt, kulturellt 

eller handlar det om pengar eller viljan att upptäcka något nytt? Med aktionsforskning som 

redskap kunde vi ta del av skapandeprocessen av tre event i applikationen där vi antog rollen 

som eventvärdar. I ett närmast självbiografiskt resultat baserat på kollaborativ autoetnografi 

klargör vi för våra tankar och upplevelser kopplat till omhändertagandet av främlingar i en 

måltidskontext. 

2. Bakgrund 

Kärnan i uppsatsen relaterar till stor del kring nya och eller diffusa begrepp som med fördel 

beskrivs nedan för att klargöra hur uppsatsens syfte ämnas uppnås. Dessa begrepp innefattar: 

värdskap, social interaktion, kommensalitet och måltiden, främlingen och till sist Airdine. 

2.1 Värdskap 
I enlighet med Morrison och O´Gorman (2006) definieras värdskap på följande sätt: “Det 

presenteras som en värds innerliga mottagande, välkomnande och underhållande av gäster 

eller främlingar av diverse social bakgrund och kultur på ett välvilligt, socialt eller 

kommersiellt sätt med vänskaplig och generös liberalism, in i ens utrymme för att bjuda på 

mat/dryck och/eller husera temporärt. Beroende på omständigheter och kontext till den grad i 

vilket värdskapets erbjudande är betingat eller villkorslöst kan variera.” (s. 3). Värdskap är ett 

forskningsfält som fortfarande saknar en klar definition utan istället förlitar sig på flera olika. 

Brotherton (1999) ställde redan vid det senaste sekelskiftet frågan hur den epistemologiska, 

det vill säga den befintliga bevisade kunskapsaspekten av ett fält skulle kunna utvecklas och 

styrkas när grunden inte är tillräckligt inringad. Ur ett semantiskt perspektiv delar engelskans 
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motsvarighet till värdskap: hospitality, lingvistiska rötter med ord som fientlighet (hostility), 

gisslan (hostage) och fiende (enemy). Koppling görs till ett historiskt perspektiv där värdskap 

skildras som hanteringen av möjligt farliga främlingar i ens egna hem (Lynch, Molz, 

Mcintosh, Lugosi & Lashley, 2011). Tillhandahållandet av värdskap tillhörde ursprungligen 

endast den privata sfären och ansågs vara ett ärofyllt, dygd-belagt och ytterst moral-bundet 

förfarande. Men med modernismen och industrialismen övergick värdskapet i en mer 

kommersiell apatisk, det vill säga likgiltig, skepnad (Brotherton & Wood, 2007). Inom den 

kommersiella marknadssfären handlar ofta värdskap om mat, dryck och logi oftast kopplat till 

ekonomisk aktivitet. Begränsningen i denna sfär har fram till nyligen legat i att begreppets 

intellektuella möjligheter satts i skymundan då begreppets sociala aspekter och dess stora 

möjligheter oftast har förbisetts (Lynch et al., 2011). Selwyn (2000) ser dåtiden jämfört med 

dagens yttringar som motpoler och menar att värdskap konverterar främlingar till bekanta, 

fiender till vänner, vänner till bättre vänner, outsiders till insiders och icke besläktad till 

besläktad. Detta lägger även grunden för värdskap att behandla mer än mat och dryck och gå 

över till mer teoretiska frågor om maktutövande, identitet, våld och rättvisa (Lynch et al., 

2011). Forskare idag ger fortfarande en bild av värdskap som ett mångfacetterat svårdefinierat 

begrepp, problemet tycks härstamma från forskningens många olika disciplinära fält (Lynch 

et al., 2011; Lugosi, 2008). I denna uppsats behandlas begreppet värdskap från de dominanta 

teman som mer frekvent förekommer i definitioner: frivilligt etiskt mänskligt utbyte, utformat 

för att förstärka ömsesidigt välmående av de inblandade parterna genom tillhandahållandet av 

logi, och/eller mat, och/eller dryck (Brotherton, 1999; Lugosi, 2008; Lynch et al., 2011). 

Ytterligare utgångspunkt hämtas ur den senare forskningen kring värdskap som medel för 

social kontroll och socialt utbyte (Brotherton & Wood, 2007). En del av den tidigare nämnda 

förvirringen i värdskaps-begreppet härstammar från uppdelningen socialt, privat och 

kommersiellt värdskap (Lynch et al., 2011).  

2.2 Social interaktion 
Människors interaktioner i samband med värdskap har tidigare undersökts ur ett 

antropologiskt synsätt för att se dess påverkan på gemenskap och vänskap (Lynch et al., 

2011). Inom nutida forskningsstudier används värdskap även ofta som ramverk för att 

undersöka beteenden för gruppers interaktioner över teknologiska medel (Lynch et al., 2011). 

Brotherton och Wood (2007) understryker svårigheterna kring att diskutera och 

sammankoppla värdskap som socialt utbyte med någon bredare sociologisk debatt på grund 

av avsaknaden av tidigare överbryggning. Forskning pekar på att människors interaktioner 
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och sociala utbytesmönster är baserade på rationalitet och förnuft snarare än normativa 

faktorer. Människors förnuft skapar sociala interaktioner snarare än att de är en produkt av de 

sociala relationerna. Dessa sociala utbytesmönster härstammar inte från någon förbestämd 

grund av solidaritet utan framträder ur individers jakt på maximerandet av det egna intresset. 

Socialitet och solidaritet är sekundära fenomen att framträda ur rationellt interagerande 

individer (Brotherton & Wood, 2007). Varför står människor då för värdskap?  

Telfer (1996) menar att värdskap kan vara motiverat av diverse olika anledningar till exempel 

ett behov av sällskap, nöjet av att underhålla, ett driv att tillfredsställa andra eller att tillgodose 

andras behov. En stor del av idén om värdskap läses av Brotherton och Wood (2007) som ett 

medel för att kontrollera “den andre” eller främlingen, det vill säga människor som är 

främmande för en särskild fysisk, social och ekonomisk miljö. I samband med dessa sociala 

interaktioner diskuterar Schlenker och Weigold (1992) begreppet social jämförelse: 

människor tar automatiskt in information om andra människor i deras omgivning och utför en 

initial jämförelse av sig själv jämte “den andre”. Efter det följer en önskan om att affiliera, 

distansera eller eventuellt framställa sig som en särskild sorts person som ett resultat av 

jämförelsen. Man modifierar sitt beteende för att påvisa särskilda aspekter av sig själv, dessa 

processer tros ske i de flesta sociala situationer, men på ett undermedvetet plan. Intrycket 

människor vill förmedla förändras beroende på kontext och vem de vill förmedla det för. När 

social jämförelse används i en situation i samband med interaktion med främlingar i en 

gillande situation modifieras beteendet än mer för att påverka förhållandet genom att både 

påvisa social önskvärdhet samtidigt som man distanserar sig från negativa stereotyper (Dibb-

Smith & Brindal, 2015). Denna undermedvetna handling berör dock inte bara social 

interaktion utan egentligen hela vår sociala omgivning.  

Schlenker och Weigold (1992) menar att vi passivt reagerar och försöker strukturera och 

influera vår miljö för att skapa en fördelaktig och mindre hotande omgivning. Vi försätter oss 

i fördelaktiga förhållanden genom att välja exempelvis vänner, bekanta, jobb och 

fritidssysslor. Målet blir en slags självuppfyllelse. Ur detta kan en kraftigt medlande social 

kontrollmekanism utläsas. Sheringham och Daruwalla (2007) pekar också på komplexiteten i 

värd- och gästförhållandet där de menar att värden genom tillhandahållandet av värdskap 

påtvingar deras känsla för ordning på gästen. Gästen domineras av både värden i sig men även 

av oskrivna regler tillskriva att vara gäst. Lashley, Lynch och Morrison (2007) beskriver detta 

som en multi-facetterad interaktiv transaktion som täcker både det sociala, kulturella och 

psykologiska samspelet mellan värd och gäst. Derrida (2001), en framstående fransk filosof 
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inom postmodernismen, utgår från Kant när han tolkar detta förhållande utifrån uppfattningen 

om att värdskap är betingat. Det förväntas av gästen att uppföra sig på ett specifikt sätt i 

relation till godkännandet av tillträde till platsen. Det är inte bara värden som tillskrivs en 

makt över gästen. Lynch et al. (2011) beskriver interaktionen mellan de två parterna som en 

temporär balansgång i återgälldande där gästen i sin passiva form, det vill säga den som för 

tillfället tar emot, innehar makten att bestämma om gåvor och tjänster ska återgälldas 

beroende på kvaliten av det de mottager. Goffman, en av vår tids mest inflytelserika 

sociologers, mest betydelsefulla begrepp: scenen, beskriver platsen där människor framför 

sina roller och försöker skapa intryck på varandra (1990). Berg (1995) tolkar Goffman’s 

begrepp som att platsen antas påverka alla interaktioner och beteenden som äger rum på 

scenen och även begränsar vem som framför vad och vad som är möjligt att utföra. 

Det finns tillfällen då det ur ett analytiskt perspektiv är bättre att överväga att multipla 

instanser av värdskap äger rum samtidigt i många sociala situationer, vari en person kan vara 

både värd och gäst samtidigt. Detta kan kopplas till grunden i kommensalitet, det vill säga när 

människor äter tillsammans, och hur detta kan ge uttryck för både jämställdhet men även för 

uppkomsten av hierarkier och grupperingar (Fischler, 2011). 

2.3 Kommensalitet och måltiden 
Ordet kommensalitet härstammar från ordet mensa som betyder att äta i grupp eller att äta 

tillsammans och anses vara grundläggande i mänsklig socialitet (Fischler, 2011). För att 

vidare förstå kommensalitet måste måltiden som begrepp först definieras. Sobal och Nelson 

(2003) föreslår att genom kulturellt värderande har sociala normer etablerat propra och riktiga 

måltider som måltider som äts med andra. De menar att äta ensam inte räknas som en måltid. 

Meiselman (2000) instämmer och menar att distinktionen kring vad som är en måltid är 

baserat på kulturellt inlärda exempel där det i de flesta kulturer inte räknas som en riktig eller 

ideal måltid om intaget av mat sker på egen hand. Kommensalitet och även måltidsfrekvens 

sägs av några forskare ha en nedgående trend, det vill säga färre personer tar del av 

gemensamma måltider och att måltiderna under dagen blir färre till antalet (Fischler, 2011; 

Meiselman, 2000; Sobal & Nelson, 2003). Dessa forskare menar att detta kan kopplas till 

strukturella förändringar i samhället i samband med industrialismen och dess tillhörande 

sociala transformationer av boende, familje- och anställningsformer samt en växande 

individualism. De menar att detta leder till en högre frekvens av människor som äter ensamma 

istället för med andra. Murcott (2012) och andra forskare motsäger en nedgång med 
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argumentet att nedgången av kommensalitet inom familjen är en myt baserad på “moralisk 

panik”. Murcott får medhåll av Jackson, Olive och Smith (2009) som menar att bevisen för en 

detta är ofullständiga och överdrivna. 

Att äta ensam är i många kulturer rent av stigmatiserat och anses vara onormalt och oönskat 

beteende, än mer udda om det görs på restaurang. Att äta ensam görs oftast i samband med 

ätande i rent funktionellt syfte (Meiselman, 2000). Sobal och Nelson (2003) går så långt som 

att säga att när folk äter ensamma eller utanför andras sociala kontroll kan det leda till en risk 

för ohälsosamma måltidsbeteenden både i under- och överätande. Meiselman (2000) pekar 

också på ensamboendes måltiders oregelbundenhet och sämre näringsintag som kan leda till 

sämre hälsa. Måltiden utgör en fundamental del av våra vardagliga tankar och beteenden. 

Människor använder måltidsbegrepp som bland annat “innan lunch” och “efter middag” i 

interaktion med vänner och familj för att organisera och planera dagen (Meiselman, 2008).  

För att förstå kommensalitet i den kontext uppsatsen främst använder sig av det fungerar 

Fischlers (2011) påstående: över allt annat motverkar kommensalitet den mest grundläggande 

biologiska och själviska akten av ätande som näringsintag till att bli en kollektiv social 

upplevelse. Detta påstående stärks ytterligare av Fischler (2011) genom översättningen av 

filosofen Michel de Montaignes text om mat jämte social interaktion: “One must be careful 

not so much of what one eats as with whom one eats. There is no dish so sweet to me, and no 

sauce so appetizing as the pleasure derived from good company” (s. 531). Fokus ligger på den 

sociala interaktionen istället för maten som serveras. I den betydelsen ses kommensalitet som 

att ha en sammansvetsande effekt på människor. Men det går inte att bortse från faktumet att 

den ursprungliga kommensala gruppen är kärnfamiljen, detta innebär att kommensalitet även i 

grunden har en exkluderande effekt på främlingar (Fischler, 2011). Det kommensala 

förhållandet visar sig i vem som är närvarande och vem som inte är bjuden på måltiden, vem 

som sitter bredvid eller på motsatt sida av bordet, på höger eller vänster sida. Närhet under 

och efter måltiden ger en social karta över roller, referensgrupper, status och sociala nätverk 

(Meiselman, 2000). Dessa kommensala partners för en måltid väljs av värden. Detta är en 

viktig faktor att tänka på baserat på hur intim en delad måltid faktiskt kan vara (Meiselman, 

2000). Kommensalitet bygger oftast på en slags beroende hos någon av parterna alternativt en 

slags ömsesidig återgäldande förpliktelse (Fischler, 2011). Slutligen kan kommensalitet vara 

riskabelt både fysiskt och socialt: fysiologiskt i den mening att när man äter finns risken för 

förgiftning efter intaget av något smittoämne eller rent gift. Socialt när man äter med andra, 

speciellt med främlingar, då man utsätter sig för större risk av fysisk skada (Meiselman, 
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2000). I diskussionen kring främlingen pekar Brotherton och Wood (2007) på en relevant 

detalj; på samma sätt som gästerna är främlingar för värden är värden en främling för 

gästerna. 

2.4 Främlingen 
Främlingar innehar en inneboende ambivalent position i samhället baserat på att de varken är 

socialt perifera eller centrala utan snarare tar en roll någonstans i mitten. På grund av denna 

ambivalenta position tillskrivs de samtidigt en högre status som härstammar från att vara 

främmande men inte uteslutande ofamiljära, nära men ändå långt borta (Pickering, 2001). 

Bauman (1990) menar att det inte är så enkelt som att säga att en främling är någon som är 

ofamiljär, någon okänd, utan snarare är det någon som i stor utsträckning är familjär. För att 

kunna benämna någon som främling måste vi generellt sett känna till många saker om dem. 

Bauman (1990) argumenterar att för att kunna beteckna någon som främling antingen fysiskt 

eller socialt måste vi förlita oss på kontextuell kunskap om främlingens olikhet jämte icke 

främlingar. Främlingen besitter som nämnt en möjlig roll som en farlig aktör i interaktionen 

med värden (Lynch et al., 2011). Dredge och Gyimóthy (2015) menar att fenomen inom det 

som kallas för delningsekonomi med hjälp av teknologiska framsteg kan motverka möjliga 

känslor av rädsla eller oro kring främlingen. Dessa begrepp förklaras och redogörs nedan. 

2.5 Airdine 
Airdine är ett av många verktyg som bygger på delningsekonomi. Dredge och Gyimóthy 

(2015) beskriver delningsekonomin på följande sätt; i grunden bygger det på ett “peer to 

peer” delande, det vill säga en slags direkt utbyteskonsumption eller ett delande av produkter 

och tjänster mellan individer. Delningsekonomi som fenomen har möjliggjorts genom 

förändringar i sociala och ekonomiska förhållanden, teknologiska framsteg och utbredningen 

av internet. Detta bildar grunden i fenomenet genom flera olika delar: en ny mentalitet bort 

från ägandeskap till temporärt ägandeskap och temporärt tillträde till platser, produkter och 

tjänster. Möjlighet till direkt kontakt och transaktion mellan producent och konsument i form 

av hemsidor och applikationer. En möjlighet till ett mer autentiskt förhållande mellan gäst och 

värd tack vare direkt social interaktion. Men även ett inbyggt skydd för den risktagande 

konsumenten genom “peer to peer” feedback, det vill säga recensioner och betyg inom en 

gemenskap (Dredge & Gyimóthy, 2015). 

Airdine är en applikation till mobila enheter som publicerades för allmänheten våren 2016, 

närmare bestämt den 18:de februari. Airdine förhåller sig till termen “Event” som att betyda 
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måltidstillställning. Applikationen bygger på att människor skapar event, dessa event kan vara 

allt från en enkel lunch till en mer avancerad middag. Värden definierar eventet med en meny, 

om dryck kommer ingå eller ej, en plats där eventet kommer äga rum, antal platser, en tid då 

eventet börjar och ämnas sluta och ett pris för att få delta. Applikationens andra användare 

kan därefter ansöka om en plats till eventet, varpå värden väljer ut och godkänner sina gäster 

bland de ansökande. I samband med skapandet av ett konto i Airdine-applikationen utformar 

varje användare en profil med tillhörande bild och beskrivning av sig själv. Därefter beroende 

på vilken roll användaren tar på sig för varje event måste en värd delge sitt bankkontonummer 

och gästen sina kontantkortsuppgifter. Vid klockslaget eventet börjar debiteras gästens 

kontokort den angivna summan. Denna summa minus applikationens avgift på 15% sätts över 

på värdens bankkonto. Efter middagen har både värd och gäst möjlighet att lämna en 

bedömning av den andre, dels i utdelning av 1-5 stjärnor dels i en skriftlig kommentar. 

Airdine är inte först med att erbjuda den tjänst de gör, liknande fenomen har funnits ett bra tag 

till exempel Eatwith (Eatwith, u.å.) och Mealsharing (Mealsharing, u.å.). Skillnaden är att 

Eatwith och Mealsharing tillåter skapande av event världen över samt att de är webbaserade. 

Jämfört med Airdine som endast tillåter skapande av event inom Sverige samt presenteras i 

applikationsform. Som kan utläsas har Airdine många aspekter att ta i beaktning, nedan ses 

vårt ställningstagande. 

2.6 Problemformulering 
“AirDine is a service that invites people to dine in homes. We want to make it possible for 

people, who otherwise would never meet, to get together and have a good time over food.” 

“AirDine transforms every home into a little restaurant. As a host you make money and meet 

new people. As a guest you socialise and get to enjoy good meals.” – Airdine, 2016 

 

Från ovanstående tvådelade citat har vi tolkat Airdine som att ha en dualistisk funktion: dels 

den abstrakta sociala interaktionen och den materiella maten/drycken inom den privata sfären 

dels ett kommersiellt ekonomiskt fokus i form av betalande gäster. I uppsatsen försätts detta 

ekonomiska fokus i andra hand, istället läggs fokus på upplevelsen och den sociala 

interaktionen (Airdine, 2015) 
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3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse kring hur event anordnade i Umeå via den 

mobila applikationen Airdine upplevs ur värdens perspektiv. 

Frågeställningen är: 

1.     Hur upplevs Airdine-event av värdarna med främlingar som gäster?	

4. Metod 

I detta kapitel redovisas de metoder som valdes för insamlande av empiri, genomförande av 

event samt tillvägagångssätt för dataanalys. 

4.1 Val av metod 
Ett val gjordes att angripa arbetet på ett induktivt tillvägagångssätt, vilket innebar att 

insamlandet av empiri genomfördes innan bakgrunden fastställdes. Anledningen till detta 

angreppsätt var att låta den empiriska världen avgöra vilka frågor som var värda att söka svar 

på (Kvale & Brinkmann, 2014). Det framgick omgående från dokumenteringen av Airdine-

event att frekvensen av skapade event i Umeås närområde var obefintlig (Bilaga 1). Den 

logiska följden blev att anordna event på egen hand. I samband med detta framträdde 

iscensättande aktionsforskning som en möjlig forskningsmetod för fältet, med sitt fokus på 

brobyggning mellan teori och praktik men även på grund av länken mellan forskare och 

praktiker (Johannisson, Gunnarsson & Stjernberg, 2008). I syfte att komma till grunden med 

värdarnas personliga upplevelser användes en kollaborativ autoetnografisk metod baserad på 

fältanteckningar relaterade till före, under och efter eventen. Nedan förklarar vi respektive 

metod mer ingående för läsaren. 

4.2 Aktionsforskning 
Aktionsforskning bygger på att kunskap ska utvecklas från handling, det är endast när en 

praktiker reflekterar över sina handlingar som kunskap utvecklas. Vikt läggs på att praktikern, 

i stunden handlingen sker, intuitivt gör en koppling och reflekterar över denna (Johannisson et 

al., 2008). I detta sammanhang tog vi på oss dubbla roller mellan vilka vi alternerade 

beroende på situation och plats; forskare när vi befann oss på campus och praktiker på fritiden 

och under eventens gång. Aktionsforskning görs ofta i syfte att erhålla kunskap om förändring 

i ett fält menar Johannisson et al. (2008) men även för att förändra fältet och då ofta radikalt. 

Ett ofta undersökt fenomen är därför olika former av entreprenörskap snarare än reformativa  
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fenomen. Applikationen Airdine med sin, när texten skrevs, snart tre månaders existens föll 

inom denna ram. I aktionsforskning ska allas röst vara lika viktig, forskare som praktiker, 

detta innebär ofta att forskaren för alla inblandades skull oftast måste försöka ransonera sitt 

eget engagemang. Samtidigt som samspelet mellan forskare och praktiker måste vara av intim 

natur för att kunskapen ska assimileras och tillgodoses (Johannisson et al., 2008). 

4.2.1 Typ av aktionsforskning 

En framstående komponent i aktionsforskning är interaktiviteten, ingenstans blir den så tydlig 

som i den iscensättande aktionsforskningen vilket är den typ av metod vi under rådande 

förutsättningar valde att använda. Frekvensen av skapade Airdine-event i Umeås närområde 

var obefintliga vilket naturligt gjorde att vi fick skapa våra egna event. Iscensättande 

aktionsforskning vara då en metod som möjliggjorde att vi kunde skapa dessa och använda de 

som vårt “fält”. Samtliga event skapades via mobilapplikationen där vi först definierade 

eventen med en meny för att sedan bestämma en plats där det skulle äga rum. Detta följdes 

med hur många platser vi erbjöd, en tid då eventen skulle börja och ämnas sluta och ett pris 

för att få delta. 

Forskaren bygger själv upp en konkret verksamhet och under realiseringen avskärmar denne 

sitt analytiska vetande och bortser från tidigare modeller och handlingsregler i ett försök att 

bjuda in intuitiva insikter och erfarenhetsbaserade kunskaper. Detta tillåter och ger större 

möjlighet för konstateranden och insikter som kan fås från upplevelsen. Ett mentalt 

distanstagande sker mellan den tidigare väl grundade teoretiska förståelsen och det nya 

kunskapandet från delaktigheten i iscensättandet av eventen. Detta främjas ytterligare av 

möjligheten för forskaren att distansera sig från det empiriska fältet genom att ha två olika 

fysiska arenor som separerar den egna uppfattningen och den teoretiska kunskapen. I vårt fall 

egna reflektioner från event i hemmet i relation till teoretiskt kunskapande på Umeå Campus. 

Johannisson et al. (2008) understryker hur den iscensättande forskningen lämpar sig väl för att 

få en direkt inblick i förändringsprocesser, deras kontext och pågående processer utan 

kontaminering av förutfattade meningar. Vi företrädde inte bara forskarsamhället utan 

rapporterade även från ett personligt engagemang. Från detta personliga engagemang kan 

iscensättande forskning skapa djupare insikter än både de sinnesintryck en observation kan ge 

samt de upplevelser ett språk kan förmedla. Människor är så mycket mer än deras vanor och 

vad de säger, det vill säga etnografins huvudkällor. Johannisson et al. (2008) menar att 

praktisering av iscensättande forskning frigör och engagerar alla forskarens förmågor som 

människa, från intellektuella diskursiva talanger, förmågan till empati, social responsivitet 
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samt konkret handling. Nedan följer en beskrivning över hur den iscensättande 

aktionsforskningen behandlades, det vill säga hur eventen utformades och genomfördes. 

4.2.2 Genomförande av eventen 

Under studiens gång genomfördes parallellt en dokumentering av Airdines alla event (Bilaga 

1). Syftet var att ge en övergripande bild av Airdine som fenomen. Informationen som togs 

del av kom undermedvetet att påverka de egna eventens utformning. Dokumenteringen varade 

mellan 23 mars och 12 maj 2016. Dokumenteringen gjordes med en dags marginal, det vill 

säga varje dag dokumenterades nästkommande dags event. Under dessa 51 dagar laddades det 

upp 78 event. Av dessa event hade 51 event en eller fler gäster. Antalet tillgängliga platser på 

eventen har varierat från tre upp till 30 stycken. Den geografiska fördelningen såg Göteborg i 

toppen med 34 event, Stockholm hade 21 event och Malmö två event med resterande 21 event 

utspridda över landet.  

Tre event planerades och två genomfördes. Vi erbjöd fyra sittplatser i en lägenhet i utkanten 

av Umeå tätort. Bordet som gästerna satt vid var anslutet till köksdelen i lägenheten vilket 

innebar att de hade full insyn i vad vi tillagade. Innan gästerna dök upp till respektive event 

förberedde vi samtliga komponenter till respektive maträtt så att vi kunde socialisera med 

gästerna så mycket som möjligt under eventen. Vi bjöd inte på några alkoholhaltiga drycker, 

dock gav vi rekommendationer om att ta med egen öl under sista eventet med anledning att 

det skulle matcha menyn. På plats under middagen erbjöd vi stilla och kolsyrat vatten. Innan 

gästernas ansökningar till eventet godkändes skickade vi ut ett informationsmeddelande med 

en fråga om godkännande kring deltagandet i vår forskningsstudie (bilaga 2). 

Det första eventet fick två gäster och skedde på en fredagskväll den 8 april 2016. Vi värdar 

tilldelade oss själva sittplatserna närmast köket för att gästerna inte skulle bli distraherade när 

vi skulle tillreda maten. Vi serverade en trerätters-meny för 120 kronor. Eventet började med 

att vi serverade förrätten: Ricotta och spenatfylld ravioli med brynt smör. Som tilltugg till 

förrätten erbjöd vi surdegsbröd med smaksatt smör. Detta följdes av rökt soja-marinerad 

fläskfilé med kål-variationer till varmrätt. Eventet avslutades med hemmagjord glass med 

kola och krisp. Eventet varade enligt utsatt tid 18:00 - 21:00. Ena värden följde därefter med 

de två gästerna till en fest medans den andra värden åkte hem till sig.  

Det andra eventet skulle ske på onsdagskvällen den 20 april 2016 mellan 18.00 - 20.00 i 

samma lägenhet som tidigare event. Under denna kväll erbjöds en två rätters-meny för 75 

kronor. Denna gång skulle gästerna få möjlighet att tillverka sin egen pizza med diverse 
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pålägg som vi annonserat ut i eventbeskrivningen i applikationen. Kvällen skulle avrundas 

med en citronbakelse med italiensk maräng. Eventet fick en intresserad gäst som bokade upp 

samtliga platser. Efter att informationsmeddelandet (Bilaga 2) om forskningsprojektet 

skickats ut avbokade personen samtliga platser, ett samband är oklart. Då ingen annan person 

anmälde sitt intresse för eventet ställdes det in då intressetiden i applikationen gick ut. Detta 

inställda event resulterade ändå i reflektioner från värdarna.   

Tredje eventet skedde på onsdagskvällen den 27 april 2016 med närmast identiska 

förutsättningar som det tidigare inställda eventet, enda skillnaden var att det skulle starta 30 

minuter senare, 18:30. Veckodag, meny, plats samt pris var det samma. Vi värdar satt på 

kortsidorna av bordet medan gästerna fick utnyttja bordets långsidor. Anledningen var 

detsamma som fösta eventet: vi ville inte distrahera gästerna när vi skulle tillreda maten. Detta 

event fick fyra individuellt anmälda gäster och varade mellan 18:30 - 21:30 vilket var en 

timme längre än utsatt tid. Nedan sammanfattas de planerade och genomförda eventen i en 

övergripande tabell. 

Tabell 1. Data över de event som vi anordnade. 

Event Datum Urval Bortfall Deltagare Meny Pris 

#1 
8/4 - 
2016 2 / 2 0 2 

Surdegsbröd med smaksatt smör 
Ricotta och spenatfylld ravioli med brynt smör 
Rökt soyamarinerad fläskfilé med kål 
Hemmagjord glass med kola och krisp 120kr 

#2 
20/4 - 
2016 - 4 0 

Kalljäst pizzadeg med varierande topping bakad på gotländsk 
kalkbaksten.  
Komponera din egen pizza på plats med våra råvaror:Tomatsås, 
creame fraiche (bianca), grönkål, rökt sidfläsk, färska 
champinjoner, västerbotten ost, någon mildare ost, chili, ruccola, 
röd lök, cashewnötter, pumpafrön, brysselkål, salami, mozzarella 
ost. 
 
Efterrätt 
Lätt och fräsch citronbakelse toppad med italiensk maräng. 75kr 

#3 
27/4 - 
2016 4 / 4 0 4 

Kalljäst pizzadeg med varierande topping bakad på gotländsk 
kalkbaksten.  
Komponera din egen pizza på plats med våra råvaror: Tomatsås, 
creame fraiche (bianca), grönkål, rökt sidfläsk, färska 
champinjoner, västerbotten ost, någon mildare ost, chili, ruccola, 
röd lök, cashewnötter, pumpafrön, brysselkål, salami, mozzarella 
ost. 
 
Efterrätt 
Lätt och fräsch citronbakelse toppad med italiensk maräng.  75kr 

 
4.2.3 Urval 

Under tiden denna uppsats skrevs var Airdine-applikationen ny och okänd för många inom 

den region som studien utfördes. Detta innebar att antalet intresserade gäster var få. 

Intresserade gäster kan ha blivit påverkade dels av en artikel från en lokal gratistidning 

(Bilaga 3), där vi intervjuades gällande Airdine som nytt fenomen, dels Facebook dit 
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applikationen har en automatisk delningsfunktion som användes av oss och som kan ha 

använts av våra gäster. Vi behövde aldrig göra något urval bland de gäster som anmälde sitt 

intresse till våra event då vi gjorde ett aktivt val att acceptera samtliga intresseanmälningar. 

Antalet intresserade gäster överskred aldrig eventens maximala antal platser. Därför ägde ett 

aktivt urval aldrig rum. För första eventet utgjordes våra gäster av en kvinna runt 25 år som 

bokade plats för sig själv och hennes bekant, en man närmare 30 år. Andra eventet fick aldrig 

några gäster. Tredje eventet fick fyra gäster, alla kvinnor. En 35-årig kvinna utan tidigare 

anknytning till resterande gäster samt tre stycken 25-åringar som sedan tidigare var bekanta 

genom att ha studerat tillsammans. 

Även menyutformningen var en sorts urval som ovan nämnt baserades på undermedvetna 

reflektioner kring andra värdars event i kombination med egna preferenser för att skapa så 

tilltalande event som möjligt. 

4.3 Kollaborativ Autoetnografi  
Vi ville dra nytta av aktionsforskningen men ville fortfarande gå ett steg längre och valde 

därför att hantera resultatet från ett om möjligt ännu mer personligt multi-subjektivt plan och 

integrerade därför in kollaborativ autoetnografi, det vill säga en slags självbiografisk etnografi 

skriven från två eller fler personers synvinkel (Chang, Ngunjiri & Hernandez, 2013). 

Chang (2008) definierar autoetnografi som en kvalitativ forskningsmetod som låter en 

forskare använda dokumenterad data från sitt eget liv ur en sociokulturell kontext för att få en 

förståelse för samhället ur den unika ståndpunkten av jaget. Forskaren skapar då med andra 

ord två roller av sig själv, dels som studieobjekt och dels som den forskare som studerar 

objektet. Autoetnografer har i jämförelse med forskare som använder sig av andra 

forskningsmetoder en större frihet i att använda deras mest innerliga tankar och funderingar 

och direkt ha en intim förståelse för deras insamlade personliga data. Detta medför även en 

reducerad bearbetningstid för att presentera en holistisk helhet. Metoden bygger på två 

grundpelare: användandet av autobiografisk data och kulturell interpretation av jaget jämte 

andra. Ett objektivt synsätt på det forskaren upplever faller i skymundan och istället 

värdesätter autoetnografen den egna och forskningsdeltagarnas intersubjektivitet. 

Autoetnografi har kritiserats för att i många fall bara ta i beaktning forskarens egna data då 

forskaren kan bli begränsad av sina egna förutfattade meningar, antaganden och avsaknad av 

alternativa perspektiv (Chang et al., 2013). Vi valde därför att skriva varsin autoetnografi 

under uppsatsens datainsamling, vilket föll inom ramen för en kollaborativ autoetnografi. I en 
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kollaborativ autoetnografi samarbetar de båda autoetnograferna genom att bygga upp det 

autobiografiska materialet med hjälp av varandras berättelser för att få ytterligare insikt från 

delningen av dessa. Vi nådde då vad Chang et al. (2013) kallar för Multi-subjektivitet, vilket 

innebar att vi fick två subjektiva vyer under samtliga event. 

4.3.1 Typ av kollaborativ autoetnografi 
Som tidigare nämnt var vi två personer som skrev varsin autoetnografi för att sedan 

sammanställa dessa till ett gemensamt resultat. Autoetnografierna skrevs individuellt främst i 

hemmamiljö utöver den tid som spenderas tillsammans. Under arbetets gång träffades vi 

dagligen för att skriva denna uppsats vilket har medfört att vi vid enstaka tillfällen diskuterade 

våra individuella reflektioner kring eventen. Sammanhang utlästes och kopplades sedan till 

möjlig litteratur. 

Nedan redovisar vi för läsaren en mer överskådlig bild över hur vår induktiva och iterativa 

autoetnografiska datainsamlingsprocess gått till. 

Tabell 2. Process för den empiriska datainsamlingen (Two person collaborative 
autoethnography). 
Preliminär datainsamling 		 	

Självständig dokumentering och 
reflektion i autoetnografi ---> 

Materialet delas med den 
kollaborativa partnern och därefter 
diskuteras det. 

Efterföljande datainsamling 		 		

Självständig dokumentering och 
reflektion i autoetnografi ---> 

Materialet delas med den 
kollaborativa partnern och 
tillsammans skapar de ett 
sammanhang med hjälp av litteratur. 

 

Varje steg i modellen kombinerade individuella- samt gruppreflektioner av datainsamlingen. 

Det fanns möjlighet att repetera varje steg så många gånger som kändes nödvändigt. 

Forskningsprocessen visar sig mer iterativ än linjär i sitt utformningssätt då forskarna kan 

växla till tidigare moment för att utöka datainsamlingen eller förståelse genom att ytterligare 

läsa relevant forskning. 

Autoetnografierna skrevs från den 6 april 2016 fram till den 1 maj 2016 och innefattade 

reflektioner från innan, under och efter samtliga event som vi anordnade. Inga ytterligare 

ramar för hur autoetnografierna skulle utformas eller vad de skulle innehålla bestämdes i 
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förväg. Autoetnografierna inkluderade även eventet som ställdes in, då även detta resulterade 

i känslor som vi reflekterade över. 

Enligt litteraturen finns det ett antal olika typer av övergripande kollaborativa autoetnografier. 

Beroende på hur stor forskningsgruppens omfattning är och hur pass delaktiga samtliga 

forskare är under arbetets gång. Vi använde oss av two person collaborative autoethnography 

vilket, som namnet tyder på, innebar att vi var två stycken personer som ingick i den 

kollaborativa forskningsmetoden. Inom denna typ av autoetnografi finns det två olika 

tillvägagångsätt för hur forskarna jobbar tillsammans. Ett sätt är Partial collaboration, vilket 

betyder att arbetet delas upp bland de involverade forskarna. Full collaboration, vilket vi 

valde att jobba med, betyder att vi tillsammans var involverade i samtliga delar i arbetet från 

början till slut (Chang et al., 2013).  

Autoetnografiskt material presenteras med fördel i narrativt format, det vill säga 

berättandeform, för att bibehålla essensen i autoetnografernas reflektioner (Chang et al., 

2013). Vi använde oss av denna narrativa form men tog till oss av Anderson (2006) som 

menar att autoetnografin inte är analytisk nog för att den ofta saknar diskuterande och 

tolkande inslag. 

4.4 Analys 
Under analysprocessen menar Chang et al. (2013) att det finns två typer av förhållningssätt till 

samarbetet mellan två forskare. Ett förhållningssätt kallas Sequential Collaboration vilket 

innebär att en forskare åt gången skriver och analyserar data. Denna data skickas sedan vidare 

till de andra forskarna som använder datat som grund för deras egna reflektioner. När deras 

egen del av autoetnografin är skriven och analyserad skickas den tillbaka till alla andra 

forskare igen, vilket upprepas tills materialet är mättat. Den andra typen av samarbete, det 

som vi valde att jobba med, kallas för Concurrent collaboration vilket betyder att all data som 

samlades in analyserade vi tillsammans till ett gemensamt slutligt resultat. 

När en autoetnografi skrivs görs detta utifrån minnet - redan när autoetnografierna skrivs 

analyserar vi vår egen text (Chang et al., 2013). Efter att samtliga event var avklarade började 

vi med att läsa igenom våra egna autoetnografier för att sedan sätta teman på respektive 

stycke i den egna texten. Teman baserades på insamlad litteratur som i och med vårt iterativa 

tillvägagångssätt ständigt byggts på under studiens gång. Vi läste därefter upp våra 

autoetnografier stycke för stycke där ena personen läste högt medan den andra lyssnade, 

sammanfattade och tematiserade det som berättades på makronivå, det vill säga en 
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övergripande nivå. Vi hade nu två olika tematiseringar på två olika fältdagböcker. Om 

tillräckligt många stycken delade ett tema för båda autoetnografier konstaterades de utgöra en 

del av resultatet och med den induktiva forskningsmetoden även bakgrunden. Stycken som 

inte följde temat valdes bort för att inte få en del i resultatet. Chang et al. (2013) menar att 

resultatet därför utläses som ett meta-narrativ, det vill säga en sammanslagen övergripande 

berättelse. Då autoetnografi är en relativt ny forskningsmetod finns det ingen bestämd 

analysmetod att hantera resultatet med, utan ansvaret tillfaller forskarna att argumentera för 

sitt tillvägagångsätt (Chang et al., 2013). Nedan redovisar vi en mer överskådlig bild över hur 

vår analys gått till i form av en tabell. 

Tabell 3. Process för dataanalysen. 
 

 

4.5 Etiska aspekter 
Chang et al. (2013) menar att det inte finns ett specifikt förhållningssätt till de etiska 

aspekterna inom autoetnografisk forskning.  Utomstående forskare har kritiserat sättet som 

autoetnografer behandlar involverade personer i sina berättelser utan att ta hänsyn till 

personlig integritet (Chang et al., 2013). Trots metodens öppna synsätt på forskningsetiska 

regler valde vi ändå att följa Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav för att ta hänsyn till 

de involverade personerna som var med i vår berättelse. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2008).  

Samtliga gäster informerades genom ett internt, en funktion i applikationen, 

informationsmeddelande om deras involvering i forskningsprojektet efter att de anmält sitt 

intresse till eventet (bilaga 2). Om gästerna godkände innehållet i meddelande så accepterades 

också intresseförfrågan. Informationskravet uppfylldes då samtliga gäster informerades om 

studiens syfte samt att de hade möjlighet till att avbryta måltiden när de ville. De blev även 

informerade om att deras medverkan var frivillig vilket då gjorde att samtyckeskravet 

uppfylldes. Då gästerna interagerade med oss värdar blev de per automatik del av materialet 

kring vilket autoetnografierna reflekterar. Gästerna har kodats om i alla former där de 

Dataanalys och tolkning   

Individuell granskning av data och 
tematisering av autoetnografi ---> 

Sammanfattning och temasökande på 
makronivå tillsammans med gruppen. 

Slutliga skrivprocessen   

Individuell textjustering och skriftligt 
förberedelse till gruppskrivning. ---> Gruppskrivning. 
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omnämnts för att säkerställa anonymitet. Applikationen gav också gästerna en skyddad 

identitet då ingen utomstående person kunde se vem som var intresserad av våra event. I och 

med att vi informerade om att identiteterna skulle behandlas anonymt så uppfylldes även 

konfidentialitetskravet för studien. Då datainsamlingen från eventen enbart skulle användas 

för ett forskningsändamål uppfylles även nyttjandekravet för studien. 

4.6 Validitet och reliabilitet 
Många forskare har diskuterat validitetens och reliabilitetens faktiska relevans i kvalitativ 

forskning, i och med att dessa begrepp är mer ämnade för kvantitativ forskning (Bryman, 

2011; Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002). Johannisson et al. (2008) menar att 

reliabilitet behöver omkonstrueras för att kunna bli användbart för just aktionsforskning. Inom 

både aktionsforskning och autoetnografi är reliabilitet närmast omöjligt då det i en dynamisk-, 

social - och skapandeprocess är svårt kan garantera ett visst resultat. 

Morse et al. (2002) listar fem punkter som kan påvisa trovärdigheten kring kvalitativ 

forskning vilka vi valde att använda oss av. Första punkten är att uppsatsens frågeställning 

och metod ska hänga ihop för att följa en röd tråd genom arbetet. Andra punkten är att de som 

undersöks, det vill säga vi, har lämpliga förkunskaper för ämnet som uppsatsen tangerar. 

Tredje punkten handlar om att samla in data och analysera den direkt för att veta vad som 

samlats in och vad som behöver samlas in. Fjärde punkten innebär att forskaren ska arbeta 

iterativt för att kontinuerligt bearbeta data för att bygga en stabil grund. Den sista punkten 

pekar på att teorin ska utvecklas från metodprocessen och denna ska utvecklas som en mall 

för att kunna vidareutveckla teorin. En bra teori är välutvecklad, omfattande, logisk och 

konsekvent.  

Vi har under utbildningens gång utvecklat en intim vänskap vilket har gjort att vi har stort 

förtroende till varandra. Detta ses näst intill som ett kriterium för att utföra en kollaborativ 

autoetnografi då personlig och utlämnande data från respektive autoetnografi kommer att 

analyseras av båda parter. Chang et al. (2013) menar på att kvalitén på den data som skrivits 

försämras snabbt om forskarna inte vågar vara transparenta. Om en grundläggande tillit 

mellan forskarna inte etableras finns det risk att forskarna bekräftar och söker bekräftelse i 

frågor som då leder till felaktigt konsensus, vilket i sin tur äventyrar trovärdigheten av den 

data som samlats in och presenteras. Johannisson et al. (2008) tillägger också att om goda 

relationer och god kommunikation infinner sig mellan de inblandade parterna så kan man anta 

att processen är mer robust och stabil. Lorentz (2004) belyser att just aktionsforskning 
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kritiserats inom kvalitativ forskning då resultaten ofta har en begränsad generaliserbarhet. Vi 

vill därför vara tydliga med att uppsatsens resultat inte kan generaliseras. 

4.7 Förförståelse 
Johannisson et al. (2008) rekommenderar att forskaren har en grundläggande förståelse och ett 

genuint engagemang för fenomenet när ett aktionsforskningsprojekt planeras. Vilket vi ansåg 

att vi hade i och med att fenomenet tangerar Måltids- och restaurangvetenskap som vi har 

studerat under vår utbildning. Enligt Chang et al. (2013) är förkunskap inget krav för att göra 

en autoetnografi men mycket av den forskning som görs autoetnografiskt behandlar ämnen 

där forskaren har en viss insikt eller kunskap. I och med att kollaborativ autoetnografi är en 

relativt ny gren inom kvalitativ forskning betyder det att det finns begränsad litteratur om 

metoden som helhet. Det var första gången för oss båda som vi praktiskt tillämpade dessa 

metoder i ett arbete, detta kan ha medfört en viss osäkerhet kring dokumentering, analys och 

resultatuppställning. Vi hade dock läst den metodlitteratur som erhållits ur litteraturstudierna 

med stor noggrannhet för att på så sätt styrka våra tillvägagångssätt och trovärdighet. 

Inspiration för uppställningen av uppsatsen har i stort baserats på Analytical-interpretive 

writing , det vill säga den traditionella rapportsuppbyggnaden med syfte, frågeställning, 

metod, resultat och ett resultat som är tolkat mot en litteratursbaserad bakgrund (Chang et al., 

2013). Vi valde denna skrivtyp med anledning av att vi använt oss av liknande uppställningar 

i tidigare uppsatser. Resultatet presenteras på liknande sätt som Geist-Martin, Lilly, Moreno, 

Gates, Wiering, Kirby och Houston’s (2010) gör i deras artikel: “Exemplifying collaborative 

autoethnographic practice via shared stories of mothering”. De inleder resultatet med ett 

sammanfattande stycke följt av utdrag från studiens autoetnografier. 

4.8 Källkritik 
Det finns ett antal definitioner på vad värdskap är, vilket vi märkte under den systematiska 

litteratursökningen. Det fanns ingen övergripande teori vilket ledde till att vi fick göra vår 

egen tolkning genom att kombinera flera olika författares liknande teorier. Bakgrunden 

baserar sig i många fall på författare som inom hospitality-fältet satt sin prägel i och med en 

redaktörspost samt medförfattande till delar av antologier för Sage och Elsevier. Dessa 

författare är Brotherton, Wood, Lashley, Lynch, och Morrison.  

Vad gäller teorin om en nedgående trend av kommensalitet som nämns i bakgrunden kan 

diskrepansen mellan olika forskare härstamma från något så enkelt som olika uppfattning 

gällande vem nedgången berör (Fischler, 2011; Meiselman, 2000; Sobal & Nelson, 2003; 
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Murcott, 2012; Jackson et al., 2009). Forskarna som talar för en nedgående trend diskuterar 

människor i allmänhet medan Murcott (2012) och Jackson et al. (2009) främst tycks diskutera 

kärnfamiljen och familjemåltiders förekomst,  det vill säga inte den målgrupp eller företeelse 

som främst berörs i denna uppsats. 

För aktionsforskning och den kollaborativa autoetnografin användes enbart två verk, i 

aktionsforskningens fall förlitade vi oss än en gång på en övergripande bredare kunskap från 

en antologi (Johannisson et al., 2008). För den kollaborativa autoetnografin användes en 

nyligen utgiven renodlad metodbok med tre författare som alla tidigare använt sig av 

autoetnografi och nu tillsammans skapat en utförlig metodbok för den kollaborativa metoden 

(Chang et al., 2013). Detta val gjordes även utifrån ett sparsamt underlag av litteratur för 

metoden. 

4.9 Metoddiskussion 
De metoder som vi valt att utöva är inte de mest förekommande inom samhällsvetenskaplig 

forskning vilket vi har sett i och med den begränsade metodlitteratur som finns att erhålla. 

Detta kan påverka metodernas trovärdighet då vi enbart använt oss av Chang et al. (2013) för 

kollaborativ autoetnografi samt Johannisson et al. (2008) för aktionsforskningen. En mer 

uttömmande beskrivning och definition av båda metoderna har därför gjorts för att få läsaren 

att förstå vad respektive metod handlar om.  

I och med de rådande förutsättning som infann sig var det svårt att se andra alternativa 

metoder till aktionsforskning för det syftet som arbetet hade. Om det hade funnits uppladdade 

event av andra värdar i eller i närheten av Umeå skulle till exempel kvalitativa intervjuer eller 

observationer ha kunnat användas för att fånga andra värdars upplevelser under måltiden. 

Dock skulle uppsatsens syfte då behöva omformuleras. Metoden iscensättande 

aktionsforskning gav oss därför möjligheten att skapa ett eget fält, vilket skulle varit svårt 

med en annan metod. 

Det faktum att applikationen, när detta skrevs, var ett nytt fenomen innebar att det alltid fanns 

en risk att fältet för aktionsforskningen inte skulle få några deltagare. De olika valmöjligheter 

som gjordes under uppbyggandet av eventen kan även de ha påverkat antalet 

intresseanmälningar, vilket vi också hade i åtanke. En bidragande anledning till att vi inte fick 

det intresset för eventen som vi önskat kan ha och göra med utformningen: det vill säga att 

eventen ägde rum på vardagar, menyns innehåll och prissättning (Spence & Piqueras-

Fiszman, 2014) 
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Chang et al. (2013) menar att många utomstående forskare har kritiserat autoetnografin på 

grund av sina fria tyglar inom många delar av forskningsprocessen. Ett exempel är 

tillvägagångssättet för studiens dataanalys som i jämförelse med mer vanligt förekommande 

metoder är väldigt öppen. Chang et al. (2013) menar på att analysen kan ske på många olika 

sätt vilket kan få metoden att framstå som ostrukturerad. Vi anser att analysen så som den 

noggrant beskrivs och genomförs håller för utomstående kritik. 

I frågan varför vi valde collaborative collaboration framför Sequential Collaboration var för 

att skrivandeprocessen och analysen för Sequential Collaboration  är en lång utdragen process 

som kräver ett längre tidsspann (Chang et al., 2013), vilket vi inte hade. Utöver detta beror 

gruppens framgång för Sequential Collaboration metod även mycket på varje individs ansvar 

och erfarenhet inom metoden, erfarenhet vi inte ansåg att vi hade. Vad gäller den faktiska 

analysen av resultatet bygger den på Chang et al’s. (2013) uttalande om att en analys inom 

den autoetnografiska metoden sker redan under datainsamlingen. Under tiden vi skrev vår 

autoetnografi skapade vi undermedvetet teman för oss själva. Senare, när den gemensamma 

dataanalysen genomfördes, analyserades hela materialet på makronivå, det vill säga en 

övergripande nivå där teman framträdde i grupp. Dessa teman stämde så pass väl överens med 

de sedan tidigare identifierade personliga temana och därmed ansågs tematiseringen mättad. 

Därför vidtogs inga vidare analyssteg.  

För att värna om den autoetnografiska berättelseformen och dess meta-narrativ i enlighet med 

Chang et al. (2013) behöll resultatet sin kronologiska form i presentationen, med undantaget 

att det efter varje sammanhängande blockcitat vävdes in ett diskuterande stycke. Alternativet 

hade varit att ställa upp resultatet i de teman som identifierats ur analysen, vilket vi anser 

skulle ge texten ett sämre flöde men det skulle bli mer lättsamt för läsaren att hitta specifika 

teman. 

En kritik kring utformandet av autoetnografierna uppkom i efterhand av oss där det hade varit 

givande att ha antecknat datum för varje reflektion för i att kunna skilja på i vilket skede 

tankarna tänktes för att skapa en bild av utveckling hos oss som personer på ett bättre sätt. 

Autoetnografernas etiska förhållning, eller snarare avsaknaden av förhållning, är ytterligare en 

kritiserad aspekt av forskningsmetoden i stort. De involverar ofta utomstående människor i 

deras berättelser utan att fråga dem om tillåtelse vilket säger emot forskningsetiska principer 

(Chang et al., 2013; Vetenskapsrådet, 2008). Våra deltagare blev tillfrågade och informerade 

om deltagande. Men med tanke på att personerna i berättelserna endast var sex stycken till 
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antalet kan det, för de involverade, vara enkelt att förutse vem våra reflektioner riktas mot. 

Men för utomstående har personerna anonymiserats. Vi har dock i några fall porträtterat och 

reflekterat över gästerna i mindre smickrande form. Ellis (2007) menar att grunden i 

problemet ligger i en tolkning av att forskaren är den egentliga enda involverade personen i 

forskningen, andra personer som nämns görs så i rollen av forskarens autobiografiska data 

eller berättelse vilket kan rättfärdiga utskrivandet av ett så sanningsenligt data som möjligt. 

Diskussioner pågår kring att försöka standardisera någon slags etiskt förhållningssätt men i 

skrivande stund är även denna aspekt en tolkningsfråga för varje institution där 

autoetnografier skrivs (Ellis, 2007). 

5. Resultat och diskussion 

Följande empiri med tillhörande diskussion är en sammanslagning av de tre eventen 

presenterade i kronologisk ordning. Under varje sammanhängande blockcitat presenteras en 

diskussion som tar upp de teman som under analys och diskussion utkristalliserats ur 

autoetnografierna. Dessa teman är värdskap, social interaktion, kommensalitet, och 

främlingen. Det som presenteras i empirin är egna tankar, känslor, sociala interaktioner och 

utföranden i form av direkta citeringar från respektive värds autoetnografi. Utdrag ur 

autoetnografierna inleds med ett förklarande stycke för situationen och avslutas med 

författarnas respektive namn: Erik/Robert samt i från vilket eller vilka event reflektionerna 

relaterade till. Varje citatblock kopplas därefter direkt till ett eller flera av temana och följs av 

en kort diskussion som baserat på empirins karaktär i några instanser kan diskuteras och 

utläsas som en psykologisk självanalys kopplad till samtida teori. Resultatet inleds med en 

beskrivande del av värdarnas personligheter. 

5.1 Reflektioner av värdarnas grundläggande personligheter 
I ett försök att klargöra och assistera för läsaren vid tolkningen av det autoetnografiska 

materialet delges en kortare beskrivning av värdarna nedan. Beskrivningarna tar upp generella 

karaktärsdrag och har kompilerats ihop av stycken från värdarnas respektive autoetnografi 

främst innan eventen ägde rum. Beskrivningarna är av intim natur och sätter standarden för 

resterande resultat. 

Jag har alltid haft en klar bild i huvudet av att vara något sånär altruistisk, inte enligt textbook exempel 

med att rädda fler drunknande främlingar än familjemedlemmar men ändå att jag mer än gärna delar 

med mig av mina tillgångar vad dessa än må vara till nära och kära och gärna bjuder folk på saker, till 

exempel köper dyra fina presenter och julklappar. Eller att jag i tidigare stunder av mitt liv när jag var 
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den enda i min vänskapskrets som jobbade och alla andra studerade, att jag då mer än gärna bjöd laget 

runt på puben utan en förnimmelse av möjlig återbäring. Men så tänker jag mer och mer på det, min 

altruism är fortfarande bara inom ramarna av en viss bekantskap för ju mer jag tänker på det desto mer 

framgår det att jag har ganska många själviska tendenser: Jag ger väldigt sällan dricks, jag ger inte 

pengar till tiggare, jag är småsint och kan hysa agg jämte något sånär nära relationer som jag ger 

födelsedagspresenter till som sen aldrig återgäldas för att jag fyller år på sommaren och folk är bortresta 

eller jag själv är bortrest eller liknande, detta gäller dock inte familj och nära vänner i samma 

utsträckning. Någonstans i mitt bakhuvud tänker jag på vad andra kommer lägga för summa pengar på 

presenter och julklappar så jag kan matcha detta ungefär, även detta gäller till viss del nära och kära. 

Jag är en stark följare av logiskt tänkande och förfarande och ser ner på tänkande som inte tar 

konsekvenser i åtanke. Det olustiga är att jag i samband med detta är en extremt cynisk person med 

betoning på realism snarare än negativism därför går jag ofta runt med en förutfattad tro att folk är 

mindre begåvade, därför är det också riktigt skoj att bli motbevisad när jag så småningom lär känna 

folk. Jag befinner mig för tillfället i en situation där jag är nöjd och belåten med de nära vänner jag har 

och är egentligen inte på jakt efter att stifta nya bekantskaper. Om jag bortser från den pågående studien 

skulle jag i dagsläget kunna tänka mig använda Airdine som ett medel för mig att bjuda folk på en 

kulinarisk upplevelse, detta är för mig dess primära funktion, den sociala biten är sekundär… Varför 

gör jag detta egentligen, jag är inte den lättaste personen att lära känna sådär på studs… - Robert, utdrag 

ur autoetnografisk fältdagbok 

Jag gillar att stå på scener. Jag gillar att bli sedd av andra, att få uppmärksamhet och att människor runt 

min omgivning ska tycka om mig. Som ung fick jag mycket komplimanger, mycket kopplat till att jag 

spelade musik. Men nu när jag tänker på det får jag nog fler komplimanger idag än när jag var ung. Det 

enda problemet som jag har märkt på senaste tiden är att jag alltid har tvättat bort dem direkt..som en 

vindrutetorkare..det är som att jag direkt vänder ryggen till när någon ger mig något som kan liknas 

beröm eller en komplimang. I kombination med detta är jag också självkritisk på många plan. Jag bär 

alltid vetskapen om att det alltid finns en person som kan göra saker bättre än vad jag kan. Jag strävar 

efter att på något sätt framstå som en ensamvarg. Jag uppskattar också att få vara det ibland. Jag vill på 

ett sätt visa att jag kan vara självständig och duktig i och med att jag var så pass curlad under min 

uppväxt. Detta, enligt mig, leder till att jag blir en egoistisk person, troligen kan mina närmare vänner 

bekräfta detta. Jag hör aldrig av mig till folk under fritiden, det initiativet lämnar jag till personer som 

vill kontakta mig. Jag bryr mig inte om andras problem, var och en sköter sitt medans jag koncentrerar 

mig på mig själv. När jag väl kommer i en situation där jag bjuder på någon form av mat eller liknande 

så ska det dock vara vällagat, genomtänkt och överraskande för gästerna. Jag förväntar mig också att 

gästerna ska bjuda tillbaka inom en snar framtid. Skulle jag kunna tänka mig att anordna ett Airdine-

event på egen hand? Nej, för att jag inte känner behovet av att bekanta mig med nya människor. I och 

med att Robert är med så går jag med på att socialisera med främlingar. - Erik, utdrag ur 

autoetnografisk fältdagbok 

Här har vi identifierat temana värdskap och social interaktion. Eventens båda värdar målade 

upp en bild av egoistiska personlighetsdrag och en prioritet mot maten mer än den sociala 
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delen i deras värdskap, vilket sätter sig i direkt kontrast till deras uppfattning av Airdine’s 

huvudsakliga syfte. De uttryckte båda en ovilja att under normala förutsättningar, det vill säga 

utanför studierna, ta del av skapandet av Airdine-event. Ändå genomfördes två enligt gästerna 

väl genomförda lyckade event. Förklaringen kan ses i de olika anledningar människor 

motiverar sitt värdskap där även egoistiska anledningar ryms inom begreppet (Telfer, 1996). 

Det kan tas så långt som att värdskap inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till 

gästvänlighet, det vill säga det är fullt möjligt att uppnå värdskap utan att egentligen 

motiveras av altruistiska drag eller uppfylla någon slags skyldighet likt den värdskap inom 

hospitality-branschen vittnar om (Telfer, 1996). Värdarnas bristande solidariska tänkande 

skulle kunna utläsas som ytterligare tecken på deras egoism och maximerandet av det egna 

intresset i de sociala interaktioner som eftersträvas (Brotherton & Wood, 2007).�

5.2 Reflektioner innan eventen 
De båda värdarna har många liknande tankar innan eventet, de delar en rädsla och oro för den 

stundande situationen de försatt sig själva i. Vänner med vilka eventen tas upp tröstar men gör 

ibland även situationen värre. En konstant fundering kretsar kring frågan -Varför gör jag 

detta?  Trots värdarnas snarlika personligheter tar tankarna ibland helt olika uttryck:�

Ordet yxmördare slängs omkring i hälften av alla meningar när man diskuterar Airdine inom 

vänskapskretsen, alla ser en risk i middagen, visserligen mångt om mycket med den sarkastiska ton min 

umgängeskrets föredrar att använda i vardaglig kommunikation. Men de säger väl att sarkasm bygger 

till viss del på sanning? … Jag är inte en särskilt socialt lagd människa, varför utsätter jag mig för 

detta? - Robert, Event#1 

Varför gör jag detta? Det var som en annan typ av nervositet som jag aldrig varit med om tidigare. 

Varför väljer våra gäster att medverka i dessa event? Borde inte de vara minst lika nervösa innan de 

sätter sin fot i lägenheten? - Erik, Event#1�

Här har vi identifierat temat främlingen. Både värdarna men även deras bekanta känner en oro 

kring de stundande eventen. Vilket skulle kunna bero på tolkning av främlingen som en 

möjligt farlig person (Lynch et al., 2011). Särskilt då Airdine är så pass nytt och 

applikationens inbyggda skydd inte täckte vår situation än då vare sig värdarna eller gästerna 

hade någon tidigare recension i deras profil i applikationen. 

Innan eventen faktiskt ägde rum men efter att de publicerats i applikationen handlade mycket 

av tankarna om att få gäster. Både bokade men även avbokade gäster hade en påtaglig effekt 

på de två värdarna: 
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Det finns en chans att vi inte får några gäster alls, vi har trots allt ingen aning om hur många personer i 

Umeå som har appen och sen måste de utöver att ha appen vara tillgängliga just den dagen vi har vårt 

event, sen måste eventet tilltala personerna. Det finns en miljon faktorer som kan spela in, ser jag 

konstig ut på min profilbild, är min meny inte tilltalande, har jag för många allergener i anrättningarna, 

har vi satt ett för högt eller rent av för lågt pris och så vidare. Jag skäms även för att ha tänkt i väldigt 

mörka banor men ett tag gick tankarna kring hur man skulle gå tillväga för att fabricera ett event, något 

jag med 100% säkerhet vet att min överdrivet korrekta moraliska kompass aldrig skulle låta ske, men 

tanken var där! På ett personligt plan spelar det mig ingen roll om eventet blir av eller inte, däremot 

känns det som att hela min kandidatuppsats står på spel och detta får mig att grubbla över ovanstående 

egentligen ologiska saker och samtidigt bli oerhört stressad. - Robert, Event#1 

Det känns misslyckat om vi inte skulle få några gäster. vi har ju ändå lagt ner mycket tid till planering. 

Men och andra sidan så lutar jag mig tillbaka med den tanken att appen fortfarande är så pass ny. Det 

kan inte vara många norrlandsbor som sitter inne på Airdine och väntar tills ett event läggs upp? Eller? 

Att eventet inte blir av påverkar mig inte ur ett värdsperspektiv, jag blir snarare mer orolig för studien, 

att vi inte ska få tillräckligt med empiri för det vi skriver om. Självklart kan jag inte undgå att fundera 

över alla aspekter som kan påverka antalet intressenter till middagarna. Priset, läget, maten och inte 

minst beskrivningen av vad vi tänkt bjuda på har troligen en stor påverkan. - Erik, Event#1 

Jag är inte en person som vanligtvis kollar telefonen bara för att den surrar, men efter att eventet var 

skapat är jag illa kvickt uppe med telefonen för att kolla varje gång den ger ett ljud ifrån sig, det är en 

skräckblandad förtjusning i vad jag kommer se. … Det är en euforisk känsla när man får gäster till sitt 

event, ett kort lyckorus när man ser att någon visat intresse, har det att göra med någon slags lyckande 

eller självuppfyllelse? … Jag upplever att Erik är minst lika mycket på spänn, vid minsta surrning i 

telefonen höjs ögonbrynen och ögonen dras automatiskt till bordet på vilken telefonen alltid ligger, det 

är en delad upplevelse. … Något vi skapat tilltalar andra personer! - Robert, Event#1 

Här har vi identifierat temat social interaktion. Det reflekterades en del kring de avbokade 

gästerna och även så småningom kring bokade gäster. Värdarna försökte i den mån det gick 

att återspegla sig själva i de olika aspekterna av eventen de skapade. Kanske var det därför det 

kunde pendla mellan extrem nervositet och misär till total eufori. Detta baseras på en tolkning 

av social jämförelse i de sociala interaktionerna (Schlenker & Weigold, 1992), om ingen 

anmäler sig betyder det att möjliga gäster valde att distansera sig baserat på alldeles för stor 

diskrepans i deras personlighet jämfört med den värdarna försökte projicera och tvärtom, ett 

överensstämmande i personligheter som då slutade i intresserade gäster och ett rungande jubel 

från värdarna? 

För de två event som blev av godkändes alla bokningsförfrågningar, värdarna behövde aldrig 

göra någon slags urval då antalet sökande gäster aldrig överskred eventens maximala antal 

platser. Vilka är dessa människor egentligen? Värdarna gör det som känns naturligt för dem, 
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det vill säga att försöka ta reda på vem gästerna är via sociala medier. Främlings-begreppet 

träder fram, vad är de första reflektionerna kring interaktionen med dessa för oss okända 

personer: 

Det är bara tjejer som anmäler sig, den enda killen som dykt upp blev medtagen som en vän. Är tjejer 

mer öppna för att testa nya saker, använder tjejer mer sociala medier? Har det och göra med att vi som 

är värdar är killar. Varför är det så? … Är det någon extra oro för att alla gäster är tjejer? Ja och nej, 

våra sambos har uttryckt frågor kring att få se bilder och få veta vem tjejerna är, det kläcktes även en 

kommentar, visserligen sarkastisk, om att vi skulle försöka låta bli att bli kära. - Robert, Event#1, 

Event#3 

Jag har fuskat om man får kalla det för det, jag har kollat upp gästerna på Facebook. Det var inte 

jättesvårt att hitta personerna i Umeå genom det angivna namnet i Airdine profilen, profilbilden stämde 

till och med överens i de flesta fall. ... Jag har även i ett fall noterat att en av tjejerna har två 

gemensamma vänner, ändå har jag ingen aning om vem det är, men detta känns ändå betryggande, jag 

inbillar mig att det ger mig en någorlunda bild av vem hon är, hon är dock fortfarande en främling. - 

Robert, Event#1, Event#3 

Jag har inte letat upp vilka gästerna är via sociala medier, vilket är ganska märkligt för det brukar jag 

alltid göra innan jag ska träffa personer. Mycket berodde på att jag inte hade den möjligheten som 

Robert hade i och med att eventet styrdes via hans mobil. Det är också för att jag upplever mig själv 

som en obrydd person, middagen skulle utspela sig i Roberts lägenhet, en plats där jag personligen inte 

har någon speciell anknytning till, främlingar får gott och väl komma in hit. Det skulle vara annorlunda 

om gästerna skulle komma hem till mitt hem. - Erik, Event#1 

Jag vill se vem jag ska släppa in i mitt hem, detta är vad jag intalar mig är anledningen till att jag kollar 

upp personerna. Lika mycket då måste jag erkänna att jag omgående gör en bedömning baserat på 

utseende. … Jag är mer än nöjd och säker i mitt nuvarande förhållande med min sambo, men jag skulle 

ljuga om jag sa att jag inte blev nyfiken på vad det var för mystiska främlingar som skulle dyka upp till 

mitt hem. Hade någon man gjort en bokningsförfrågan hade han utan tvekan genomgått samma 

granskning fast under andra premisser. - Robert, Event#1, Event#3 

Här har vi identifierat temana främlingen, värdskap och sociala interaktioner. Här framgår 

ytterligare en tolkning av hur Lynch et al’s. (2011) möjligt farliga främling påverkar 

värdarnas närstående, denna gång i form av värdarnas flickvänners svartsjuka, faror kan alltså 

tolkas på olika sätt. Gästens tillträde till platsen är helt upp till värden. Detta i enlighet med 

både delningsekonomins grundpelare (Dredge & Gyimóthy, 2015), men även som grund i 

värdens befogenheter och möjlighet att dominera gästen inom gränserna för värdskapet 

(Derrida, 2001; Lashley, 2007; Morrison & O´Gorman 2006). Värdens maktposition skulle 

kunna utnyttjas i syfte att samla till exempel attraktiva personer av motsatt kön eller på något 
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sätt fördelaktiga personer i sin omgivning för att passivt skapa inbillade fördelaktiga sociala 

interaktioner (Schlenker & Weigold, 1992). 

Agendan för en av gästerna, som kunnat utläsas från personens beskrivning i Airdine-

applikationen, reflekteras över av värdarna. Genom att gästen har ett avsevärt annorlunda mål 

med eventet skapades ett slags icke överensstämmande socialt forum, en slags inkongruens 

mellan värd och gäst: 

Den något äldre kvinnan som kom ensam till eventet hade i sin profil skrivit en lång uttömmande 

beskrivning om hur hon nyligen flyttat tillbaka till Umeå och att de flesta av hennes vänner hade flyttat 

därifrån. Därför var hon nu på jakt efter människor att umgås med i hopp om att få vänner att hitta på 

andra aktiviteter med. De andra tre tjejerna på samma event hade nöjt sig med att skriva “Hejsan”, “Jag 

är rolig” respektive lämnat fältet tomt. Vilket både jag och Erik tolkade som att de såg eventet som en 

möjligt rolig social grej. Jämfört med den förstnämnda kvinnans väldigt planerade utstakade mål med 

kvällen. Hade vi haft fler bokningsförfrågningar eller om jag mot förmodan skulle ha skapat ett 

Airdine-event på fritiden skulle jag inte ha accepterat kvinnans intresseanmälan baserat på den tydliga 

åldersskillnaden jag utläste ur profilbilden samt agendan jag utläste ur profilbeskrivningen. Vad fan är 

man för person egentligen? detta kommer bara fram tack vare autoetnografin, annars hade man nog inte 

ens nämnt det, man hade värnat för mycket om vad andra personer skulle tro och tycka om en. - Robert, 

Event#3 

Detta är fördomar men…Den enda tjejen som jag enbart har sett via Facebook, har en läskig blick, en 

typisk typ som letar efter kompisar, en yxmördare. Jag skäms lite över mitt sätt att tänka ibland. Jag har 

mycket fördomar om folk, folk som jag inte riktigt känner.  - Erik, Event#3 

Här har vi identifierat temana social interaktion och kommensalitet. Inom ramen av teoretiskt 

social interaktion tar vi avstånd från den äldre kvinnan vars ambitioner inte stämmer överens 

med våra egna men öppnar upp armarna för de yngre kvinnorna. En inkongruens/kongruens 

situation utläses ur tolkningen av Schlenker och Weigold’s (1992) sociala jämförelse. 

Samtidigt ger det uttryck för kommensalitetens inkluderande och uteslutande funktion 

(Fischler, 2011) i och med att vi som värdar bestämmer vem som hade kunnat få ta del av 

eventet och vem som hade kunnat väljas bort bland intresseanmälningarna. 

5.2.1 Reflektioner av praktisk natur 
När gästerna var bokade började självkritiska tankar runt eventet dyka upp i värdarna. Ett stort 

fokus lades på val av praktiska ting kring middagen som val av kläder, dryck men även 

allmänt beteende: 

Ett skämt dras en av dagarna innan eventet om vad vi ska ha för kläder på oss men sakta kommer jag 

till insikten att jag har redan bestämt vad jag ska ha på mig, kläderna är redan sedan en vecka tillbaka 
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bestämda. Jag såg till så att kläderna tvättades i söndags och har medvetet inte tagit på mig dem för en 

vanlig dag på campus. Hade detta varit en vanlig middagsbjudning med kompisar eller bekanta hade jag 

inte tänkt något längre än att jag skulle klä upp mig, men jag skulle inte ha handplockat särskilda plagg. 

Varför har främlingar denna effekt på mig? Är jag mer självmedveten och rent av fåfäng än vad jag 

egentligen vill utge mig själv för att vara. - Robert, Event#1 

När jag står i Roberts kök och förbereder maten inför kvällen kommer Robert ut ur sovrummet 

uppklädd i skjorta och chinosbyxor. Detta är för mig är en ovanlig syn då han normalt sätt bär 

friluftsbyxa med huvtröja. … Jag tänkte igenom mitt val av skjorta extra noga denna dag. Skjortan som 

jag valde satt lite för tajt runt axel- och bröstparti, men ändå envisas jag ta den för att den är en av mina 

favoritskjortor i min garderob. Jag vill göra mig extra fin för denna dag så jag rakar mig, fixar till 

frisyren, ja..tänker extra mycket på mitt utseende helt enkelt. - Erik, Event#1 

Även för event #3 fortsatte tankarna kring klädval även om de uttryckte sig på ett annat sätt: 

Jag byter om till en skjorta innan gästerna dyker upp men jag orkar verkligen inte byta byxor så det blir 

fjällräven byxor. Som jag antar att jag även dem väljer att behålla för att spegla någon slags avslappnad 

inställning till livet och ett friluftstänk? Usch! - Robert, Event#3 

Det är inte bara kläderna som väljs ut med bakomliggande tankar. En av värdarna tänker inte 

bara ett utan två steg längre och närmast överanalyserar något så banalt som drycken till 

måltiden: 

Jag kommer på mig själv med att tänka att jag kanske ska knäcka en öl innan gästerna dyker upp. Och 

nu när jag tänker på detta så hade jag en tanke redan inne på systemet när jag köpte ölen, jag tog inga 

av de billigare ölsorterna som jag ibland köper utan jag gjorde ett aktivt val att köpa de mer 

”annorlunda” och dyrare ölen samt även plocka upp ett öl från småpartishyllan. FÖR ATT 

IMPONERA? Vad får mig att tro att de skulle bli imponerade av ett öl… Jag vet att en anledning till 

valet av öl var för att de är en variant som är väldigt mäktig, riktigt besk som jag inte kommer dricka så 

snabbt och så mycket av, jag vill att ölen ska reflektera vem jag är, jag vill identifiera med ölen? Vem 

är jag? - Robert, Event#1, Event#3 

Här har vi identifierat temat Social interaktion. Som mycket annat som berör personers 

självspegling kan värdarnas klädval och dryckesval tolkas som ett resultat av den sociala 

jämförelsen (Schlenker & Weigold, 1992). Värdarna skapar en identitet kring symboler till 

vilka de vill koppla sin personlighet inför den sociala interaktionen. Skillnaden i klädval 

mellan Event#1 och Event#2 för en av värdarna skulle kunna tillskrivas en bekvämlighet i 

värdskapsrollen, det vill säga en förändring i självuppfattning över tid baserat på tidigare 

erfarenheter alternativt beroende på kontext och vem värden ville förmedla bilden för 

(Schlenker & Weigold, 1992). Medan ölet snarare var en egotripp som gick snett. 
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Vidare följer några av de reflektioner som uppkom i stunden precis innan gästerna anlände till 

lägenheten. Inför Event#1 åkte värdarna till lägenheten vid lunchtid för att förbereda maten 

och rummet där de skulle vistas under måltiden. Lägenheten är varm, dels på grund av att spis 

och ugn går i högvarv men också för att solen ständigt gassar mot köksfönstret. Atmosfären 

var lugn men samtidigt spänd under förberedelserna. Värdarna pratade inte så mycket med 

varandra, Spotify-spellistan som hade skapats för eventen spelades högt i bakgrunden. Ena 

värden började kavla ut pastadegen, fylla den med spenatfyllning och forma till små ravioli. 

En smuldeg till desserten gräddades av och fyllde rummet med en doft av rostad, sötad havre. 

Medan en av värdarna förberedde maten stod den andra tre meter bort för att göra i ordning 

bordet där alla skulle sitta och äta. Ostrukna handdukar användes som servetter, och de finaste 

vin- och vatten-glasen dukades fram ur vitrinskåpet. Bestick placerades på de vikta skrynkliga 

servetterna och några enstaka värmeljus tändes och placerades i fönstret närmast bordet. 

Inför Event#3 gjordes pizzadegen och komponenter, i form av maräng och lemoncurd, till 

desserten dagen innan eventet skulle ske för att spara tid. Under eftermiddagen började 

Värdarna förbereda pizzornas alla pålägg och lägga de i separata skålar. Den stora tunga 

bakstenen placerades i ugnen varpå temperaturen på vreds upp till 275 grader. Även denna 

kväll blev det varmt i lägenheten från ugnens värme. Samma Spotify-spellista som användes 

första eventet sattes på även denna kväll. Det blir ganska självklart att situationen värdarna 

försatt sig i gör dem oroliga även om orosmålen tycks bero på helt olika aspekter kring 

värdskapet:  

Maten ska vara väl tillagad, maten har stort fokus. Om maten inte hade varit bra kunde jag lika gärna 

skitit i kvällen för den kopplas så starkt till min personlighet, speciellt efter att jag presenterar mig som 

en student från Gastronomiprogrammet. … Ett annat stort orosmål ligger i om maten helt plötsligt inte 

skulle räcka. Det är en grundpelare i vad ett bra värdskap betyder för just mig. Det ska finnas mat, 

mycket mat så det räcker och blir över. Ingen ska behöva gå härifrån hungrig, det ska inte behöva bli 

den där svenska grejen med att det ligger en slice kvar som ingen vågar ta för att de inte vill vara 

personen som tog slut på maten. - Robert, Event#1, Event#3 

Jag känner mig lugn inför kvällen, det känns som att vi har anordnat en middag för bekanta, snarare än 

okända personer. Under eftermiddagen, vid 15-tiden, slås jag av tanken att främlingar ska komma in till 

lägenheten vilket känns som ett slag i magen. Jag börjar känna pirr, och en nervositet som övergår till 

att jag börjar frysa och skaka. Jag utsätter mig ju aldrig för sånt här vilket får mig otroligt obekväm. 

Robert verkar inte vara nervös. Hur kan det vara möjligt? Främlingar ska ju komma till hans lägenhet, 

borde inte han vara lite orolig åtminstone? - Erik, Event#1 
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Här har vi identifierat temana värdskap och främlingen. Värdarna har svårt att förhålla sig och 

hålla isär de olika delarna Airdine tillhandahåller och som utgör några av de möjliga 

aspekterna av värdskap (Morrison & O´Gorman, 2006). Det vill säga att de ska tillhandahålla 

mat, deras gäster betalar för sig och gästerna i sig är faktiska främlingar. En av värdarnas 

personliga åsikter om kvalitén och även mängden mat förhåller sig inte till vare sig den 

privata eller den kommersiella sfären (Lynch, et al., 2011), det är ingen buffé som serveras 

och gästernas förväntningar borde vara baserade på vad en privatperson kan åstadkomma, 

alltså är orosmålen ologiska. På samma sätt pendlar den andra värden mellan att vara lugn och 

sansad under tiden fokus ligger på maten men så fort tankarna återgår till de okända och 

möjligt farliga främlingarna (Lynch, et al., 2011; Meiselman, 2000) uppkommer starka 

oroskänslor i den grad att det fysiskt visar sig. 

Några minuter innan klockan slog 18.30 gick jag in i appen och kollade upp gästernas namn för att 

kunna komma ihåg dem lättare under kvällen.- Robert, Event#3 

5.3 Reflektioner under eventen 
Både under Event#1 och Event #3 startades Spotify-spellistan om i samband med att gästerna 

skulle dyka upp för att värdarna inte skulle behöva göra det under middagens gång. 

Dörrklockan ringer och den ena värden går raskt mot ytterdörren och utan att titta genom 

titthålet öppnar han dörren och släpper in gästerna. På mindre än en sekund förvandlas 

applikationsprofilerna till riktiga personer. Tillsammans hälsar värdarna gästerna välkomna 

genom att ta i hand medan presentationer med namn ges och tas emot. Gästerna ser sig runt i 

lägenheten, en nyproducerad lägenhet med en öppen planlösning där kök och vardagsrum är 

ett:�

Det kändes nästan som att vi hade en inövad teaterföreställning, jag pekade på Erik som direkt förstod 

gesten, nu gäller det! Det kändes nästan som att vi hade övat i flera veckor för den här stunden. Jag 

öppnar dörren och möts av en söt tjej och en herre i kavaj. Presentationer utbyts, alla tar i hand och helt 

plötsligt är teaterföreställningen över, allting känns oerhört naturligt. - Robert, Event#1 

Gästerna dök upp, jag tog i hand och hälsade, men jag sa även till dem ganska omgående att jag skulle 

ha glömt deras namn inom loppet av några minuter. Sagt och gjort, namnen var bortglömda och jag tror 

inte jag tänkte på namnen en enda gång under hela kvällen. Undantaget var den första personen som 

anmälde sig, henne hade jag onda föraningar om på grund av beskrivningen i profilen, så hennes namn 

kunde jag hela kvällen. - Robert, Event#3�

En av värdarna reflekterade extra mycket över första gästen som anlände till event #3: 
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Vi hälsar henne välkommen, varpå vi småpratar om lite allt möjligt, det känns inte naturligt att 

konversera med denna kvinna. Jag känner mig tvungen att komma på nya samtal hela tiden för hålla 

konversationen igång. Hon var mycket äldre än mig, kanske 35 - 40 år. Hennes outfit var typiskt 

vardaglig. Kort därefter, uppskattningsvis 5 minuter, kom de tre övriga gästerna som verkade känna 

varandra. De var i samma ålder som mig och Robert vilket gjorde att vi fick lite bättre kontakt än med 

den första kvinnan som kom ensam. Jag känner av ganska fort att hon känner sig ensam i det sällskapet 

hon befinner sig i. Robert står tillsammans med de tre tjejerna och berättar om växterna han och 

sambon äger medan den ensamma kvinnan fortfarande står kvar i köket. Jag märker att hon inte har lika 

stort intresse för ämnet jag stannar då kvar i köket för att visa på att jag finns här som värd, att jag bryr 

mig om henne, fullt medvetet, för att hon inte ska känna sig ensam. - Erik, Event#3 

Här har vi identifierat temana värdskap och främlingen. Det värdarna beskriver med att ha 

varit del av en föreställning som abrupt får ett slut i samband med en ny fas i eventet kan läsas 

in i Berg’s (1995) tolkning av Goffman om hur värdskapet kan vara indelat i multipla 

instanser. Kanske var förberedelserna och väntan innan gästerna dök upp bara första akten. 

Alternativt har främlingarna genom en fysisk presentation gått från främling till bekant 

(Selwyn, 2000). Det som skulle tala emot gästerna som bekanta och snarare tala för gästerna 

som fortsatta främlingar skulle vara att ingen av värdarna under någon av kvällarna kom ihåg 

någon av gästernas namn. Värden som stannar kvar och inte lämnar den ensamma kvinnan 

kvar i köket då denna inte tycks intressera sig för husesynen skulle kunna tolkas som att göra 

så på grund av en moralbuden förpliktelse tillskriven värdskap (Brotherton & Wood, 2007). 

Efter att gästerna hälsats välkomna dröjer det inte länge förrän ena värden påpekar att han 

tycker att första maträtten ska börja tillagas. Vid bägge eventen börjar gästerna plocka upp 

och öppna sin medtagna alkoholdryck och tar sedan plats vid det dukade rektangulära bordet 

vilket officiellt verkar ha satt startskottet för kvällen. Det är varmt i lägenheten vilket gästerna 

också påpekar ganska omgående efter att de satt sig till bords. Ena värden öppnar därför 

balkongdörren för att reglera värmen. Värdarna alternerar mellan att stå i köket och sitta vid 

bordet och umgås med gästerna. Under kvällen har just funktionen av att sitta vid bordet en 

särskild betydelse:�

Stämningen innan gästerna sätter sig ner känns något krystad, jag vet inte om det har att göra med att 

det är hela smått fantastiska 52+ kvadratmeter att utforska. Jag fann mig själv ständigt längtandes till 

bordet i samband med att jag var tvungen att fixa saker i köket. … Även när någon av gästerna var med 

i köket jag ville hellre ta del av gruppdiskussionen än den privata… konstigt! -  Robert, Event#1, 

Event#3 

Jag kan inte bestämma mig för vilken roll jag ska inta under middagens gång. Vad förväntar sig 

gästerna? Ska jag förhålla mig som en sådan formell värd som på en finrestaurang eller ska jag bete mig 
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som om det vore nära vänner jag serverar?  Jag slappnar av mer och mer med tiden. Det känns som att 

jag släpper min roll som värd och blir “en i gruppen”. Den här känslan pendlar dock fram och tillbaka. 

När jag börjar servera mat och inte minst presenterar maten kommer värdskapshatten fram och det blir 

mer formellt. Direkt efter att jag satt mig ner kom gruppkänslan tillbaka. … Jag gick på toaletten för att 

kissa men gjorde allt i min makt för att komma tillbaka till middagsbordet så snabbt jag kunde. Jag 

undvek att ta upp telefonen vilket jag alltid gör under ett toalettbesök. Jag hade en ansvarskänsla, Jag 

måste vara ute bland gästerna och ta hand om dem, som att jag var mitt uppe i en service på restaurang. 

- Erik, Event#1 

Här har vi identifierat temana kommensalitet och värdskap. Viljan att ständigt vara en del av 

gruppen kan kopplas till samhörighetskänslan som att äta tillsammans ger (Fischler, 2011). 

Värdarnas vilja att ständigt vara närvarande vid bordet kan tolkas att ha och göra med bordets 

stora vikt i kommensala sammanhang. Just att sitta vid ett gemensamt bord tillskrivs stor vikt i 

de kulturer där bord används. Generellt har bordet en effekt av att skapa jämställdhet mellan 

kommensaler (Fischler, 2011). Undantag finns i samband med fysiska geometriska 

bordsformer som används för att visa på hierarkier. Värdskapets många skepnader (Lynch et 

al., 2011) och Airdines dualistiska funktion (www.airdine.com) skulle kunna utläsas som 

anledningen till varför ena värden hade svårt att bestämma hur han skulle förhålla sig. Är man 

en värd för den privata sfären eller förvandlar Airdine hemmet till en kommersiell sfär?   

Diskussioner kring varandras jobb, Airdine samt mat och dryck i allmänhet förs runt bordet 

under Event#1 tills dess att en varsin tallrik hemgjord ravioli serveras gästerna. Det doftar 

brynt smör av raviolin medan ena värden presenterar rätten för de intresserade gästerna. Även 

värdarna sätter sig till bords för att ta del av maten. Tystnad uppstår medan alla runt bordet tar 

sin första munsbit. Det är bara bakgrundsmusiken och ljuden av klingande bestick som hörs 

under dessa sekunder varpå gästerna uttrycker ett stort gillande av maträtten och 

konversationerna fortsätter: 

Jag vet inte varför men jag sneglade konstant på mina bordskamraters tallrikar för att se hur snabbt de 

åt för att försöka lägga mig i samma tempo så jag inte blev färdig före dem. Vad den egentliga 

anledningen var vet jag inte, antingen ville jag inte stressa de andra eller så ville jag inte uppfattas som 

glupsk? Eller något helt annat? - Robert, Event#1 

Här har vi identifierat temat kommensalitet. Värdens handlingar med att hålla samma tempo 

som gästerna skulle gå att koppla till Dibb-Smith och Brindal’s (2015) begrepp “du är vad du 

äter” som tas upp i samband med social jämförelse. Även Meiselman (2000) nämner 

begreppet och menar att mängden mat men även hur och vad man äter faciliteras, det vill säga 

beror på, närvaron av andra personer. Dessa kommensala förhållande är inte fixerade utan är 
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istället under ständig utvärdering, bedömning, förhandling och behandling vilket skulle kunna 

förklara värdens konstanta sneglande. 

Under event #3 satt både gästerna och värdarna runt köksbordet och åt av den rykande pizzan 

som just kommit ut från ugnen. Diverse samtalsämnen diskuteras utan någon som helst 

antydan på att det var personer som aldrig hade träffats tidigare. Samtliga runt bordet 

skrattade och lyssnade på vad andra sa. Efter att ett antal pizzor ätits upp började samtliga runt 

bordet äta långsammare. Mättnaden blev mer påtagligt. Det fanns en pizzadeg kvar i kylen, 

ena värden tog ett ensamt beslut om att baka ut även denna så det skulle finnas möjlighet för 

gästerna att äta mer om så önskades: 

Middagen blev en pedagogisk pizzaskola, vilket inte var tänkt. Tanken var att varje gäst skulle göra sin 

egna pizza. Men i stunden efter pizzabottnen var utbakad av mig eller Erik stod gästerna som 

lamslagna, de vågade inte göra en så enkel grej som att dekorera en pizza. Det slutade med att jag och 

Erik handfasta gjorde allting efter gästernas urval av pålägg. Varför blev det så här? Alla har väl någon 

gång gjort en hemmalagad pizza? - Robert, Event#3 

Pizzan räckte och det blev några slices över! Jag blev lite orolig ett tag där men när folk saktade ner och 

det faktiskt blev över av den näst sista pizzan vi bakade av så kunde jag lugna ner mig. Jag visste förstås 

hela tiden att vi skulle servera efterrätt efteråt också men detta var ändå fortfarande väldigt viktigt för 

mig … Vi skulle haft mer olika pålägg till pizzan, det blev ganska mycket samma lika i variationen på 

pizzorna, detta störde mig något oerhört. Men gästerna uppskattade pizzan i alla fall och påpekade flera 

gånger att det var bästa pizzan på väldigt länge. - Robert, Event#3 

Gästerna nämnde ett antal gånger under middagen att pizzan var den bästa på länge. Som den person 

jag är så tar jag inte till mig av komplimangen som ges. Jag tittar ner mot tallriken samtidigt som jag 

säger; Vad bra, kul! Jag inbillar mig varje gång att de säger så bara för att vara hövliga. - Erik, Event#3 

Här har vi identifierat temana social interaktion och värdskap. Berg’s (1995) tolkning av 

Goffmans scenbegrepp, i relation till social interaktion, skulle kunna ha varit en bidragande 

faktor till varför gästerna inte ville eller vågade dekorera sina egna pizzor. Kanske ansåg 

gästerna inte att det var deras scen att inta eller att det inte var deras plats att laga pizza med 

någon förutfattad risk av förlorad status i relation till värdarnas uttalade gastronomiska 

kunskap (Goffman, 1990). Medan gästernas gillande av pizzan skulle kunna vara ett resultat 

av Derrida’s (2001) betingade värdskap. Det vill säga gästerna har fått tillträde till platsen, det 

vill säga eventet, värdarna och pizzan, under förutsättning att de uppför sig på ett specifikt 

sätt, i detta fall att de frånsäger sig rätten att kritisera värdarna och deras pizza. Eller så tyckte 

dem helt enkelt om pizzan. 
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I beskrivning av event#3 gav värdarna en dryckesrekommendation av den enklare formen, de 

skrev helt enkelt, “dryckesrek: öl”. Under eventet var det två personer som inte drack öl: 

Jag var imponerad av att så många av gästerna hade tagit till sig vår rekommendation. Tre av tjejerna 

satt och pimplade öl, visserligen riktigt skitöl i form av Tuborg på burk och den dära tjeckiska pilsnern 

som är bland systembolagets billigaste pilsner på burk, men öl hur som helst. Den äldre kvinnan 

däremot ursäktade sig och sa att hon inte gillade öl så hon satt och drack Xcider och någon annan 

alkoläsk. - Robert, Event#3 

Jag drack inte alkohol i och med att jag skulle hem till Kassjö den kvällen, vilket gjorde att jag kände 

mig lite utanför. Jag häller därför upp hela min läsk i glaset för att sedan direkt placera den tomma 

burken långt bort från bordet. För att låta den glömmas bort av gästerna som möjligtvis hade sett att jag 

hällde upp läsk i glaset. Jag ville fortfarande vara en i gruppen. - Erik, Event#3 

Här har vi identifierat temana social interaktion och kommensalitet. Genom att följa 

respektive bortse från dryckesrekommendationen har gästerna undermedvetet tagit del av en 

social jämförelse (Schlenker & Weigold, 1992). De har indirekt affilierat respektive 

distanserat sig från de andra i gruppen som denna kväll identifierat sig själv med 

ölkonsumtion. Värden som inte drack alkohol måste ha haft en viss insyn i den 

stigmatiseringen av att vara den enda som antingen dricker eller inte dricker alkohol i en 

kommensal grupp (Meiselman, 2000) i samband med att han försökte undanröja bevisen för 

sitt beteende. 

Genom fönstret syntes det att klockan började bli mycket. Det märktes också genom ett antal 

tysta situationer mellan varje samtalsämne att eventen började lida mot sitt slut. 

Bakgrundsmusiken var fortfarande igång och framhävdes mer och mer. En av gästerna under 

Event#1 frågade värdarna om de ville följa med på fest. Ena värden tackade ja till förfrågan 

medan den andra bestämde sig för att åka hem. Event#3 avslutades i lägenheten i vilket 

eventet ägde rum. Respektive event avslutades på ett sätt som båda värdarna ansåg högst 

oväntat och i viss mån olustigt: 

Tjejen säger ordagrant, - “jag tycker att vi ska kramas”. Jag blir något ställd i stunden men försöker att 

inte visa detta, i mina ögon är kramar något för närmre kompisar än så här, folk man känt ett tag, i 

resten av världen upplever jag det som att kramar är för familjemedlemmar etc. Även killen insisterar 

efteråt att vi ska kramas. - Robert, Event#1 

Varför denna intima kram? Känner vi varandra nu? Är detta ett tecken på att vi nu är vänner? Om jag 

nu i efterhand skulle träffa någon av dessa gäster på stan så skulle jag knappast hälsa på dem i och med 

att de inte är så nära för mig. Men just under eventet så hade vi skapat en relation, ett situation där det 

var helt okej att ge en kram? - Erik, Event#3 
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Den där svenska jävla kramen igen! En av gästernas skjuts var där, så då startade hon hela avslutandet 

med armarna ut i luften. Hon erbjöd sedermera de andra skjuts hem och de följde med i kramkalaset. Så 

väl känner vi inte varandra, när folk dök upp kl. 18:30 tog vi i hand och presenterade oss själva, tre 

timmar senare kramas vi, WTF?- Robert, Event#3 

Här har vi identifierat temat kommensalitet. I samanhanget av eventet skulle, den för värdarna 

olustiga kramen, kunna bero på eller vara resultatet av kommensalitet. Tolkningen bygger på 

Meiselman’s (2000) begrepp om hur måltiden kan utläsas som en intim företeelse. Fischler 

(2011) instämmer när han menar att måltiden både är intim men att den även kan skapa 

intimitet mellan främlingar. Den faktiska kramen skulle kunna kopplas till kommensalitetens 

främsta område, det vill säga att äta med familjen. Bloch (1999) menar att i samband med 

kommensalitet med främlingar måste man kunna delge en slags moralisk garanti för att skapa 

ett förhållande, detta görs genom att våga projicera familjära beteenden på främlingen. Hade 

kramen uppfattats på ett annat sätt om det var dels vi som värdar, dels vi som killar som 

initierade kramen? Hade det då varit våra gäster som gick därifrån med en olustig känsla? 

5.4 Reflektioner om det inställda eventet 
Även eventet som aldrig skede, det vill säga Event#2, initierade reflektioner från värdarna: 

Andra eventet hände aldrig, vi hade gäster som var intresserade, ett gäng på 4, men de avbokade efter 

några dagar, varför? Hade det att göra med ljudupptagningen som vi meddelade om i efterhand? Jag vet 

ju att det inte påverkade våra första gäster, men jag kan inte förmedla detta på något vis? - Robert, 

Event#2 

Eventet ligger kvar på kartan i appen trots att ingen har möjlighet att boka en plats vid det här laget. Det 

ligger där på kartan nästan som en skamfull påminnelse om ett misslyckande. Jag vet hur både jag och 

Erik har gjort narr av andra värdars dåligt utformade event som vi sett inte blivit av på grund av vad vi 

ansett varit galet taskiga beskrivningar eller hutlösa priser. Men vad är vårt misstag? - Robert, #Event2 

Här har vi identifierat temana social interaktion och värdskap. De uteblivna gästerna för 

event#2 var utan tvekan ett nedslag för värdarnas självkänsla, men vad berodde det på? 

Schlenker och Weigold’s (1992) sociala jämförelse skulle kunna utgöra grunden med att 

möjliga gäster hellre valde att distansera sig från eventet som till trots troligt upplevs projicera 

en bild av värdarna. På samma linje tolkar Polivy och Pliner (2015) Lockwood och Kunda’s 

begrepp om förhållningen till förebilder. De menar att förebilden kan presentera sig på ett sätt 

så att en lyckad jämförelse kan ske för den andre vilket skulle leda till en känsla av 

samhörighet med förebilden och ett generellt välmående. På samma sätt skulle dock en 

ouppnåelig jämförelse leda till för stora kontraster och en avskräckning hos den andre. I detta 
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fall menar vi att eventet är förebilden och den andre utgörs av möjliga gäster. Slutligen är 

eventet en delvis kommersiell tillställning i och med ett monetärt utbyte. Telfer (2000) menar 

dock att den kommersiella värden kan framstå och uppfattas som att stå för genuin 

gästvänlighet om denna tar rimligt betalt snarare än använder sig av ockerpriser, det vill säga 

orimligt hög prissättning. Vilket värdarna hoppas ha förmedlat och uppnått  i och med att de 

gick back ekonomiskt tack vare väldigt generös prissättning. 

6. Slutsats 

Det visar sig att upplevelsen för värden i ett Airdine-måltidssammanhang beror på en rad 

olika faktorer; värdens personliga förutsättningar, anledning till värdskapet samt med vem 

värden väljer att äta. Ur värdskapet träder tre teman fram: social interaktion, kommensalitet 

och främlingen som nödvändiga aspekter att ta i beaktning. Ett stort fokus ses ligga i den 

sociala jämförelsen, det vill säga personers framställning och önskade självreflektion i syfte 

att affiliera eller distansera sig från andra, som konstant utförs av och på värden och dennes 

gäster i en kommensal grupp. Ur ett perspektiv som värdar uppfattar vi att Airdine belyser 

måltidens sociala sida, detta trots kravet på interaktionen med främlingar i den kommensala 

kärnfamiljens mittpunkt: det egna hemmets köksbord. 

7. Vidare forskning 

Vi tycker att metoden autoetnografi bör får mer uppmärksamhet dels inom den kvalitativa 

forskningen men också inom vårt huvudområde måltidsvetenskap. Metoden i sig skulle kunna 

användas vid restaurangbesök för att erhålla ett mer detaljerat och berättande resultat för att 

sedan koppla det till måltidsupplevelser. Om plattformen som vi använde oss av, det vill säga 

Airdine, skulle praktiseras av någon annan skulle det även vara intressant att se gästens 

upplevelse ur ett autoetnografiskt perspektiv. 

Eventuellt skulle den ojämna könsrepresentationen av gäster, nästan enbart kvinnor, som 

deltog under våra anordnade event kunna utgöra flera möjliga nya forskningsutgångspunkter. 

Är kvinnor mer aktiva på sociala medier som Airdine? Har de en större benägenhet för 

kommensalitet? Eller kan det grundas i ett annorlunda förhållningssätt till främlingar, en 

större tillit? Även den betingade platsen och maktinnehavet skulle kunna utgöra ett möjligt 

forskningsområde, finns det någon skillnad i främlingens påverkan på värden, vad gäller 

känslor av oro och stress, oavsett om måltiden äger rum på en restaurang eller i en 

privatpersons hem? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Dokumentering av Airdines alla event mellan 23 mars och 12 maj 2016 

 

Datum Veckoda Geografi Värd Eventnamn Tags Tid Reserverade / Totala sittplatser Pris Drinks Nuvarande betyg

23/3/2016 Onsdag Göteborg Cencurerad Vårrullar & cola chicken wings Asian / Hot and spicy / Poultry / Seafood 19:00-21:00 4 / 4 130kr Drinks not included 5 / 5 (6 reviews)

24/3/2016 Torsdag Göteborg Cencurerad Asiatisk buffé Asian / Organic / Seafood / Vegetarian 18:30-22:00 6 / 6 120kr Drinks included -

25/3/2016 Fredag Vinninga Cencurerad Mixed grill American / BBQ / Meat / Mediterranean / Poultry 17:00-19:00 0 / 4 100kr Drinks not included -

27/3/2016 Söndag Stockholm Cencurerad Green Dutch treat dinner Diet / Organic / Other / Vegan 18:00-23:00 5 / 7 30kr Drinks included 5/5 (5 reviews)

27/3/2016 Söndag Stockholm Cencurerad 4 Treats in 1 night Fine dining / Fusion / Locally sourced / Other / Scandinavian 18:00-21:00 2 / 4 300kr Drinks not included -

28/3/2016 Måndag Trelleborg Cencurerad Våfflor American / Other / Scandinavian / Vegetarian 12:00-17:00 0 / 10 50kr Drinks Included -

29/3/2016 Tisdag Sunne Cencurerad Hållbar middag Experiental / Gluten free / Other / Scandinavian 19:00-20:00 0 / 6 60kr Drinks not included -

29/3/2016 Tisdag Stockholm Cencurerad Lovely fish soup Fish / Free from nuts / Scandinavian / Seafood 18:30-19:00 0 / 8 150kr Drinks not included -

30/3/2016 Onsdag Stockholm Cencurerad Dofter av Medelhavet Greek / Italian / Locally sourced / Meat / No pork 19:00-21:30 0 / 5 300kr Drinks not included -

30/3/2016 Onsdag Göteborg Cencurerad Strömming och pilsner Fish / Scandinavian / Traditional 12:00-13:00 0 / 5 85kr Drinks not included 5 / 5 (11 reviews)

31/3/2016 Torsdag Stockholm Cencurerad Italienskt. Fine dining / Italian 18:00-21:00 0 / 4 155kr Drinks not included -

1/4/2016 Fredag Göteborg Cencurerad Burger friday American / BBQ 19:00-21:00 4 / 4 150kr Drinks not included 5 / 5 (10 reviews)

1/4/2016 Fredag Göteborg Cencurerad Porkbuns "streetfood style" American / Asian / fusion / locally sourced / meat 18:00-19:30 13 /13 55 kr Drinks not included 5 / 5 (9 reviews)

2/4/2016 Lördag Göteborg Cencurerad Tex mex, Carnitas Hot and spicy / Meat / mexican / other 19:30-22:00 1 / 4 180kr Drinks included 5 / 5 (5 reviews)

2/4/2016 Lördag Göteborg Cencurerad Vegansk rätt från orienten Experimental / fusion / Indian / middle east / Vegan 18:30-22:00 3 / 4 150kr Drinks not included -

2/4/2016 Lördag Halmstad Cencurerad 3- rätters med fisk & skaldjur Fish / Other 19:00-00:30 0 / 4 225kr Drinks included -

2/4/2016 Lördag Lund Cencurerad Saffron night Experimental / fusion / italian / meat / scandinavian 18:30-23:30 2 / 5 175kr Drinks included -

3/4/2016 Söndag Malmö Cencurerad First Floor Experimental / Fusion / Other 17:00-20:00 8 / 8 300kr Drinks included -

4/4/2016 Måndag Göteborg Cencurerad Perfekt pasta pomodoro Italian / Mediterranean / Other / Traditional / Vegetarian 18:30-21:30 3 / 3 80kr Drinks not included -

5/4/2016 Tisdag Stockholm Cencurerad Middag med barn Italian / Traditional 17:30-19.30 0 / 3 65kr Drinks not included -

6/4/2016 Onsdag Göteborg Cencurerad Halloumi burgare Fusion / Mediterranean / Organic / Other / Vegan 18:00-21:00 4 / 4 159kr Drinks not included -

7/4/2016 Torsdag Stockholm Cencurerad Polsk Afton Eastern Europe / Meat / Other / Traditional 18:30-21:30 6 / 6 250kr Drinks not included 5 / 5 (3 reviews)

7/4/2016 Torsdag Göteborg Cencurerad Fish and shellfish caserolle Fish / Locally sourced / Scandinavian / Seafood 19:00-21:00 2 / 4 149kr Drinks not included -

7/4/2016 Torsdag Malmö Cencurerad Pannkakstorsdag Free from nuts / No pork / Scandinavian / Vegetarian 19:00-22:00 5 / 5 50kr Drinks not included -

8/4/2016 Fredag Umeå Cencurerad Tomtebo trerätters airdine#1 Italian / Meat / Other / Vegetarian 18:00-21:00 2 / 4 120kr Drinks not included -

8/4/2016 Fredag Svartsjö Cencurerad Swedish Meatballs Free from nuts / Locally sourced / Meat / Scandinavian 19:00-22:30 0 / 5 50kr Drinks not included -

8/4/2016 Fredag Göteborg Cencurerad Asian sichuan beef stew Asian / Hot and spicy 19:00-22:00 0 / 8 199kr Drinks not included -

8/4/2016 Fredag Lund Cencurerad Burgers American / Meat 19:00-23:00 3 / 5 170kr Drinks included 4 / 5 (1 review)

9/4/2016 Lördag Stockholm Cencurerad Chau Ah Kuih Asian / Experimental / Meat / Other / Traditional 13:30-18:30 10 /10 100kr Drinks not included -

9/4/2016 Lördag Möklinta Cencurerad Det som serveras Fish / Other 11:00-16:00 5 / 5 50kr Drinks not included -

9/4/2016 Lördag Göteborg Cencurerad Sopa de mani Other / South America 19:00-21:00 6 / 6 100kr Drinks not included -

11/4/2016 måndag Stockholm Cencurerad Cheap ass vegan monday! #2 Other / Vegan / Vegetarian 19:00-21:00 4 / 4 30kr Drinks not included -

13/4/2016 Onsdag Stockholm Cencurerad Halvfabrikat! Mexican / Scandinavian / Vegetarian 19:00-22:00 0 / 4 100kr Drinks not included -

13/4/2016 Onsdag Göteborg Cencurerad Asiatisk tvårättersmiddag Asian / Other 18:30-20:30 3 / 3 155kr Drinks not included 5/5 (11 reviews)

14/4/2016 Torsdag Göteborg Cencurerad Farishi's Kitchen Asian / Fusion / Hot and spicy / Mediterranean / Poultry 16:30-21:30 6 / 6 195kr Drinks not included -

14/4/2016 Torsdag Göteborg Cencurerad Thai Dinner Thai / Traditional 19:30-22:00 6 / 6 199kr Drinks not included -

14/4/2016 Torsdag Huddinge Cencurerad Krabbkaka, pulledporkburgare American / Fusion / Meat / Other / Seafood 18:30-22:30 2 / 7 251kr Drinks not included -

14/4/2016 Torsdag Stockholm Cencurerad Stir some sh*t up. BBQ / Experimental / Fine dining / Scandinavian / Sout America 20:00-01:00 0 / 5 1000kr Drinks included -

14/4/2016 Torsdag Ramvik Cencurerad Rawfood Other / Vegan / Vegetarian 17:30-19:00 0 / 10 69kr Drinks not included -

15/4/2016 Fredag Helsingborg Cencurerad 3-course dinner from the sea Fish / Scandinavian 19:00-22:00 6 / 6 300kr Drinks not included -

15/4/2016 Fredag Göteborg Cencurerad Skaldjurskväll Fish / Scandinavian / Seafood 18:00-21:00 7 / 7 180kr Drinks not included 5/5 (6 reviews)

16/4/2016 Lördag Göteborg Cencurerad Lax och potatis med citronsås Fish / Scandinavian / Vegetarian 18:00-21:00 0 / 4 200kr Drinks not included 5/5 (1 review)

16/4/2016 Lördag Göteborg Cencurerad Biff Rydberg Locally sourced / Organic / Scandinavian / Traditional 19:30-21:00 7 / 7 225kr Drinks not included 5/5 (20 reviews)

16/4/2016 Lördag Partille Cencurerad Aubergine och böncurry Experimental / Indian / Organic / Scandinavian / Vegetarian 18:30-22:00 0 / 10 275kr Drinks included -

16/4/2016 Lördag Bagarmossen Cencurerad Grill (chicken) and salads BBQ / Eastern Europe / Greek / Meat / Vegetarian 17:00-21:00 0 / 30 150kr Drinks included -

16/4/2016 Lördag Kista Cencurerad 3-rätters i förorten French / Scandinavian / Traditional 19:00-00:00 0 / 5 460kr Drinks included -

17/4/2016 Söndag Stockholm Cencurerad Ciao Bella! Italian / Mediterranean / Traditional / Other 19:30-22:00 5 / 5 185kr Drinks not included -

17/4/2016 Söndag Stockholm Cencurerad Freddies Pasta di Mando Hot and spicy / Italian / Meat 19:00-23:00 0 / 5 145kr Drinks included -
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Datum Veckodag Geografi Värd Eventnamn Tags Tid Reserverade / Totala sittplatser Pris Drinks Nuvarande betyg

18/4/2016 Måndag Stockholm Cencurerad Cheap ass vegan monday! #3 Vegan / Vegetarian / Other 19:00-21:00 4 / 4 30kr Drinks not included 5/5 (7 reviews)

19/4/2016 Tisdag Göteborg Cencurerad Långkokt ragu Bolognese Italian / Meat / No pork / Organic 18:30-20:30 4 / 4 100kr Drinks included 5/5 (1 review)

19/4/2016 Tisdag Göteborg Cencurerad Krispiga Enchiladas Mexican / Vegetarian 18:30-21:00 4 / 4 80kr Drinks not included 5/5 (1 review)

20/4/2016 Onsdag Umeå Cencurerad Pizza after work! Experimental / Italian / Scandinavian / Vegetarian / Other 18:00-20:00 0 / 4 75kr Drinks not included 5/5 (1 review)

20/4/2016 Onsdag Stockholm Cencurerad Eat & Speak Organic / Vegetarian / Other 18:00-21:00 0 / 3 200kr Drinks not inlucded -

21/4/2016 Torsdag Göteborg Cencurerad Krispiga Enchiladas Mexican / Vegetarian 18:30-21:00 4 / 4 80kr Drinks not included 4/5 (1 review)

22/4/2016 Fredag Göteborg Cencurerad Silpancho Meat / No pork / South american / Traditional 19:00-21:00 3 / 6 150kr Drinks included 5/5 (4 reviews)

23/4/2016 Lördag Göteborg Cencurerad Vegetarisk afton Mediterranean / Vegetarian / Other 19:30-22:30 0 / 4 150kr Drinks not included -

23/4/2016 Lördag Stockholm Cencurerad Guru nam nam Indian / Raw food / Vegan / Vegetarian 18:00-22:00 5 / 5 200kr Drinks not included -

26/4/2016 Tisdag Stockholm Cencurerad Jossans favorit Vegetarian / Other 18:30-21:00 0 / 5 350kr Drinks not included -

26/4/2016 Tisdag Göteborg Cencurerad Tisdagsnöje A la Glad och Mr D Experimental / Scandinavian 19:30-21:00 1 / 4 79kr Drinks not included -

27/4/2016 Onsdag Umeå Cencurerad pizza after work! Italian / Meat / Scandinavian / Vegetarian / Other 18:30-20:30 3 / 4 75kr Drinks not included 5/5 (1 review)

27/4/2016 Onsdag Göteborg Cencurerad Farishi's Kitchen Asian/Fusion/Puoltry/ traditional/other 18:30-21:30 6 / 8 225kr Drinks not included 3/5 (5 review)

28/4/2016 Torsdag Göteborg Cencurerad Boeuf Bourguignon French / meat / traditional / Other 18:30-21:00 10 / 10 195kr Drinks not included 5/5 ( 15 review)

1/5/2016 Söndag Stockholm Cencurerad Sunday brunch Scandinavian / Traditional / Vegetarian 12:00-14:00 3 / 6 100kr Drinks not included -

1/5/2016 Söndag Stockholm Cencurerad Köttfärsbiffar med rotmos Meat / Scandinavian / Traditional 18:00-20:30 2 / 4 250kr Drinks not included 5/5 (2 reviews)

2/5/2016 Måndag Göteborg Cencurerad Lyxig tvårätters Asian / Fine dining / Fish / French 18:00-21:00 6 / 6 300kr Drinks not included -

4/5/2016 Onsdag Göteborg Cencurerad Vårens första grill BBQ / Mediterranean / Scandinavian / Vegan / Vegetaria 19:00-22:30 5 / 5 200kr Drinks included 5/5 ( 5 reviews)

4/5/2016 Onsdag Helsingborg Cencurerad Butchers menu with 3 courses French / Game meat / Meat / Organic / Scandinavian 19:30-22:30 3 / 6 400kr Drinks not included 5/5 (2 reviews)

6/5/2016 Fredag Göteborg Cencurerad AW-middag ivårsol på Eriksberg BBQ / Scandinavian 18:30-21:00 3 / 4 149kr Drinks included 5/5 (1 reviews)

6/5/2016 Fredag Södervik Cencurerad Italian style Italian / Traditional 19:00-22:00 0 / 6 250kr Drinks not included -

6/5/2016 Fredag Göteborg Cencurerad Klassisk tacos Experimental / Meat / Mexican / Scandinavian 19:30-21:30 0 / 4 100kr Drinks included -

7/5/2016 Lördag Göteborg Cencurerad Veg BBQ Bonanza American / BBQ / Mexican / Vegan / Vegetarian 18:30-23:30 7 / 7 200kr Drinks not included 5/5 ( 4 reviews)

7/5/2016 Lördag Göteborg Cencurerad 2-rätters middag Fusion / Italian / Scandinavian / Seafood 19:30-23:00 5 / 5 200kr Drinks not included 5/5 ( 1 reviews)

10/5/2016 Tisdag Göteborg Cencurerad Blomkålskorma Indian / Vegetarian 18:30-21:00 4 / 4 120kr Drinks included 5/5 (1 review)

10/5/2016 Tisdag Stockholm Cencurerad CHEAP ASS VEGAN TUESDAY! Vegan / Vegetarian / Other 19:00-21:00 4 / 4 30kr Drinks not included 5/5 (10 reviews)

11/5/2016 Onsdag Uppsala Cencurerad Salviakyckling och citronpaj French / No pork / Poultry 19:00-21:30 3 / 4 120kr Drinks not included 5/5 (2 reviews)

11/5/2016 Onsdag Göteborg Cencurerad Yum Moo Yoor Asian / Hot and spicy / Traditional / Other 19:00-21:30 3 / 6 175kr Drinks not included 5/5 (15 reviews)

11/5/2016 Onsdag Växjö Cencurerad Linsbollar med limesås Vegan / Other 19:00-22:00 0 / 3 60kr Drinks not included -

12/5/2016 Torsdag Stockholm Cencurerad Korvish! American / BBQ / Experimental / Fusion 18:00-20:30 0 / 5 130kr Drinks included -

OBS 30/4 bortglömd
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Fortsättning Bilaga 1 
Respektive värds beskrivning av deras Airdine-event 
 
Vårrullar & cola chicken wings 
Vietnamesiska vårrullar med räkor och grönsaker och koriander i rispapper som vi pillar med 
själva runt bordet. Spicy coca cola chicken wings att alternera med, så mätta blir vi. Vatten 
finns, öl passar bra till detta för den som vill ta med eget. 
 
About the venue 
Cosy apartment with kitchen and livingroom combined. A big Terrace with bbq facilities 
(summer cooking) and for any guests who fancy a smoke. 
 
Asiatisk Buffé 
Asiatisk plockbuffe. Ångkokt bau med fyllning. Färska vårrullar med kött och vegetarisk 
fyllning. Efterrätt: Mangoglass. Vi hoppas på en utgång vore roligt om du haka på. 
 
About the venue 
En lgh i majorna av den äldre sorten! 
 
Mixed grill 
Det blir något från grillen, vi håller det enkelt, Vänliga hälsningar iNFERNUM BBQ. 
 
About the venue 
Altan, grill, kök. 
 
Green Dutch treat dinner 
Svenska: Gönt/veganskt knytkalas, middag och mingel 
I provide the base green ingredients, as well as wine and beer, and you bring your “secret 
sauce”, be it for dinner or dessert. Vegan and healthy! 
 
About the venue 
My apartment at kungsholmen in stockholm. 
 
4 Treats in 1 night 

1. Tomato consume soup 
2. Marinated char with cauliflower fritata and mustard dressing 
3. Wild duck with apple and bacon salad 
4. Petit choux with rhubarb and strawberry filling 

 
About the venue 
A small apartment on 49 squere meters with lots of space for meetings and personalities. 
Placed in the middle of trendy södermalm. 
 
Våfflor 
Vi avslutar påsken med våfflor i vår trädgård. Dukar med filtar i gräsmattan, njuter av solen, 
våren och lite gott i magen. Till våfflorna bjuds det hemkokt sylt, grädde, saft och kaffe. 
 
About the venue 
Vår härliga trädgård på söderslätt. Mysigt med en damm och en bäck. 
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Hållbar middag 
Jag tror på en hållbar middagskultur därför är menyn ej förutbestämd. Utan den grundar sig på 
vad jag ätit dagarna innan och vad jag har i skåpen. En ordentlig midagstallrik & kaffe ingår. 
(All mat är Gluten & Laktosfri) 
 
About the venue 
Hemtrevligt, rent och organiserat! 
 
Loveley fish soup 
Loveley fish soup 
 
About the venue 
Loveley place and delicous food 
 
Dofter av Medelhavet 
Jag startar med en härlig italiensk bruschetta med nötig touch, för att sedan locka er vidare till 
Grekland och en Moussaka som sent kommer glömmas.  
Recepten har jag lärt mig laga mat på plats i Grekland och finns i mitt huvud. Kombinationen 
av kött från familjens egna friströvande higland cattlekor och andra noggrant utvalda råvaror i 
denna rätt, kommer ge er minnen av min Moussaka som består. 
Till dessert ser vi tillbaka mot Italien igen och njuter av en både frisk och söt pannacotta samt 
kaffe.  
 
About the venue 
God, genuin och hemlagad medelhavsmat från grunden. Svenska och närproducerade råvaror 
så långt som möjligt och kött från min familjegård. 
 
Italienskt. 
Varmrätt. Svamprisotto med ugnsstekt kyckling filé samt finriven parmesan ost, citron och 
olivslungad babyspenat. 
Dessert. Hemlagad italiensk tiramisu samt kaffe/te 
Softdrinks. Ta gärna med er alkohol om så önskas till maten.  
 
Ser fram emot en trevlig kväll! :-) 
 
About the venue 
Cozy, warm apartment in Bromma/spånga. 50m walking from the busstation. 
 
Burger Friday 
 
Dags att köra Burger Friday och inviga grillen i airdine konceptet. Hempicklad rödlök, 
hemgjord bbq sås, samt allt man vill ha på en burgare. Kör klyftpotatis till detta.  
 
Tänkte testa salted caramel pecan bacon sauce med glass till efterätt. Vill du vara 
försöktkanin? 
About the venue 
Cozy apartment with kitchen and livingroom combined. A big terrace with bbq facilities 
(summer cooking) and for any guests who fancy a smoke. 
 
Porkbuns “streetfood style” 
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Ät något smaskigt innan kvällens äventyr. Jag åt dessa på momofuku i NY och det kan vara 
den bästa streetfood jag ätit. Självklart är det en frigående ekologisk gris.  
 
Ljus lager och friska vita viner passar kanon till. Likså ett glatt sällskap och skön musik. 
 
About the venue 
First floor apartment in Vasastan, close to Handelshögskolan. Easiest to get to with the nr2 
tram to the station “brunnsgatan”. 
 
Tex mex, carnitas 
Texmex av ett långkokt högrev, kokt i coca cola, chili, lime, apelsin och annat som 
kännetecknar rätten carnitas. 
Tillbehör som serveras är hemmagjord guacemole, salsa och chutney i varma tortillabröd. 
 
Varmt välkommen till en texmexkväll med de rätta tillbehören. Vi satsar på att avsluta kvällen 
med en utgång, roligt om du vill hänga på.  
 
Efterrätt: Hemmagjord citronglass 
 
(Eftersom vi är sent ute är det ok att anmäla sig fram till fredag 1 / 4 18.00, via 
messagertjänsten här.) 
 
About the venue 
En lgh i majorna av den äldre sorten.  
 
Vegansk rätt från orienten  
Jag och min rumskamrat Olle tänkte koka ihop “braised coconut spinach & chikpeas with 
lemon”. Som är en 100% vagensk kikärts och spenatgryta med orientaliska smaker som 
serveras tillsammans med sötpotatis.  
Som efterrätt till detta serverar vi en fenomenal vegansk saffransglass.  
För de som vill stanna lite längre för att spela sällskapsspel och lära känna oss bättre har vi en 
spelstation riggad.  
Vi ses på lördag, har det underbart tills dess.  
 
About the venue 
En fräsh 2:a över chalmers med utsikt över halva Göteborg 
 
3-rätters med fisk & skaldjur 

• Krämig kräftsoppa 
• Ugnsbakad laxsida med smörslungad sparrispotatis som serveras med romsås och 

sparris 
• Pannacotta som serveras med en syrlig hallonsås och färsk frukt. 

 
About the venue: 
Friliggande villa i utkanten av Halmstad som bjuder på en välkomnande “hemma hos”- 
känsla.  
 
Saffron night 
Spartan seating in my 4th floor apartment.  
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Main course - Saffron risotto served with bacon wrapped chicked breast 
Dessert - Vanilla pannacotta with wildberries 
 
About the venue: 
We dine 
 
First Floor 
Creative - Relaxed - Experimental 
Amuse 
Surprise 
Starter: Mullet - Carrot - sea buckthorn 
Surprise 
Main: Lamb - ramson - goat cheese - fermented garlic 
Surprise 
Dessert: Chocolate - fennel - honey - bacon 
Coffe and pralin 
 
About the venue: 
This venue is non alcoholic 
 
Perfekt pasta pomodoro 
Jag ska laga något så misstänkt enkelt som den perfekta pastan med tomatsås! Jag använder 
bl.a. Bronsvalsad pasta och färska tomater. Den som vill se hur jag gör kan komma runt 18. 
Till detta serveras givetvis färskriven parmesan och en krispig sallad. Efterrätt blir 
limemarinerad fruktsallad med glass. Ta gärna med nått gott att dricka till! Välkommen! 
 
About the venue: 
Världens minsta lägenhet. 
 
Middag med barn 
Jag och min 5årige son Wilgot tänkte laga en god pasta med färsk salsicca och tomater. Vi 
tycker om att ha middagsgäster så kom gärna och ät med oss.  
 
About the venue: 
Här serveras god mat och dryck till en oslagbar utsikt och med intressanta samtal. Come and 
join! 
 
Halloumi Burgare 
Jag och min fantastiska vän Sessi ska laga halloumi burgare. Helt vegetariska och till hälf 
ekologiska. Till dessa burgare blir detett uval av grönsaker, röror/såser. Nyttigt och riktigt 
gott! Efterrätten blir en överraskning a´la Sessi. Självklart finns kaffe, vatten & läsk för den 
som vill. Men det är alltid trevligt om ni tar med någon egen dryck för att få igång det göttiga 
snacket.  
Har ni några frågor så går det bra att skicka dom via Airdine messenger. Hoppas vi 
ses/Pernilla & Sessi. 
 
About the venue: 
Fräsch och mysig lägenhet som ligger vid Ullevi norra.  
 
Polsk afton 
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Varmt välkomna till en syndig* afton med polska kulinariska hemligheter. 
Förrätt: 
Pierogi fyldlda med svampstuvning. Toppas med pancetta och serveras med smetana. 
 
Huvudrätt: 
Bigos - Polens nationalrätt. Gryta gjord på surkål, färsk vitlåk, kött, korv och svamp. Långkok 
som får ligga i åtminstone ett dygn för att bli extra mustig.  
 
Efterrätt: 
Szarlotka - Traditionell polsk äppelkaka 
 
*Syndig njutning. Själv lägger jag lchf-kosten på hyllan denna kväll för nostalgins skull. 
 
About the venue: 
Vår lågenhet ligger i en gammal fabrikslokal, har högt i tak, balkong och kvällssol. Bor ej i 
grupp boendet, men bredvid. 
 
Fish and shellfish caserolle 
A fish and shellfish caserolle with cream made from scratch with fish that I´ve caught myself, 
the base is made from shrimps and lobster shells.  
The fish is caugt by using a normal fishing pole and the lobster with lobster traps.  
Some blue mussels may be included as well.  
As desert, homemade icecream made from wild berries from the forestand coastline outside 
Gothenburg. 
Bring your own drinks. 
 
About the venue: 
Jump off at “Eriksbergstorget” or park your car close to the bus stop. Then walk up the small 
road next to the old “Juvel silo”. 
 

Pannkakastorsdag 
Jag kommer bjuda på pannkakor och mjölk som det sig bör på en torsdag. Ärtsoppan uteblir 
dock.  
 
About the venue: 
Lägenhet på möllan. 
 
Tomtebo trerätters airdine #1 
Surdegsbröd med smaksatt smör 
Ricotta och spenatfylld ravioli med brynt smör 
Rökt soyamarinerad fläskfilé med kål 
Hemmagjord glass med kola och krisp. 
 
Dryck medtages själva men vi erbjuder stilla och kolsyrat vatten. 
 
About the venue: 
Ni hittar oss bland nybyggena längst ut på linje 8. 
 
Swedish Meatballs 
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*Swedish meatballs 
*Mashed potatos 
*Creamy sauce 
*Pressgurka 
Everything is done from scratch with ingredients from local farmers here on Ekerö/Färingsö 
If you want to travel by bus, go to busshållplatsen Svanhagen <(30 min from Bromma) and i 
pick you up there. And drive you to my place. SL dont have any buses to my Village during 
this time of year. But i fix it for you! 
 
Very welcome out to the countryside of stockholm for dinner and for a nice company!.. 
 
About the venue: 
Roberts hus långt bort i skogen, men ändå så nära. 
 
Asian sichuan beef stew 
Nic cook 2 delicious main courses, 
A tasteful sichuan beef stew you not will forget and a dry fried beef with vegetables asian 
flavours. 
Dessert is also included and will be a surprise. 
 
About the venue 
Welcome to Nic´s penthouse apartment. Best food, people and music. Hope you will be part 
of venue. 
 
Burgers 
Simple - Home ground prime rib burgers with home made bread, and sides. 
Dessert of the evening - Surprise 
 
About the venue: 
We dine. Bring your weekend mood 
 
Chau Ah Kuih 
Chau Ah Kuih is a typical traditional Taiwanese food when it comes to Chingming Fesival. 
Usually made of dried shrimp, shitake mushroom, shredded daikon and deepfried shallots. 
Experienced Taiwanese cook Alex will show people how to make it at home and it will be 
served with the braised sauced ham hock. 
This hands-on workshop is cooperated with Föreningen Taiwan i Norden. 
 
About the venue 
It´s a samlingsrum on the halfway to Tanto from Hornsgatan. Groumd floor. 
 
Det som serveras 
Husmanskost 
 
About the venue 
Smörgåstårta 
 
Sopa de mani 
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Sopa de mani är en (Jordnötssoppa) som man lagar en hel del av i bolivia som ligger i hjärtat 
av sydamerika. Sppan kommer att innehålla jotnötter, bladcelleri, kyckling, moroter, och stekt 
potatis på med lite persilja. 
 
About the venue 
Sopa de mani är en jordnötssoppasom lagas i bla. Bolivia, sydamerika. Soppan är 
innehållsrikt och äldigt mättande.  
 
Cheap ass vegan monday! #2 
Exciting vegan dish coming up! 
 
About the venue: 
Here for the venue or the food? 
 
Halvfabrikat! 
VI bjuder på våra favoriträtter med tema halvfabrikat! 
Tilltugg: nacos och dipp 
Huvudrätt: tomatsoppa och vitlöksbröd 
Efterrätt: kladdkakamed varma hallon och vanlijglass 
Dryck: vår älsklingslemonad 
 
Kom och häng och ät! 
 
About the venue: 
Liten tva på gärdet med två glada guuurls och en glad katt. 
 
Asiatisk tvårättersmiddag 
Kycklingfilé med underbara asiatiska smaker av ingefära, litelök och lime. Serveras med 
pressad potatis.  
Hemmagjord citronglass med kaffe eller te. 
Riesling passar bäst till huvudrätten 
 
About the venue: 
En tvåa med öppen planlösning vid foten av Eriksbergskranen och med utsikt mot 
Älvsborgsbron från alla platserna runt det gemensamma middagsbordet.  
 
Farishi’s Kitchen 
Bangladeshi Fusion 
Starter: Pakoras, backed broccoli bites 
Main: Chicken korma, Rice, Chicken tandori (sides), Dal (sides) 
Desserts: Fruits salad with ice-cream 
Soft drinks will be provided like sparking water, diet coke 
 
About the venue: 
You can get here by bus number 60 to vegagatan toward Masthuget. We are 100 feet away 
from the stop. You can also take tram 1 & 6 to olivedalsgatan. 
 
Thai Dinner 
Middag består av 4 traditionella thairätter; 
Fried Rice with Chicken, Kra Prao Moo, Morning Glory, Chicken in red curry (Vitt ris) 
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Efterrätt: Mango Sticky Rice 
Thailänsk öl passar perfekt (ta gärna med själva), vi bjuder på stilla och kolsyrat vatten. 
 
About the venue: 
En tillställning med god mat och förhoppningsvis många skratt! Vi vill se sociala människor, 
par eller singlar, så länge ni tar med ett gott humör! 
 
Krabbkaka, pulledporkburgare 
Hej, detta arrangemang är egentligen en kopia av https://airdine.com/events/LMAoxw1 men 
tyvärr går det inte att uppdatera informationen fter man skapat det. Anmäl dig hellre till det 
andra arrangemanget. 
Meny: Krabbkaka med tomat och mangosalsa 
Pulledporkburgare med picklad kålsallad och senapsdressing. 
Chokladfondant med bär samt vaniljglass 
Till efterrätten kan man även få en espresso eller cafe latte. 
 
About the venue: 
Hemma hos familjen Leidner, Ingrid och Marcus och våra två barn. 
 
Stir som sh*t up. 
Starters: 
Some crazy ass charcuterie from all over the world. Served with champange and coke to set 
the mode. 
Maincourse: Grilled vegetables, meat and baked potatoes. Served with gin&tonic a glass of 
redwine and a pint of beer to make you propper fucked. 
Dessert: Wippedcream, fresh strawberries and some darkass rum to get the digestion going. 
All this is served with drinks, d*ugs and coctails of your choice. 
Looking forward to share a great evening with you and show you our side of stockholm 
 
About the venue: 
Have you ever been to heaven? This is not it, welcome! 
 
Rawfood 
Groddade mungbönor, Groddade röda, svarta och gröna linser 
Spiror av broccili, alfaalfa, rädisa, ruccola och bockhornsklövet 
Solrosskott ärtskott och bovete skott 
Mjölksyrade grönsaker 
 
About the venue: 
Sauerkraut 
 
3-course dinner from the sea 
We will serve you the dish that took me to the Swedish Masterchef! The jury tasted my food 
and the words “well composed dish, delicate, tasteful and delicious” from Markus Aujalay! 
 
So we will start with: Salmon tartar on toasted rye bread with dill and chives. 
 
Main course: seared cod, potato mash with horseradish and chives, browned butter, flavoured 
with dill and capers spooned over the cod, added whipped creme fraiche with lemon zest. 
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Surprise dish as sweet ending! 
 
About the venue: 
Enjoy our cooking at my home; you will be hosted by Geir; old friend and myself Jens! We’ll 
serve waster and apple cider, if you would like wine BYO! 
 
Skaldjurskväll 
Snittar med rökt lax, dill, svartpeppar och citron 
 
Räkor och kräftor med klassiska tillbehör. 
 
Färska jordgubbar i Cointreau med svartpeppar och en kula vaniljglass. 
 
About the venue: 
Social lgl i Nedre Johanneberg 
 
Lax och potatis med citronsås 
Färsk ungsbakad lax med potatis och citronsås. Vatten eller lingondricka finnes, eller ta med 
egen dryck. Vegetariskt alternativ (rödbetsbiff) finns om du har angett detta i anmälan (ange 
även antal veg rätter som önskas) 
 
Till efterrätt kladdkaka med varma bär och grädde om så önskas 
 
About the venue 
Lägenhet med gourmetkänsla 
 
Biff Rydberg 
En riktig husmansklassiker. Här gjord på 21 dagar hängmörad ekologisk ryggbiff och allt som 
hör därtill. 
 
Efter detta blir det kaffe och äppelkaka med hemmagjord vaniljglass. 
 
Dryckestips. 
Öl och snaps passar förträffligt till denna rätt. Personlig favorit är Rådanäs, California 
Common och en liten OP. Lika så ett medelkraftigt vin med lite syra och en stor fruktsötma. 
Så som en ripassi eller pinotege. 
 
About the venue: 
First floor apartment in Vasastan, close to handelshögskolan. Easiest to get to with the nr2 
tram to the station “brunnsgatan”. 
 
Aubergine och böncurry 
Jag kommer bjuda på en vegetarisk trerättersmiddag. I köket får jag hjälp av min vän Peter 
som kommer att berätta om de medicinska fördelarna med ätbara växter som du enkel hittar i 
din ingivning plus en del andra spännande saker. Vänligen respepektera att denna middag är 
helt alkoholfri. 
 
About the venue: 
3min gångväg från Partille tågstation; buss 519 till Atles Torg (3min gångväg) eller från 
Partille Centrum (7min gångväng); parkering rakt över gatan. 
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Grill (chicken) and salads 
This is going to be a grill party right in the nature where we will enjoy the food, drink and the 
food. 
 
About the venue: 
In front of the beach. In the nature. Close to bagarmossen. 
 
3-rätters i förorten 
Kalixlöjrom på råraka. Ett glas champagne. 
 
Oxsvansgryta med potatispure. Ett glas burgundskt rött vin. 
 
Franska ostar. 
 
Kaffe, avec och choklad. 
------------------------- 
Extra vin kommer att finnas 
 
About the venue: 
Förorten med dala-allmoge. 5 våningar upp. 
 
Ciao Bella! 
Trattoria Ciao Bella! Is finally open and invites everyone ( or at least 5 of you) to enjoy good 
food and company at its first evening. Mediterranean food done by a not too bad chef. If you 
can handle anchovy this also works for vegetarians. Bring your own wine or what you prefer. 
Ciao! 
 
Starter 
Aubergine bruschetta(with feta cheese, pomegranate and parma ham) 
 
Main 
Pasta Puttanesca (tomato, anchovy, caper, fresh herbs and a lots of buratta cheese) 
 
Dessert 
Lemon tart (with strawberrys & cream 
 
About the venue: 
This is a 42 sqm appartment. The table is just big anough to fit 6 ppl. Let´s have fun! You are 
welcome to stay until we tell you to get out. 
 
Freddies Pasta di Manzo 
Marinerad nötytterfilé skivad och stekt i vitlök, chili och grönsaker serveras med spaghettini 
inkl Bröd. 
Bubbelvatten, läsk och lättöl ing. Alkohol medtages vid behag. 
 
About the venue: 
Litet och mysigt krypin med få platser! Perfekt för dig som vill spendera en kväll personligt 
bemötande och med trevliga människor. 
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Cheap ass vegan MONDAY #3 
Exciting vegan dish! 
 
About the venue: 
Here for the venue or the food? 
 
Långkokt ragu Bolognese 
I min version av den klassiska Ragu Bolognese låter jag grönsaker och rotfrukter få ta halva 
platsen. Resten är ekologisk nötfärs som tillsammans med vin och tomater får puttra minst 12 
timmar på låg temperatur i ugnen. Denna serveras med färsk pasta, nyriven parmesan och en 
fräsch sallad. 
 
Mineralvatten, kaffe/te ingår. 
Eventet är alkoholfritt. 
För allergiinfo, vänligen kontakta mig! 
 
About the venue: 
Ljus och öppen lägenhet med stor altan i Linnestaden. 
 
Krispiga Enchiladas 
Hej alla härliga! 
Mitt namn är Kristoffer och jag genomför just nu en studie tillsammans med min vän Frida, 
som handlar om Airdine. Vi vill väldigt gärna diskutera tjänsten lite med ett gäng användare 
så varför inte förena lite nytta med nöje och göra det över en bit mat! 
 
Meny: 
Krispiga bönorenchiladas och tomatsalsa med avokado och koriander 
Cheesecake in a cup med färska bär (när vi hugger in på efterätten är ordet fritt!) 
 
Vi ser fram emot en kul och intressant kväll med er! 
 
About the venue: 
Landshövdingehus precis vid Chalmers hållplats. Liten, men mysig 1,5a mitt i stan! 
 
Pizza after work! 
Vi gör ett försök till, jag och polarn Erik är i farten igen!  
 
Pizza 
Kalljäst pizzadeg med varierande topping bakad på gotländsk kalkbaksten.  
Komponera din egen pizza på plats med våra råvaror: Tomatsås, creame fraiche (bianca), 
grönkål, rökt sidfläsk, färska champinjoner, västerbotten ost, någon mildare ost, chili, ruccola, 
röd lök, cashewnötter, pumpafrön, brysselkål, salami, mozzarella ost. 
 
Efterrätt 
Lätt och fräsch citronbakelse toppad med italiensk maräng.  
Dryckesrek: öl 
 
About the venue: 
Ni hittas oss bland nybyggena längst ut på linje 8. 
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Eat & Speak 
En god vegetarisk middag :-) 
 
About the venue:  
Här har du chansen att äta god vegetarisk mat lagad av ekologiska råvaror och samtidigt lära 
känna nya spännande människor. Välkommen! 
 
Krispiga enchiladas 
Mitt namn är Frida och jag genomför just nu en studie tillsammans med min vän Kristoffer, 
som handlar om Airdine. Vi vill väldigt gärna diskutera tjänsten lite med ett gäng användare 
så varför inte förena lite nytta med nöje och göra det över en bit mat! 
 
Meny: 
Krispiga bönorenchiladas och tomatsalsa med avokado och koriander 
Cheesecake in a cup med färska bär (när vi hugger in på efterätten är ordet fritt!) 
 
Vi ser fram emot en kul och intressant kväll med er! 
 
About the venue: 
Landshövdingehus precis vid Chalmers hållplats. Liten, men mysig 1,5a mitt i stan! 
 
Silpancho 
Silpancho är en maträtt som härstammar från Bolivia/cochabamba. Maten kommer att bestå 
av ris, paneradkött, ägg och salad av både kokta och råagrönskaer. Till att dricka kommer det 
vara limonade som även det är en vanlig dryck till många maträtter i Bolivia och Sydamerika. 
 
About the venue: 
Silpancho är en maträt från bolivia/cochabamba och som består av panerad kött, ris, potatis 
och grönsake. Tilsammans med en kall och härlig limonada. 
 
Vegetarisk afton 
Jag och min sköna vän Oliver kommer att bjuda på en vegetarisk afton hemma hos mig. DÅ 
vi älskar förrätter så kommer vi bjuda på två stycken och avslutar med en huvudrätt.  
1:Rödbeta, kikärtor, salvia, tahini 
2: Rotselleri, ädelost, mandel, smör & salt 
3: Färsk pasta, getost, spenat, portabello, tomat 
 
Vi ser fram emot att träffa sköna människor och tillsammans ha en rolig och avslappnad kväll. 
P.s vi pratar skånska 
 
About the venue: 
En charmig vindsvåningpå pustervik. 
 
Guru nam nam 
Vi kommer bjuda på en fantastisk god indisk inspirerad buffé med olika slags dal rätter och 
små plock. Välkommen på mat och dans.  
About the venue:  
Guru nam nam. Vegetarisk/veganskt indisk plcok mat, Buffé style. 
 
Jossans favorit 
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3 rätters, vegetarisk chefs choice! :) 
 
About the venue: Mysig liten lägenhet på Åsen 
 
Tisdagsnöje A la Glad och Mr D 
Välkomnar er till en enkel 3 rätters middag, där lammfärsgryta väntar för huvudrätt och 
enklare dessert. Förrött arrangeras av Mr D och kommer spikas strax innan. Varmt välkomna! 
 
About the venue:  
Stenkasst från de gammla skeppsbyggarkvateren. 
 
Pizza after work! 
Vi gör ett försök till, jag och polarn Erik är i farten igen!  
 
Pizza 
Kalljäst pizzadeg med varierande topping bakad på gotländsk kalkbaksten.  
Komponera din egen pizza på plats med våra råvaror: Tomatsås, creame fraiche (bianca), 
grönkål, rökt sidfläsk, färska champinjoner, västerbotten ost, någon mildare ost, chili, ruccola, 
röd lök, cashewnötter, pumpafrön, brysselkål, salami, mozzarella ost. 
 
Efterrätt 
Lätt och fräsch citronbakelse toppad med italiensk maräng.  
Dryckesrek: öl 
 
About the venue: 
Ni hittas oss bland nybyggena längst ut på linje 8. 
 
Farishi´s kitchen 
Starter 
Potatoe Pakora (Fritter) 
Aubergine Pakora (Fritter) 
With Raeta (yoghurt, mint, cucumber) 
 
Main 
Chicken Biryani (chicken, rice and aromatic spices) 
Prawns malai Curry ( prwns, coconut milk, and aromatic spices) side dish fresh salad( greens, 
tomato, avocado, walnut) Naan Bread 
Desert 
Strawberry lemon bar with fresh cream 
 
About the venue: 
You can get here by bus number 60 to vegagatan toward Masthuget. We are 100 feet away 
from the stop. You can also take tram 1 & 6 to olivedalsgatan. 
 
Boeuf Bourguignon 
Jag planerar att laga en riktigt Boeuf Bourguignon med lyxmos signerat min mamma Annsom 
är lite utav en moskonnässör. Till efterrätt så blir det någon typ av glass och en slät kopp. Jag 
fixar vatten och läsk för dem som behagar. Vill ni ta med något alkoholhaltigt så är det alltid 
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trevligt till maten. Har ni några frågor så här av er på AirDine messenger! Hoppas att vi 
ses/Charlie 
 
About the venue: 
Mysig sekelskiftslägenhet i Vasastan 
 
Sunday brunch 
Let´s celebrate May 1th with a lovley summer brunch. Pancakes, scones, pizza and bread. 
And since I am a barista the coffee will be excellent to! 
 
About the venue: 
Hi! 
 
Köttfärsbiffar med rotmos 
MENY 
 
Middagen inleds med en enkel förrättssalladserverad med två sorters hembakt bröd och 
hemkärnat smör med gräslök och havssalt. 
 
Varmrätt: köttfärsbiffar med rotmos. Serveras med rosépepparsås smaksatt med dijonsenap 
och smörbrynt vitkål med färsk persilja. 
 
Dessert: Hemgjord punchglass garnerad ed chokladspån av mörk choklad. 
 
VÄLKOMMEN 
Gå gärna in och gilla oss på vår Facebooksida: “Maria och tobias”. 
 
About the venue: 
Nybyggd lägenhet vid Årstafältet med ett mysigt litet biliotek där du intar middagen.  
 
Lyxig tvårätters 
Förätt 
Halstrad pilgrimsmussla, brynt soyasmör, variation på blomkål och rostad mandel 
 
Varmrätt 
Lammlägg bräserat i göteborsk bärs, palsternackspuré samt pilsnersky. 
 
About the venue:  
Ikväll går vi all in och brassar riktigt gött kök. 
 
Vårens första grill 
Jag och min vän adela hoppas sommarens första grill dan innan Kristihimmelfärd. 
Jag är vegetarian så jag lagar veg. Tanken är en buffe med tex paj och sallader av det matigare 
slaget med grillade tillbehör som grönsaker och ost.  
Till efterrätt någon slags kaka eller tårta.  
Maten specas mer längre fram. 
 
Om vi känner för det kan vi ju dra ut mångonstans på kvällen, eller hänga kvar hos oss.  
 
About the venue: 
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Jag bor i Ekebäck, ett villaområde mellan högsbohöjd och kungsten. Lättast är att ta buss 16 
till tolvskillingsgatan eller 11an till nya varvsallen. 
 
Butchers menu with 3 courses 
Time for a dinner event again! Last time was a real success woth cool guests, whom also 
enjoyed the food greatly! Now we´ll have meat and sering three dishes. Starter dish: salsiccia 
with asparagus and thyme with a few drops of lemon  
Mid dish: Deer tartar with shiitake mushroom, capers, dijon cream & egg yolk. 
Main dish: Entrecote with hasselback potato, oven baked parsnip and green pepper sauc, 
ending with coffee& chocolate truffle. 
Hope you find the menu mouthwattering! 
Welcome Jens & Geir 
 
About the venue: 
Enjoy our cooking at my home; you will be hosted by myself Jens and an old friend Geir. 
We´ll serve water and apple cider, if you would like wine BYO. 
 
Italian style 
Med inspiration från italienska köket serveras 
Bruschetta 
Pollo 
Torta 
 
About the venue: 
Mitt i idyllen Gräddö by på vackra Rådmansö dukar vi upp på glasverandan. 
 
AW-middag i vårsol på Eriksberg 
Glad&MrD bjuder in till en kväll i vårsolen på Eriksberg. 
Mr D kommer laga sina fantastiska högrevsburgare, med sötpotatispommesfrites. Sann 
smakupplevelse ska sägas. Före maten serveras är det enkelt mingel med bubblor som gäller, 
det ryktas att sol&värme anländer till helgen så balkongen är redo för invigning. Här finns 
möjlighet att testa Glads barskåp, där CuarentayTres med ginger ale & lime levereras. 
När huvudrätten har inmundigats är det dags för dessert, där Glads fantastiska improvisation 
för tala. Varmt välkomna på en kväll som kännetecknas av entusiasm, glädje och trevliga 
möten. 
 
About the venue: 
Stenkasst från vattnet 100 meter från Eriksbergstoget och färjläge. 
 
Klassisk tacos 
Vanlig tacos, inga konstigheter! Vill man ta med öl så gör man det! Läsk finns! 
 
Det kommer serveras en lättare förrätt och till efterrätt blir det god glass! 
 
About the venue: 
En härlig funkis trea i Johanneberg bebodd av två goa chalmerister. 
 
2-rätters middag 
Vi firar in våren med en frutti di maremed mycket chili, vitlök och skaldjurfrån 
västkustenföljt av klassiska franska profiteroles. Väl mött! //Tobias 
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About the venue: 
Supergammalt hus tre trappor upp mitt i stan.  
 
Veg BBQ Bonanza 
Ölmarinerad grillrökt seitan, chiliglaze pico de gallo. Mango/Habanerosalsa, 
Physalis/silverlöksalsa, guaca, saltbakad, grillad färskpotatis, kolbakade hela lökar i sitt skal, 
tortilla chili chips, Frijoles negros, Grillade grönsaker efter dagsform, typ majskolv, zucchini, 
paprika, vårlök 
 
Ljust öl passar bra till. Eller/ och en flaska tequila. Vi sitter utomhus på vår härliga bakgård. 
Ta gärna med en extra varm tröja.  
 
About the venue: 
Välkomna! 
 
Blomkålskorma 
Huset jag bor i fasadrenoveras så jag behöver fylla insidan med god mat och gott folk! Det 
blir en klassisk, ganska mild, indisk gryta. Blomkålskorma med mandel, kokos och russin 
samt hemmagjord mangochutney. 
 
Det bjuds på mineralvatten eller lättöl. I övrigt är det ett alkoholfritt event. 
Välkommna! 
 
About the venue 
Sjunde våningen på guldheden. 
 
CHEAP ASS VEGAN TUESDAY! 
Exciting vegan dishes! 
 
About the venue: 
Here for the venue or the food? 
 
Salviakyckling och citronpaj 
Lite plockmat i köket som förrätt. 
Helstrekt majskyckling med salvia, rostade rotfrukter och belugalinser 
 
Citronmarängpaj 
 
About the venue: 
Big, but cozy apartment three minutes from the Upssala station. 
 
Yum Moo Yoor 
Stark Laotisk Fläsksallad med rödlök, chili, koriander, lime, fisksås och ingefära. Serveras 
med jasminris.  
Öl passar bäst till huvudrätten. 
Till efterrätt serveras hemmagjord chokladkaka med karamellglass. 
 
About the venue: 
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En tvåa med öppen planlösning vid foten av Eriksbergskranen och med utsikt mot 
Älvsborgsbronfrån alla platserna runt det gemensamma middagsbordet. 
 
Linsbollar med limesås 
Jag kommer bjuda på supergod vegansk mat bestående av linsbollar, limesås och ris.  
Till efterrätt är det mer oklart och jag kommer gå mer på känsla, men troligt är att den 
innehäller mango.  
 
Ta gärna med passande dryck, kvällen behöver inte ta slut för att maten gör det.  
 
About the venue: 
I en liten mysig etta, bjuder jag in er på middag. Alkohol är tillåtet.  
 
Korvish! 
Tänkte prova på att fixa lite korvish!:) Olika korvar inkl kalkon/kyckling korv, fräsh sallad 
och potatissallad å andra goda tillbehör!:) 
Lätt öl, Läsk, Önskas vin så medtag eget:) 
Efterrätt: Jordgubbar m vanlijglass:) 
Kaffe. 
 
About the venue: 
Cozy, warm apartment in Bromma/spånga. 50m walking from the busstation.  
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Bilaga 2 

Meddelande om medgivande till deltagande under event 
Hej och tack för din intresseanmälan till vår middag. 
Det som tidigare inte framgick ur eventbeskrivningen är att vi som anordnar middagen är 
studenter på gastronomiutbildningen vid Umeå universitet. Under utbildningens gång har vi 
studerat måltidsupplevelser i olika sammanhang vilket vi också är intresserade av att göra 
även under denna kväll. Vi kommer göra en ljudupptagning under kvällens gång för att senare 
använda materialet i vår kandidatuppsats. Inspelningen kommer behandlas anonymt och ni 
kommer ha möjlighet att avbryta deltagandet när som helst. 
Med detta sagt  så hoppas vi att ni fortfarande är intresserade? Vi vill understryka att fokus 
kommer ligga på att vi ska ha en trevlig kväll med god mat och trevligt sällskap. 
Vänlig hälsning 
Robert och Erik 
 
 

  



 21 

Bilaga 3 

En artikel från en lokal gratistidning där värdarna blev intervjuade angående Airdine event 

 

NYHETER
Totalt Umeå • Torsdag 7 april—onsdag 13 april 2016

10

 UMEÅ  Nästa innegrej kan bli att äta ute – hem-
ma hos någon annan. Ny app har fått sina första 
användare i Umeå på Tomtebo som bjuder främ-
mande på trerätters i lägenhetsmiljö.

Grastronomstudenten Robert 
Veitch-Bystedt på Tomtebo 
nappade på appen efter att 
ha sett en Facebooklänk till 
en artikel som berättade om 
en slags Airbnb för middagar 
vid namn Airdine.

I den nyanserade mobilapp-
likationen kan användare ska-
pa en profil och lägga ut priva-
ta middagsannonser med me-

ny, datum, pris och hur många 
gäster man har plats för. Al-
la annonser placeras automa-
tiskt på en karta utifrån vil-
ken matsugna sedan kan välja 
var och vad de vill äta. 

– Jag såg att folk hade lagt 
upp middagar i Stockholm, Gö-
teborg och Malmö och tänkte 
”Varför i helskotta är det inte en 
enda här!?”. Det här är en grej 

som studenter skulle kunna 
nappa på, säger Veitch-Bystedt.

Klasskamraten Erik Nor-
mark tyckte det lät spännan-
de och hakade på. Den 8 april 
klockan 18–21 bjuder de fyra 
personer på en trerätters mid-
dag hemma i Roberts lägenhe-
ten på Tomtebo. Normark har 
specialiserat sig på bakning och 
har en anställning vid bland an-
nat Kulturbageriet i bagaget. 

Veitch-Bystedt klev för någ-
ra år sedan av karriärstegen 
inom IT-branschen för att leta 
sig in i köket på heltid.

– Visst, det är obekväma ti-

der och långa pass för mycket 
mindre betalt, men jag har ro-
ligt hela tiden, säger han.

Inte sista gången
Airdine-menyn han och Nor-
mark snickrat ihop är till 
större del ny för dem båda. 
De kommer att bjuda på sur-
degsbröd med smaksatt smör, 
ricotta och spenatfylld ravioli 
med brynt smör, rökt sojama-
rinerad fläskfilé med kål och 
hemmagjord glass med kola 
och krisp till dessert.

– Det är klart att Airdine 
kommer att innebära en kon-

kurrens för restaurangerna, 
men frågan är om det är en po-
sitiv eller negativ sådan. Det 
skulle kunna leda till att alla 
blir mer kreativa, säger Erik 
Normark.

Både han och Veitch-Bystedt 
kan tänka sig att  lägga upp 
fler middagar på Airdine  
i framtiden.

– Om vi får bra omdömen ef-
ter den här middagen, så var-
för inte. 

Steffen Renklint
090- 70 28 42

steffen.renklint@totaltumea.se

Couchsurfing  
för matgäster
Nu kan Umeås restauranger få konkurrens av hemmaköken

Inte för alla. Gastronomstudenten Robert Veitch-Bystedt och klasskamraten Erik Normark är först ut i Umeå att bjuda på Airdine-middag. – Det är inte alla som kan tänka sig att äta middag 
hos främlingar på samma vis som det inte är alla som kan tänka sig couchsurfing och sova hos andra. Men jag tror att det är åtminstone många studenter som ser det här som en möjlighet att 
träffa nya människor, säger Robert Veitch-Bystedt.  FOTO: STEFFEN RENKLINT

 UMEÅ  Säljer du för många middagar på Air-
dine-appen kan du behöva registrera dig som 
livsmedelsföretag hos kommunen, skatta och 
momsregistrera dig. 

Robert Veitch-Bystedt säger 
sig ha kollat upp att det är 
okej för privatpersoner att tjä-
na upp till 30 000 kronor per år 
utan att behöva skatta. Denna 
uppgiften snurrar bevisligen 
runt på internet, men enligt 

Yngve Gripple, rättslig expert 
på Skatteverket, finns det ing-
en nedre beloppsgräns.

– Bedriver man något sånt 
här i sin bostad under enklare 
former så är det väl antagligen 
att betrakta som hobbyverk-

samhet, men man ska ändå re-
dovisa den vinst man gör. 

Går man som försäljare 
jämnt ut eller minus finns det 
alltså ingenting att beskattas 
för.

Däremot kan den som regel-
bundet tillhandahåller målti-
der hemma eller för avhämt-
ning bli skyldig att redovisa 
moms. 

– Inte om man gör det några 
enstaka gånger, men gör man 

det mer kontinuerligt så kan 
det bli aktuellt. Det behövs 
inget företag för att redovisa 
moms, det räcker med ett per-
sonnummer, säger Gripple.

”Undvik alkohol”
Regelbundenheten är också 
nyckeln i fråga om tillstånd 
för matservering.

– Att testa en gång är okej, 
men om det börjar finnas en 
viss kontinuitet och organisa-

tion, då kanske vi gör en an-
nan bedömning, säger Jenny 
Wallin, livsmedelssäkerhets-
chef vid Umeå kommun.

Alkohol bör helt undvikas.
– Det här med ”slutet säll-

skap” har missbrukats lite. 
Det finns undantag från kra-
vet på serveringstillstånd, 
men det räcker inte med att 
serveringen avser ett slutet 
sällskap.

Steffen Renklint 

Myndigheterna: Kan krävas anmälan


