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Sammanfattning 
 

Mattrender har kopplingar till ett samhälle i förändring. Människans val av mat påverkas av 

den pågående tidsandan, vilken är en faktor till att olika mattrender uppstår. Dessa kan vidare 

förekomma under korta respektive långa perioder och mer eller mindre påverka vår vardag. 

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för fenomenet mattrender samt varför 

sådana uppstår. För undersökningen har metodsättet kvalitativ intervju tillämpats och för att 

skapa validitet har tre sådana genomförts. Resultatet påvisade ett samband mellan 

omställningar i samhället och hur mattrender uppstår. Vidare fastställdes i resultatet att mat 

och måltid ge uttryck för olika människors identitet. Den mat vi väljer att äta signalerar till 

omgivningen vilka vi är och vad vi står för. Därmed speglar mattrender inte enbart att ett 

specifikt livsmedel konsumeras mer frekvent än tidigare eller att ett tillagningssätt tillämpas 

flitigt. Således beskriver mattrender även det samtida samhällets struktur och uppstår då 

människan ämnar uttrycka sina åsikter, värderingar samt önskade status. 

 

Nyckelord: Kulturuttryck, mat, social process 
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Figuren publicerades i Food, People and 

Society på sid. 6, år 2001. Bilden 

föreställer det ramverk som Schifferstein 

et. al. (2001) menar beskriver helhetssynen 

då man studerar människans matvanor. 

Figur 2, sid 21.  Figuren är upprättad av författarna och 

beskriver hur bearbetningen av 

intervjumaterialet utförts. 

Tabell 1, sid 12.  

 

 

Tabellen är upprättad av författarna och 

redogör för de tre processer som Rogers 

(2003) anser att en individ eller grupp kan 

gå igenom då ett beslut om huruvida en 

nyhet skall accepteras eller avvisas. 
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Inledning 

De flesta av oss har säkerligen ett förhållande till någon just nu pågående trend i samhället. 

Man deltar i den, man uttrycker sitt gillande eller tar avstånd från den. Vissa trender är snabbt 

övergående, andra verkar länge och stabilt i samhället. Det rör såväl teknik, klädmode, 

kommunikation, arkitektur som matvanor. Trender existerar samtidigt och parallellt. De 

påverkar allas våra val och valmöjligheter i livet. Kort sagt är det i stort sett omöjligt att leva i 

dagens samhälle utan att beröras av en rådande trend och därmed mer eller mindre tvingas ta 

ställning till innebörden av dem. 

De flesta har sedan länge, i flera generationer, kunnat förhålla sig till klädmode som så 

uppenbart är kopplat till övergripande företeelser i samhället. Mattrender har också 

kopplingar till samhällets förändring (Douglas, 2003). Vad vi äter följer den vetenskapliga 

utvecklingen, vad tidningar skriver om dieter och vad som anses vara "inne" och så vidare. 

Det finns ett flertal olika företeelser som man till vardags skulle kunna kalla mattrender. 

Exempel på sådana i form av produkter är lattetrenden, sushitrenden, surdegstrenden och 

pizzatrenden. Vidare kan mattrender uppkomma inom olika områden så som hälsa och livsstil 

där olika dieter är exempel på trender inom dessa. Huruvida dessa är trender i egentlig mening 

eller någon annan typ av företeelser går vi inte in på i detta arbete. Syftet med detta arbete är 

istället att studera sambandet mellan människors interaktioner i ett samhälle och den mat vi 

väljer förtära. Detta genom att analysera och diskutera kring mattrenden som fenomen och 

varför en sådan uppstår. 

Vilka faktorer spelar in då en mattrend utvecklas? Hur påverkar de mattrender som varit och 

de som uppkommer idag? För att hantera framtiden är det alltid bra att förstå historisk 

utveckling och olika samband i samhället, vilket i all enkelhet har studerats i detta arbete. 

Matens funktion, människors samverkan samt samhällets struktur kopplas här samman i hopp 

om ytterligare förståelse för begreppet mattrender, dess innebörd och funktion. Ett 

tvärvetenskapligt synsätt har därmed tillämpats då fenomenet ämnats studeras utifrån det 

antropologiska, etnologiska, sociologiska samt måltids- och värdskapsperspektivet. 
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Bakgrund 

Detta kapitel behandlar mattrenden som fenomen, de faktorer som bidrar till dess uppkomst 

samt den enskilda individens påverkan i spridandet av nya tankar och idéer. 

Trendens definition och indelning 

Trendbyrån trendwatching.com (2012) har beskrivit trenden och dess definition enligt "A 

manifestation of something that has unlocked or newly serviced an existing (and hardly ever 

changing) consumer need, desire, want, or value". De har framställt en trend som en 

manifestation där något har förändrat förutsättningarna för en person och dennes behov, 

begär, önskan eller värdering. Popcorn (1991) har, enligt Kotler (2003), omnämnt trenden 

som en långsiktig förändring, vilken gör tydlig påverkan i ett samhälle genom dess spridning 

över olika marknader. Trendwatching.com (2012) har påpekat att det många gånger upplevs 

komplicerat att till fullo redogöra för vad en trend är. De har dock menat att den definition de 

presenterat beskriver begreppet trend på ett vis som ger en relativt god förståelse för dess 

innebörd. Kärnan i definitionen är, enligt dem, det faktum att människans grundläggande 

behov sällan förändras. Att en trend tar form beror inte på att man har skapat ett nytt behov 

hos människan, utan att ett grundläggande behov kan tillfredsställas på nya, attraktiva sätt 

(Trendwatching.com, 2012). Maslows (1954) behovstrappa, har Eskola (1977) menat redogör 

för några utav dessa; de fysiologiska behoven, trygghetsbehoven, samhörighets-och 

kärleksbehoven samt behovet av social uppskattning och självförverkligande. 

De mänskliga behoven kan uttrycka sig på olika sätt då samhället utvecklas. Detta har 

trendwatching.com (2012) illustrerat med ett exempel där de utgår från de sociala medier som 

tillkommit under de senaste åren. För att tillfredsställa behovet av kontroll, menar de att 

individer och grupper byter beteenden för att följa händelser i omvärlden via digitala medier. 

När tekniken utvecklas skapas det, enligt dem, en önskan hos många att ligga i framkant vad 

gäller förmågan att snabbt få information om och från världen omkring dem. För att hålla sig 

uppdaterad av det senaste i omvärlden ser man till att ha tillgång till de senaste tekniska 

lösningarna. Den nya tekniken tillfredställer därmed ett grundläggande, mänskligt behov på 

ett annat sätt än tidigare (trendwatching.com, 2012). 

Genom marknadsföring kan olika företag påverka människors konsumtionsbeteende 

(Albertsson & Lundqvist, 2007). Detta då marknadsföringen vanligtvis utförs med syftet att 

introducera och sälja en produkt eller sprida ett budskap. Fortsättningsvis kommer endast den 
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aspekt behandlas, som berör hur den enskilda människan, omedvetet eller medvetet för vidare 

information inom olika områden. Den organiserade marknadsföringen kommer därför ej 

vidare förekomma i resonemanget kring hur en trend uppstår. Viktigt är dock att förstå att de 

båda företeelserna många gånger tillsammans bidrar till att trender uppstår. 

Olika nivåer av trender 

En trend kan, enligt Kotler (2003) uppträda i tre olika nivåer beroende på dess effekt på 

samhället samt levnadsperiod. Han har beskrivit den såkallade megatrenden, trenden och 

modeflugan. 

Modeflugan är, enligt honom oförutsägbar, kortlivad och ej skapad genom att politik, 

ekonomi eller sociala faktorer påverkat till uppkomsten. 

Trenden däremot är något mer beräknelig och längre varaktig än en så kallad modefluga 

(Kotler, 2003). 

Megatrenden har Naisbitt (2003) menat kan bidra till stor förändring inom antingen sociala, 

ekonomiska, politiska eller teknologiska sammanhang (Kotler, 2003). Dessa tar lång tid att 

forma och påverkar oss under en längre tid (Kotler; Nasbitt, 2003). 

Mattrender som en social process 

För att tala om varför en förändring i människors beteende utvecklas, har Rogers (2003) 

beskrivit att förståelsen för hur ett samhälle och hur en social process fungerar är avgörande. 

Detta då han anser att en nyhet upptas då människor interagerar med varandra. Att denna 

nyhet sprider sig bygger, enligt honom på att information subtilt uppfattas av olika sociala 

grupper och därefter kommuniceras mellan människor inom dem. Nyheter, vilka enligt 

trendwatching.com (2012) i sin tur av människor kan upplevas så pass banbrytande att de 

därefter utvecklas till en trend. De sociala processer som uppstår då människor påverkar 

varandra sker ständigt i samhället då människans önskan om att passa in är central 

(Albertsson och Lundqvist, 1997). Därmed, enligt Gladwell (2000), både lyssnar vi på andra 

människor, tar till oss deras uttryck och övriga sätt att kommunicera samt påverkas av hela 

gruppers beteende. Det finns, enligt honom, alltid en tanke bakom att vi gör som vi gör, att vi 

uttrycker det vi gör och att vi härmar varandra. 
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Huruvida information kan komma att upptas och därmed spridas eller ej, beror på hur många 

av de grupper som ingår i ett samhälle som anser sig ha nytta av denna (Rogers, 2003). Anses 

informationen vara relevant, anpassas denna efter varje enskild grupps värderingar och behov. 

Bourdieu (1994) har talat om att det är av stor vikt att skapa en förståelse för hur en sådan 

grupp sammansätts. Han har beskrivit att de personer som kommer att tillhöra en och samma 

grupp har ett enat sätt att tänka. Något alternativt sätt finns inte, enligt honom. Giddens (2004) 

har beskrivit att en kultur har gemensamma visioner och att dessa definierar vad som inom 

denna anses vara viktigt, värdefullt och önskvärt. En grupp kan existera över tid, men då 

måste de ändra värderingar och andra tankesätt beroende på vilka sociala sammanhang som är 

rådande under respektive tidperiod (Bourdieu, 1994). Denna samhörighet, menar Bourdieu 

(1994), kan beskrivas som ett kulturellt sinneslag. 

Begreppet ”habitus” beskriver vilken livsstil du följer och vilka värderingar du har 

(Nationalencyklopedin, 2012). Denna ligger, enligt Bourdieu (1994) ofta till grund för de 

sociala grupper som formas i ett samhälle. Människan vill forma en gemenskap med personer 

med liknande tankar som de själva, vilket betyder att människor sluter sig samman till olika 

grupper beroende på vilka habitus som respektive grupp representerar. De sociala positioner 

som vi därefter skapar genom dessa, har Bourdieu (1994) menat handlar om att särskilja sig 

från andra sociala grupper. Dessa sociala positioner signalerar i sin tur till övriga samhället 

vilken status en person och den grupp han eller hon tillhör, har. 

Vi kan uttrycka vår sociala grupps värderingar tillika ståndpunkt genom den mat vi äter 

(Bourdieu, 1979; Douglas, 2004). Inom gruppen, har Douglas (2004) beskrivit att det vidare 

skapas ett gemensamt språk som skiljer sig från det som andra grupper använder sig av. Detta 

system frambringar i sin tur symboliska system inom vilka tillgångar, åsikter och agerande 

ingår (Douglas, 2004). Systemet, menar hon skapar en samhörighet och sympati, men öppnar 

även upp för nya möten och begär. Detta då i olika former i var och en av grupperna. För att 

vidare förklara hur och varför människor tillhörande en social grupp formar gemensamma 

matvanor har Belasco (2008) menat att beskrivningen av konceptet cuisine kan bidra till ökad 

förståelse för matens ytterligare funktion. Begreppet har i det populära språket använts för att 

beskriva den mat som i ett samhälle anses vara av högre klass, men Belasco (2008) har 

förklarat att man med fördel kan gå ifrån detta resonemang. Han vill istället att en helhetssyn 

skall formas och följer därmed antropologerna; Farb och Armelagos (1980) tanke om att alla 

grupper, oavsett form och storlek har en egenidentifierad cuisine, vilken representerar just 
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deras gemensamma värderingar kring mat. Människan som släkte, har, enligt (Belasco, 2008), 

provat att äta näst intill allt som går att äta, vilket har givit varje grupp möjligheten att själva 

välja vad av allt detta ätbara som de föredrar och varför. Cuisine, alltså vad man väljer att äta 

och därmed anser vara ideal, varierar, likt andra kulturformer från grupp till grupp (Belasco, 

2008). 

Farb och Armelagos (1989) har vidare liknat begreppet cuisine med en kulturs allmänna 

språk, vilken är ett system av kommunikation som är inlärt redan från födseln och som är svår 

att lära om vid vuxen ålder. Därmed kan försök att förändra ett matvanemönster, enligt 

Douglas (2003) inom en grupp komma att mötas av motstånd. Hon har förklarat att det visat 

sig vara möjligt för viss ny mat att få en plats i det aktuella traditionella köket medan andra 

möts av större svårigheter. En grupps kulturella tillhörighet, menar hon därför är en viktig 

aspekt att ta i akt då man avser öka förståelsen för vilken mat som i en social grupp godtas 

eller ej. Som tidigare nämnt har Rogers (2003) talat om att ju fler av dessa olika grupper som 

tar ny information tillika produkt till sig desto större är chansen till effektiv spridning av 

denna. 

Vidare kan, flertalet faktorer tilläggas, till varför människor inom en social grupp väljer som 

de gör tillika varför en viss typ av mat inom denna föredras framför en annan (Frewer et. al. 

2001). Förståelsen för att dessa faktorer i kombination bidrar till att matvanor utvecklas kan, 

enligt Frewer et. al. (2001), underlätta vidare analyser av matkulturer. Det är helhetssynen på 

samspelet mellan samhället, människor samt maten och de omkringliggande faktorerna som 

vidare kan fungera som ett ramverk för det synsätt som, enligt dem, då bör tillämpas. 
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Figur 1. Ramverk att följa vid analysering av matkulturer (Frewer et. al. 2001). 

Människors påverkan på varandra 

Gladwell (2000) har påvisat att alla människor har olika roller i samhället och därmed 

påverkar andra på olika vis. Även Bourdieu (2000) har talat om detta faktum och omnämner 

konstnären som en person med ett dominerande inflytande på människor i övriga samhället. 

Detta då han eller hon skapar kulturyttringar och därmed tilldelas en högre status (Bourdieu, 

2000). Konstnären representerar kultureliten och accepteras därmed som auktoritet av 

samtliga samhällsklasser (ibid). Till skillnad från Bourdieu (2000) har Gladwell (2003)  talat 

om att människor har olika inverkan på varandra beroende på personlighet snarare än yrke. 

Människor har olika personlighetsdrag, vilka beskriver att de är någorlunda desamma i olika 

situationer (Eskola, 1977). Gladwell (2003) har omnämnt Nätverkaren, Experten och Säljaren 

som de tre mest inflytelserika inom ett uppbyggt samhälle. Dessa tre personligheter, beskriver 

han tillhör personer som människan känner tillit till, vilka därmed har förmågan att påverka 

människor till den grad att ett engagemang skapas. Personer som på detta vis anses ha en 

högre status har i regel större inflytande på andra människor än de med lägre sådan (Bourdieu, 

1994). Gladwell (2000) har talat om att information kan blir mer eller mindre spridd i ett 

samhälle. Om spridningseffekten är högre eller lägre beror, enligt honom på vem det är som 

för den vidare, snarare än vad informationen innehåller. Gladwell (2000) har beskrivit att en 

trend är beroende av att rätt person använder en produkt eller utför en aktivitet för att ett 
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klädmode eller annan form av trend skall utvecklas. Det är på detta vis som ”word of mouth”, 

enligt honom går till. 

Människors möjlighet till ställningstagande 

Gladwell (2000) har uttryckt sin filosofi som beskriver trender och dess uppkomst då ingen 

aktiv marknadsföring av en produkt eller aktivitet har utförts. För att på bästa sätt förstå sig på 

hur trender så som klädmoden eller andra trendvågor skapas och lever vidare, menar han att 

man skall se på dessa liknande epidemier. Likt influensavirus breder beteenden, värderingar 

och tankar om olika produkter ut sig genom att gå från en person till en annan. Detta till dess 

att ett helt samhälle är påverkat av en trend, vilken som helst. 

Rogers (2003) har beskrivit att nya lösningar av olika slag, som trendwatching.com (2012) 

menar kan utvecklas till en trend, antingen kan antas eller avvisas. Detta både av den enskilda 

individen, men också av en social grupp, liten som stor. Det finns flertalet alternativa 

processer, menar han, som individen eller grupper går igenom då de antar eller förkastar 

information som potentiellt kan leda till ett förändrat beteende (se figur 1). 

  



13 

 

Tabell 1. Tabellen redogör för tre processer som individ eller grupp kan gå igenom då ett beslut om huruvida en 

nyhet skall accepteras eller avvisas (Rogers, 2003). 

Det valfria beslutet beskriver det beslut som den enskilda individen efter övervägande kan ta. Han eller hon 

beslutar då själv huruvida den nya informationen skall erkännas eller ej. Värt att påpeka är dock det faktum att 

detta enskilda beslut kan påverkas av de normer och värderingar som hör individens sociala grupp till. 

Det kollektiva beslutet fattas efter gemensam diskussion i gruppen, Ett beslut om huruvida informationen skall 

följas eller ej fastställs först efter det att samtliga medlemmar har gjort sin röst hörd.  

Auktoritetsavgörande beslut av vilken information eller innovation som av gruppen skall anta respektive avvisa 

fattas av den eller de personer som i gruppen anses vara av högre rang. Först vid dessas/dennes godkännande kan 

gruppen agera genom att följa det beslut som fattats. 

 

Mat är kultur 

Mat är, enligt Montanari (2010) föda, råvaror hämtade från naturen. Att ta dessa direkt ur 

naturen och förtära dem utan preparering upplevs dock, enligt honom, av människan avlägset. 

Vi äter inte, likt övriga levande varelser, enbart för mättandens skull utan även för njutning 

(Belasco, 2008). Mat skapar hos människan känslor tillika upplevelser (Barthes, 1979). Vi har 

en önskan, enligt Hansen et. al (2005) om att den mat vi avser förtära skall se estetiskt aptitlig 

ut. Estetik tillika doft och smak, har de menat, är en viktig aspekt att tala om då man studerar 

och arbetar med mat och dess presentation. 

Att tolka och kombinera naturens råvaror, processa och tillaga dessa och skapa en helhet är en 

del av hur vi äter (Montanari, 2010). Hur vi väljer att kombinera, reda och forma maten har 

Montanari (2010) menat är en tolkning av den natur vi lever i och det denna har att erbjuda. 

Fortsättningsvis har han beskrivit att det kan fastställas att mat, för människan är en form av 

kultur, inom vilken symboliska värden skapas och vidare uttrycks. Montanari (2010) har 

beskrivit att de tillredda råvarorna och därmed hantverket är avgörande för att människan 

vidare skall definiera dessa som mat. Då en förståelse för matens betydelse skapas, kan maten 

och ätandet vidare liknas vid en konstform (Savarin, 1958). 

Vi måste, enligt Eldridge (1924) skapa oss en förståelse för vad mat är och vilken funktion 

denna har. Detta, har han menat, för att kunna förstå vad en mattrend innebär. För att skapa 

vidare förståelse för matens fullständiga innebörd har Douglas (2003) förklarat att man skall 
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se till denna likt ett materiellt ting, genom vilken kommunikation kan ske. Maten, har hon 

förklarat, blir ett personligt objekt som sänder ut signaler om din identitet. Det är av denna 

anledning, enligt Douglas (2003), som olika företag, genom reklam, kan ha möjligheten att 

skapa en symbolisk mening i mat. Denna signalerar till individer att de genom att äta en viss 

produkt kan uttrycka deras roll i samhället. 

För att vidare förstå olika matvaror eller maträtters sociala status kan man, enligt Bourdieu 

(1979) se över hushållens skafferier och då söka efter mat som är exotisk eller ordinär, 

experimentell eller traditionell, formell eller informell (Douglas, 2003). Han har, enligt 

(Douglas, 2003) förklarat att man, genom att finna likheter och olikheter hos maten, kan se 

kopplingar till vilken mat som i regel anses vara av hög standard, respektive låg. Vidare 

uttrycker du därmed, enligt Bourdieu (1979) din status beroende på om du väljer att äta det 

ena eller det andra (Douglas, 2003). De ytterligare mekanismer som tillsammans bidrar till att 

viss mat får hög social status respektive låg sådan, menar Douglas (2003) ännu är litet 

utforskade. 

Sahlin (2003) har, enligt Douglas (2003) beskrivit att man kan uttrycka sig med mat både 

genom en viss maträtt, men även genom att tillaga denna på ett eller annat sätt. Därmed, 

menar han att möjligheten finns att uttrycka sig inom den inre eller den yttre sociala 

dimensionen. Inom den inre dimensionen uppfattas, enligt Sahlin (2003) maten utifrån sina 

grundläggande behov, likt det faktum att vi äter för att överleva (Douglas, 2003). I den yttre 

dimensionen, har han förklarat, att vi däremot önskar tillförse, bland andra våra sinnen. Detta 

ges vi möjligheten till att göra genom hur vi till exempel tillagar och presenterar maten då vi 

värderar de olika tillvägagångssätten olika. Både Sahlin (2003) och Bourdieu (1979) har 

vidare beskrivit att det som anses vara korrekt inom den yttre, sociala dimensionen kan 

påverkas och förändras (Douglas, 2003). Detta till exempel genom att vårt beteende ständigt 

ändras beroende på vilken tidsanda vi lever i. 

Vidare fungerar måltiden som ett forum för uttryck inte bara för mat (Douglas, 2003). 

Gustafsson (2004) har talat om måltiden och menar, i enlighet med Mäkelä (2000) att en 

måltid inte bara beskriver den mat man intar utan även flertalet faktorer runt omkring denna. 

Vidare har hon beskrivit det helhetsbegrepp som förklarar denna tanke av måltiden och 

benämner denna som FAMM. På engelska står, enligt Gustafsson (2004), förkortningen för 

The Five Aspect Meal Model, vilken innefattar rummet, mötet, produkten, stämningen samt 

styrsystemet. Dessa, menar hon, är de fem aspekterna som påverkar helhetsupplevelsen av en 
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måltid. Värdskap är en viktig del av socialisering kring mat (Douglas, 2003). Flertalet djur i 

det vilda, har Douglas (2003) menat, använder sig till exempel av mat för att skapa och bevara 

redan utvecklade relationer. Hon har även beskrivit att våra näringsmässiga behov får sitt 

moraliska utrymme när vi ger värdskap, vilken är en del vårt ömsesidiga utbyte. Mat kan 

därmed, enligt Douglas (2003), vara ett sätt att förmedla moral. 

Kocken som konstnär 

Det är kocken, ofta den erkända, som i fronten står för status och nyskapandet inom området 

mat (Handerson, 2011). Yrket kategoriseras som ett hantverksyrke och har beskrivits ha 

mycket gemensamt med flertalet yrken inom detta område (Hantverkarna, 2012). Kocken har 

dock omnämnts vara omtalad både som konstnär och hantverkare (Jönsson, 2012). Enligt 

Aristoteles, som bland annat beskrivs som hantverkets filosof, finns det ett samband mellan 

produkten av det estetiska tänkandet och materian tillhörande hantverket (Kronberg, 2004). 

Aristoteles har beskrivit att dessa går att studeras var och en för sig, men aldrig skiljas åt helt 

och hållet (Grøn et. al., 1993). Hantverket och konsten, menar han, enligt (Grøn et. al., 1993) 

är till grunden samma sak. Det ena är inget utan det andra. Estetik är därmed en del i 

matlagningen, vilken Bourdieu (1994) har menat att konstnärer kan påverka andra människor 

genom och som Aristoteles förklarat hör samman med hantverket (Kronberg, 2004). 

Meurling (2005) har omnämnt att mannen och kvinnan har haft och än idag har olika roller i 

samhället beroende på att de har ansetts ha olika status. I västvärlden ses mannen de flesta 

gånger som den yrkesverksamma, professionella kocken, medan kvinnan matlagaren 

tillhörande hemmet (Swenson, 2009). Detta upplevs många gånger, enligt Meurling (2005) 

som normativt, men hon har påpekat att de gånger som uppdelning av detta slag ej accepteras 

följer en förändring för vad som senare upplevs vara kvinnligt respektive manligt. 

 

Problemdiskussion 

I detta kapitel vi vill ge utrymme för att uttrycka våra egna tankar kring det ämne som vi valt 

att undersöka samt de frågeställningar vi önskar finna svar på. 

Problembakgrund 

Trendens relation till livsstil, social position och roll i samhället har urskiljts vara av intresse 

att studera då innebörden av trender avses analyseras. Trender genom tiderna och de samtida 
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sådana speglar både den tidsanda som varit eller är rådande, de värderingar som människan då 

haft eller har samt vilka personligheter som ansetts eller anses representera eliten. 

I litteraturen har vi funnit att mattrender kan ses som en del av trender i samhället och därmed 

ett uttryck för olika individers och gruppers sociala position och roll i samhället. Kopplingen 

mellan mattrender och hur människor i ett samhälle förhåller sig till och påverkar varandra är 

av intresse för forskningen kring mattrender. Genom att utforska dess två områdens samband 

kan vi öka vår förståelse för varför vi äter som vi gör. Vi har i vårt arbete sökt efter fakta 

kring dessa kopplingar och funnit att definitioner och undersökningar visserligen finns men 

att de är av varierande nivå. 

Då matintresset i Sverige och flera andra länder åtminstone ser ut att vara mycket stort är det 

av intresse att kartlägga samband och förändringar inom mattrender . Detta för att skapa 

ytterligare förståelse för varför vi äter som vi gör. 

Under litteraturgenomgången återfinns belägg för att aktiva val likt de man gör då man formar 

sin identitet ger individen möjligheten att uttrycka vem hon är och vilka värderingar hon har. 

Detta är en bidragande faktor till att en generell trend skapas. Trenden kan då ses som en 

effekt av vårt behov av att förmedla vår identitet och känna en gemenskap med andra 

människor. Då vi vet att människan genom mat kan uttrycka just detta bör denna ses som en 

del i en social process. En social process som i sin tur skapar mattrender. Vi vill därför studera 

hur generella trender skapas och tillämpa detta på trender inom mat och måltid. 

Vi anser att just mattrender och dess uppkomst är en god ingång för att skapa vidare tankar 

kring hur vi med fördel kan applicera det sociologiska, etnologiska och det antropologiska 

perspektivet på ämnet måltidskunskap och värdskap. Detta eftersom mattrender tycks berätta 

mycket om människan och det samhälle hon lever i. Då vi i denna studie ämnar öka vår 

förståelse för maten och måltidens funktion borde vi därför även studera människor, dess 

förhållande till varandra samt det samhälle dessa lever i. Uppsatsen kommer att behandla de 

omkringliggande mönster som anses kartlägga och förklara de faktorer som spelar in då en 

mattrend utvecklas. 

Frågeställning 

Vidare kommer diskussion föras utifrån flertalet frågeställningar som är av relevans då 

fenomenet studeras; 
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 Bidrar tidigare och nuvarande tidsanda i ett samhälle till utvecklandet av mattrender? 

 Påverkar människor varandra i valet av mat? 

 Finns det personer eller personligheter som påverkar dessa val mer än andra? 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse kring fenomenet mattrender samt varför 

sådana uppstår. 

 

Vetenskaplig metod och tillvägagångssätt 

Nedan följer en beskrivning av de metoder som för undersökningen valdes att användas samt 

hur de genomfördes. Vidare redogörs för hur dessa legat till grund för det tillvägagångssätt 

som från början varit planerat och som kom att utvecklades under arbetets gång. 

Förstudie  

För att undersöka huruvida det tilltänkta ämnet och dess inriktning ansågs vara genomförbart 

eller ej genomfördes en förstudie. Bryman (2011) har påvisat att en sådan inte enbart 

underlättar det kommande genomförandet utan även förbättrar förutsättningarna för att 

arbetets slutgiltiga form och struktur representerar det bästa möjliga av sitt slag. Denna ansågs 

därmed vara nödvändig för kommande avgränsningar eller eventuella omformuleringar av 

inriktning på arbetet. 

Den första avsikten var att genomföra en trendanalys på surdegsbrödet för att skapa vidare 

förståelse för hur denna produkt har kommit att bli en populär sådan. Det konstaterades dock 

att en undersökning av mattrender generellt skulle vara väl så relevant och minst lika 

omfattande. Kunniga personer inom området kontaktades för samtal samt intervju. Dessa 

ansågs kunna bidra till att urskilja möjligheter samt utarbeta avgränsningar inom det område 

som ämnades studeras. Efter diskussioner stod det klart att enbart förståelsen för vad 

mattrender är och hur denna uppstår är så pass omfattande att fördjupade studier av trender 

kring surdegsbrödet bedömdes bli alltför stora. Av denna anledning beslutades att vidare 
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fokus skulle läggas på trender som sådana och vidare hur denna kan tillämpas på området 

mat. 

Vetenskapligt förhållningssätt och val av metod 

För att till fullo se hur denna undersökning har genomförts är det av stor vikt för läsaren att 

skapa sig en förståelse för hur det vetenskapliga förhållningssättet har hanterats. 

Hermeneutiken som metod har legat som grund för det vetenskapliga arbetssättet vid 

framtagandet av denna uppsats. Hermeneutik innefattar teori och metod i samband med 

tolkningar av människors handlingar (Bryman, 2011). Förhållandet mellan ett eget synsätt, 

förståelsen för upphovsmannens och den slutgiltiga tolkningen av texten, företeelsen eller den 

sociala handlingen, har Bryman (2011) förklarat ligger till grund för utformandet av det 

vetenskapliga förhållningssättet. Förståelse för kontext är hermeneutikens huvudsakliga 

innebörd. Mattrenders uppkomst önskades studeras utifrån de humaniora perspektiven, 

snarare än de naturvetenskapliga. Därför valdes den kvalitativa forskningsmetoden för denna 

undersökning. Denna metod innefattar ett induktivt synsätt på förhållandet mellan teori och 

praktik (Bryman, 2011). De praktiska forskningsresultaten ligger till grund för hur teorin 

utvecklas. 

Uppsatsen har också avsett att sammanföra olika discipliner och jämföra dess olika synsätt på 

ett och samma område – mat. Då tvärsnittsdesignen, enligt Bryman (2011) beskriver just 

denna tanke om att hos ett flertal olika källor finna information som därefter ställs mot olika 

variabler ansågs denna vara den bäst lämpade. Mönster och kopplingar mellan de olika 

synsätt som tillhör respektive disciplin har inkluderats i studien. Detta för att därefter 

diskutera hur man med hjälp av olika teorier kan fastställa nya slutsatser. 

Kvalitativ intervju 

Då det slutgiltiga syftet fastställts var det den kvalitativa intervjumetoden som ansågs vara 

mest lämpad att tillämpa. Det uppstod ett behov av att tala med personer som innehar 

kunskaper inom området. Att metoden kräver stort engagemang, ansvar och inte minst respekt 

och förståelse både innan, under och efter själva genomförandet togs tidigt i åtanke. Vidare 

genomfördes dessa på olika vis. Två av samtalen fördes vid fysiskt möte, medan ett, istället 

genomfördes via telefon. Detta på grund av tidsbrist och långt geografiskt avstånd. 

I en kvalitativ intervju, har Bryman (2011) beskrivit att det är intervjupersonens egna tankar 

och synsätt är centrala. Önskvärt, enligt honom, är att intervjuns riktningar hela tiden går åt 
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olika håll, vilka skapar möjlighet för intervjupersoner att vrida och vända på sitt resonemang 

och bidra till att frågorna ses ur olika aspekter. Vidare valdes kvalitativ intervju med 

semistrukturerad struktur. Detta innebär att intervjun följde en intervjuguide där teman i form 

av frågor fanns sammanställda, vilka ej, enligt Bryman (2011) behöver följas till punkt och 

pricka under genomförandet utan är ämnade att ligga som stöd. Frågor som under intervjuns 

gång dök upp och som tycktes vara relevanta kunde utan problem ställas till intervjupersonen. 

Dessa anpassades till följd och omfång efter hur respektive intervjuperson förde dialog och 

agerade i övrigt. Att tillägga är att en telefonintervju och ett fysiskt samtal vidare kan 

upplevas något skilda i sitt genomförande (Bryman, 2011). I och med ett icke existerande 

fysiskt möte vid en telefonintervju kan denna form, enligt Bryman (2011), tendera till att 

kännas något mer ansträngd. Detta uppfattades dock ej vara fallet under denna undersökning. 

Tre till antalet kvalitativa intervjuer genomfördes. Samtliga av semistrukturerad form med 

utgångspunkt från en och samma intervjuguide med reservation för en till två frågor som 

utformades för var och en av intervjupersonerna. Detta då deras respektive profession samt 

unika synsätt ämnades uppmärksammas och värnas om. Samtliga intervjufrågor berörde 

uppsatsens inriktning och syfte. 

Samtalet med trendanalytikern Christina Cheng ägde rum i hennes hem och pågick i en timme 

och femton minuter. Mötet upplevdes avslappnat och ej ansträngt. Omvärldsanalytikern 

Ingela Stenson intervjuades på ett café hon själv valde. Samtalets längd uppgick till drygt en 

timme. Trots viss högljuddhet i lokalen uppfattades att intervjupersonen utan problem förde 

diskussion utifrån sina tankar. Då etnologen Håkan Jönsson är bosatt i en stad långt ifrån våra 

egen ansågs en telefonintervju vara ett gott alternativ. Då Bryman (2011) rekommenderar att 

hålla denna form av intervju mindre omfattad kortades samtalstiden något. Samtalet med 

Håkan Jönsson pågick i drygt 40 minuter och upplevdes under omständigheterna som öppet 

och pedagogiskt från båda parter.  

Målinriktat urval 

Två metoder för insamling av data har övervägts i undersökningen när det gäller intervjuer. 

Dels den så kallade snöbollsurvalesmetoden, dels vad man brukar kalla samplingsmetoden. 

Enligt Bryman (2011) tar snöbollsurvalet fasta vid kontaktpersonernas personliga uppfattning 

om vilka personer som kan tyckas vara av intresse för forskaren att vidare tala med. 

Samplingsmetoden har han däremot beskrivit som ett verktyg för att finna personer vars 
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kunskaper tillhör de kategorier som forskaren anser vara relevanta för att effektivt uppnå en 

teoretisk mättnad. Först kontaktades ett antal personer som kunde peka på relevanta 

intervjupersoner. I det läget tillämpades snöbollsurvalsmetoden. Därefter studerades dessa 

personers profiler närmare för att avgöra om någon av dem var av intresse att vidare samtala 

med. 

Den första kontakten togs med en erkänd trendanalytiker som ansågs vara av intresse baserat 

på dennes tidigare involvering i forskning kring begreppet trend. Då syftet med 

undersökningen presenterats ansåg dock denna person att trendanalytikern Christina Cheng 

vara mer lämpad att kontakta. Hon beskrevs arbeta med trender inom mat och dryck. 

Under intervjusamtal med Christina Cheng rekommenderades vidare kontakt med två 

antropologer, vilka fördjupat sig i läran om människan. Personerna hon nämnde togs i 

beaktande vid vidare diskussion kring kommande intervjupersoner. Beslut fattades dock att 

begränsa detta arbete till studier av Mary Douglas, antropologen vars teorier presenterats i 

bakgrunden till detta arbete. Christina Cheng ledde oss även till Ingela Stenson som beskrivs 

vara en av de personer som haft en betydande roll i utvecklandet av lattetrenden. Ytterligare 

personer i vår omgivning bekräftade detta påstående och menade att Ingela Stenson var en 

relevant person att tala mattrender med. Den tredje intervjupersonen, Håkan Jönsson, hade vid 

tidigare genomförda kurser omnämnts och kontaktades därmed i hopp om vidare samtal. Då 

tillämpades återigen samplingsmetoden återigen tillämpades. 

Uppfattningen av vilka personer som borde kontaktas för intervju ändrades ett flertal gånger 

till följd av att ytterligare information inom ämnet inspirerade till nya inriktningar för 

undersökningen. Hur det målinriktade urvalet formas beror, enligt Bryman (2011) på hur det 

teoretiska urvalet från början har sett ut. Han har vidare förklarat att detta teoretiska urval är 

en ständigt pågående process under hela arbetet, vilket då formar och utvecklar vidare urval 

som sker då man bestämmer vilka personer som skall kontaktas för intervju. Den teoretiska 

urvalsmetoden bidrog till att det skapades en tydlighet i den pågående arbetsprocessen. 

För- och nackdelar 

Den kvalitativa intervjumetoden var tilltänkt att underlätta för intervjupersonen att röra sig i 

olika riktningar under intervjuns gång. De intervjupersoner som valdes ut för intervju 

upplevdes ges möjligheten till att ge stora och detaljerade svar. Enligt Bryman (2011) är syftet 

med att göra en kvalitativ intervju att rikta in sig på intervjuarens intresse, vilket i och med 
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metoden upplevdes vara möjligt. Risken finns dock att intervjupersonen i sitt fria uttal leder 

intervjusamtalet i annan riktning än den som intervjuaren från början ämnat föra (Bryman, 

2011). Detta upplevdes ej vara fallet efter genomförda intervjuer. Metoden resulterade dock i 

tidskrävande transkriberingar. 

Flexibiliteten i den semistrukturerade intervjun innebar stora fördelar då frågorna kunde 

omstruktureras utifrån de olika intervjupersonerna. Bryman (2011) menar att det är ett 

effektivt och praktiskt sätt att låta de centrala frågorna stå i fokus, men även ge utrymme för 

nya frågor som under intervjun uppfattas som relevanta. Möjligheten gavs att forma ett samtal 

utefter de svar som intervjupersonerna gav. Bryman (2011) har beskrivit att man kan likna 

intervjuguidens frågor likt teman, vilka under intervjuns genomförande kan tas upp beroende 

på hur intervjun fortlöper. Dock kunde en osäkerhet upplevas vid flertalet tillfällen då friheten 

ledde till en känsla av att ej ha kontroll. 

Etiska överväganden 

Intentionen med denna undersökning har varit att inte skada eller lämna ut de intervjuade 

personerna. Forskningen har präglats av frivillighet, integration och förtroende. I största, 

möjliga mån har de etiska principer som Bryman (2011) presenterat studerats och noggrant 

följts. Redovisning av undersökningens syfte samt deltagandets funktion har presenterats för 

samtliga intervjupersoner då en förfrågan sändes ut. Givetvis var det många gånger 

komplicerat att delge alla detaljer till de personer som kontaktats, men dessa är riktlinjerna 

som varit ämnade att följa. Vidare kommer intervjumaterialet, under inga som helst 

omständigheter att användas i något annat syfte än till denna undersökning. 

I denna uppsats har intervjupersonerna valts att presenteras vid namn. Detta med 

motiveringen att samtliga respondenter ansågs besitta en så pass stor erfarenhet av 

matområdet att de accepteras som erkända yrkespersoner av stora delar av matbranschen. 

Därmed tillförs till arbetet en tyngd och trovärdighet som ej hade utvecklats om 

intervjupersonernas namn inte hade omnämnts. Intressant ansågs även vara att de verkar eller 

har verkat inom olika områden i branschen, vilket också skapar en dynamik i uppsatsens 

helhet. Vidare anses även offentliggörandet bidra till att underlätta fortsatt forskning. 

Att intervjupersonerna skulle presenteras vid namn, bakgrund samt yrke klargjordes för 

samtliga intervjupersoner. Detta godkändes via muntlig överenskommelse. Vidare sändes det 

färdiga resultatet samt presentationer till de tre intervjupersonerna, vilka då fick möjligheten 
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att påpeka inkorrekt tolkning samt övriga kommentarer. De fick även friheten att då meddela 

om de ville att någon text skulle raderas helt och hållet. Denna process genomfördes då det 

ansågs vara av största vikt att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och tillfreds med 

sin medverkan i undersökningen. 

Bearbetning och analys av det empiriska materialet 

De frågeställningar som tas upp i arbetet fungerade som grund då bearbetningsprocessen 

inleddes. Vidare jämfördes de tre intervjusamtalen med varandra då likheter, olikheter samt 

övriga uttalanden av intresse för arbetets syfte söktes. Nedan följer en upprättad figur som 

beskriver denna process.

 

Figur 2. Modellen beskriver bearbetningen av intervjumaterialet. 

Det ansågs vara av vikt att utarbeta en indelning av det empiriska materialet. Indelningen kom 

att fungera likt ett avgränsningsverktyg, vilket var ett första steg i den påbörjade filterprocess 

som vidare nyttjades för effektiv och givande bearbetning. I respektive intervjutranskribering 

valdes, med omsorg, uttalanden som ansågs tillhöra de områden som vid indelningen 

namngavs efter innehåll: en social process, synen på mat, matnörderi, mat som uttrycksform 

samt samhällsomvandling. Vidare representerar dessa namngivna områden de avsnitt som 

ingår i resultatkapitlet. Syftet med den genomförda analysen som därefter följde var att 

sammanfatta, dock ej generalisera, de uttalanden som ansågs vara av vikt för ökad förståelse 

för ämnet i sin helhet samt den inriktning uppsatsen ämnade beskriva. 
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Resultat 

Materialet som ligger till grund för detta avsnitt har framkommit utifrån de tre intervjuer som 

genomförts. Detta med personer, vilka idag arbetar med analysering av människan, dennes 

livsstil och mat, om än på olika vis och inom olika områden. De presentationer som finnes i 

avsnittets början är formulerade utifrån intervjupersonernas egna ord som uttryckts under 

respektive intervjusamtal. Det resultat som vidare följer är en sammanfattning av de tre 

intervjutranskriberingarna. 

Christina Cheng – trendanalytiker 

Cheng är utbildad ekonom och började sin yrkeskarriär som trendanalytiker i början av 2000-

talet. Under denna period arbetade hon bland annat med att utveckla mat och 

dryckesförpackningar, vilket kom att bli ingången till vidare intresse för området. Idag som då 

behandlar Cheng produktutveckling inom flertalet områden, men har inriktat sig till stor del 

på trender inom mat och dryck. Hon har ingått och ingår i flertalet produktutvecklingsprojekt 

med Ica, Coop och Arla foods. Idag driver hon eget företag vid namn Cheng/Alert och 

tillhandahåller konsulttjänster av trendanalyser där hon lägger stort fokus på helheten av 

trenden. Detta för att kunden skall skapa en förståelse för trenden som en del av den fortsatta 

arbetsprocessen. Samtidigt har Cheng ett nära samarbete med designbyrån Silver där hon idag 

sitter som trend- och innovationsansvarig. 

Håkan Jönsson – Etnolog 

Jönsson påbörjade sin yrkeskarriär inom matområdet under slutet av 80-talet. Under flertalet 

år arbetade han som kock för att därefter söka sig till universitetet med syftet att utöka sina 

kunskaper inom mat och måltid. Han valde då att inrikta sig på matforskning, vilket senare 

resulterade i en doktorsavhandling vars ämne berörde de kulturella aspekterna på mjölken och 

mejeriprodukternas omvandling. Idag är Jönsson docent i etnologi och forskar och undervisar 

kring olika aspekter på mat och matkultur vid Lund Universitet. Han arbetar även som 

verksamhetsledare för ett projekt vid namn ”Smaka på Skåne”, vilket är ett av flera som 

ämnar utveckla Skåne som kulinarisk region. Jönsson är även författare och är just nu aktuell 

med boken ”Den gastronomiska revolutionen”.  

Ingela Stenson – Omvärldsanalytiker 
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Stenson är utbildad hushållslärare och journalist och har stor erfarenhet av PR och 

informationsteknik. Yrkeskarriären inom mat och livsstil påbörjade hon på jordbruksverkets 

provkök för att några år senare verka inom branschorganisationen Svensk mjölk. På Svensk 

mjölk arbetade hon under 17 år aktivt för att profilera mjölk och mejeriprodukter i Sverige. 

Hon har ingått i flertalet matprojekt, arbetat som ansvarig för årets kock samt ingått i styrelsen 

för Bocuse d’or-Akademin i fyra år, inom vilken hon än är aktiv. 

Idag arbetar Stenson på konsult-och strategiföretaget United minds där hon framför allt 

specialiserar sig på mat och livsstilstrender. Här genomför hon omvärldsanalyser med syftet 

att förse organisationer med information som underlättar för effektiv och förnuftig strategisk 

framtidsutveckling för företag och organisationer. 

Att studera mattrender 

Begreppet trender uttrycktes av respondenterna vara svårfångat och de beskriver sig vanligtvis 

ägna mycket kort tid åt att definiera begreppet då denna kan te sig på flertalet vis. Olika 

trender skiljer sig från varandra och man kan diskutera huruvida en specifik trend skall 

definieras som exempelvis en fluga, trend eller som något bestående.  

Vidare omnämndes att det existerar grundläggande tankar kring trenden och dess beskrivning 

samt skillnader mellan denna och en så kallad fluga. Dessa indelningar uppfattas 

komplicerade och ibland av mindre vikt. Cheng (2012) beskrev några utav dessa olika 

trendslag, men menade att det är invecklat. 

Ofta så pratar man om metatrender och sedan så har man drivkrafter. Och det 

där är en djungel. Jag har inte hittat någon superbra struktur. (Cheng, 2012) 

Trender av olika slag kan uppträda på olika nivåer. Ett exempel på denna indelning 

redogjordes för, vilket utgick från megatrenden hälsa. En undertrend till denna övergripande 

megatrend kan vara äkta mat. Äkta mat som då beskriver en långvarigt pågående inriktning 

som en stor del av ett samhälle följer. Om man därefter utför en så kallad trendspotting inom 

denna kan man urskilja flertalet produkter och andra ting som fungerar som representanter för 

den rådande äkthetstrenden. Den egenstoppade korven är ett exempel på en sådan. 

Trenden i sin enskilda form kan, enligt respondenterna upplevas något intetsägande. Detta då 

det finns svårigheter med att studera denna utan att koppla den samman med omkringliggande 

faktorer som spelar in och många gånger är avgörande för trendens existens. Jönsson (2012) 
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uttrycker sin ovilja att tala om begreppet trend då detta leder tanken något temporärt och 

kortlivat. Han önskar snarare att se till samhällsutvecklingen och de mönster som leder till att 

en trend skapas. 

Det vill säga den boom för lokalt, närproducerat som vi har sett de senaste åren 

den kan man ju tolka som en trend, det vill säga något som är snabbt övergående, 

men det vill jag hävda att den inte är, utan ett uttryck för en mycket mer 

övergripande samhällsomvandling där intresset för trygghet, ursprung och det 

lokala är en reaktion mot, eller en effekt av den både globaliseringen och också 

det stora antal produkter som vi ställs för inför dagligen. (Jönsson, 2012)  

Respondenterna uttryckte därmed inledningsvis att det kan vara komplicerat att tala om 

mattrender som enbart trender. En helhetssyn av att dessa är sammankopplade med hur 

samhället ser ut och vilka tankar som tidigare och nu tas i uttryck är av stor vikt. Förändringar 

i samhället kan leda till att nya mattrender utvecklas. Samhällsutvecklingen och människans 

värderingar och val beror på varandra. Mattrender är därmed en del av en större samhällsbild, 

antingen tidigare sådan eller nuvarande. Detta står klart då tankegången vid en mattrendanalys 

beskrevs av respondenterna. Då man studerar mattrender och även trender inom andra 

områden bör samhället och helheten också studeras. Det ena är alltid på något vis kopplat till 

det andra. Politiska beslut har exempelvis en viss påverkan på hur människor väljer att äta. 

Införandet av barnomsorgsreformen kan ha varit en starkt bidragande faktor till att Sverige då 

var det land i vilket man åt mest djupfryst mat om man jämför med övriga länder i Europa. 

Detta då för att lösa måltidsfrågan på ett effektivt vis. 

Trender tycks yttra sig på olika vis och av olika anledningar. Dessa kan därmed studeras 

utifrån olika perspektiv. Jönsson (2012) beskrev, under intervjusamtalet, att man kan se på 

coffee-to-go som en trend i den bemärkelsen att produkten är efterfrågad och därmed säljer 

mycket här och nu. Samtidigt har den utvecklats som en följd av att människor i samhället har 

en önskan av att effektivisera vardagen, vilket gör att produkten, coffee-to-go, även är en 

effekt av ett samhälle i förändring. 

Att se olika samband, uttryckte samtliga respondenter, är centralt då man talar om 

mattrendanalyser. Varför en specifik mattrend uppstår kan bero på flertalet olika övergripande 

trender i kombination. Den pågående gröttrenden speglar ett sådant fall. Idag serveras denna 

matträtt på restauranger av högre standard och detta, relativt nya fenomen, grundar sig i 

flertalet nu pågående trender. Den första kan påvisas då man kan se att äldre maträtter 
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omformas och återkommer till menyn på restaurangerna. Skillnaden nu är att målgruppen 

tycks vara en annan och serveringsmiljön likaså. Maträtter genomgår en klassresa från att ha 

ansetts vara av lägre status till att idag accepteras vara avi högre sådant slag. En annan 

anledning redogör för den otrygghet många människor idag upplever. Gröten fungerar som en 

trygg punkt då den känns igen som något ursprungligt och äkta. Den rådande gröttrenden kan 

därmed kopplas samman med den nuvarande situationen och synsättet i samhället. 

Huruvida trendernas livslängd idag är kortare eller längre tycktes intervjupersonerna ha 

blandande åsikter om. Och ena sidan ter sig trenderna idag vara betydligt kortare om man 

jämför med hur det såg ut för några hundra år sedan. Mode idag kan komma och gå med 

endast några veckors mellanrum. Så var inte alls fallet på 1600-talet då det kunde hålla ett 

eller flera decennier. Samtidigt beror det på hur man ser på olika fenomen som uttrycker 

någon typ av trend. Om en trend anses vara av tillfällig eller av länge pågående slag beror på 

vilken påverkan fenomenet gjort på samhället. 

Mat som ett socialt verktyg 

Respondenterna beskrev att människor drivs av en vetgirighet då kunskap i olika former 

många gånger ger oss status och bekräftelse. Det är viktigt att kunna visa omgivningen att 

man besitter en sådan och dessutom kan redogöra för det senaste inom olika områden. Detta 

även inom mat och dryck. Maten identifieras idag som ett socialt redskap, vilket kan ge 

uttryck för din kompetens och erfarenhet. Detta för att ligga i framkant. Experten eller den så 

kallade nörden kan därmed utvecklas inom området mat, inom vilket man vinner sociala 

poäng om man besitter de senaste kunskaperna om hur man exempelvis häller upp en specifik 

ölsort på bästa sätt eller kan delge sig av de senaste rönen. För att förstå hur mat har blivit ett 

medvetet redskap för att visa vilka vi är, vad vi kan och därmed ha möjlighet att tilldelas 

dessa sociala poäng anses kockens tidigare och ännu pågående resa vara av vikt att nämna. 

Kockens yrkesstatus har gått från att vara låg till att idag vara högre sådan. 

Kocken [har gått från att vara] en utanförstående slusk och alkoholist till att bli 

den mest omtalade personen i media. (Jönsson, 2012) 

Årets kock-tävlingen, som fyller 30 år nästa år, beskrevs vara ett exempel på något som 

utvecklat och än idag driver på den resa som kockyrket har gjort och fortfarande gör från ett 

lågstatusyrke till något som liknar rockstjärnestatus. En av de högst erkända kockarna, Tore 

Wretman är också ett exempel. Han var på sin tid en person som i Sverige var en pionjär i sitt 
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arbete i att höja kockyrket till ett statusyrke då han både själv påverkade till detta, men även 

lärde upp en ny generation att se på kockyrket liknande han själv. I denna generation beskrivs 

att namn så som de erkända krögarna Leif Mannerström, Erik Lallerstedt och Gunnar Forsell 

med flera går att finna. Personer som anses ha haft stort inflytande till att restaurangbranschen 

idag ser ut som den gör. Det uppstod ett glapp efter Tore Wretman och det fanns då en stor 

arena för nya krafter att stiga fram. Det är under denna period som matlagningen, tar en 

vändning och accepteras som en aktivitet av friare slag. Gert Klötzke beskrivs som ett 

exempel på en sådan kock som varit bidragande till denna förändring. Vid det laget tycks en 

grund ha lagts för en medvetenhet om mat som därmed börjar få en mer central roll i vårt 

samhälle. 

Vidare ansågs olika kockar, av respondenterna, ha olika inflytande på samhället beroende på 

deras karisma. Mathias Dahlgren uttrycktes vara ett exempel på en kock med stort internt 

inflytande inom restaurangbranschen. Han är dock desto mindre känd hos gemene man. 

Dahlgren är ej en person som gör sig i TV-rutan och har därmed inte samma förmåga, som 

exempel Tina Nordström att göra direkt påverkan på människor i samhället och dess val av 

mat. Däremot gör han ett stort avtryck i formandet av vår syn på mat i det stora hela. Detta 

uttrycktes vara ytterligare en aspekt för att se till varför mattrender skapas inom 

restaurangbranschen och därmed senare i hemmen. De personer som har förmågan att 

utveckla mattrender är de som exploaterar de mer konstnärliga sidorna av kockyrket. 

Tina Nordström beskrevs, till skillnad från andra kockar, ha förmågan att verka mindre hotfull 

och mer folklig. På detta vis, bland flera har hon skapat sig en bred publik som omfattar 

flertalet segment. Det är idag nödvändigt att inneha egenskaper som bidrar till lyckat 

genomslag inom TV och andra medier. Detta då det är på det vis man når ut med information 

till samhället. Man måste vara sympatisk och tala på ett sätt som gör att människor har 

möjlighet att ta till sig informationen. Även för att skapa ett intresse till att göra detta. Idag är 

kocken en person många känner stor tillit till då denne anses vara kunnig på matområdet. När 

man själv inte besitter denna kunskap blir kocken den vedertagna experten som man lyssnar 

på och vars uttalanden man då agerar efter. Det är dock inte enbart kocken och 

restaurangbranschen som drivit på förändringen vad det gäller vårt samtida synsätt på mat. 

Både personligheter inom livsmedelsföretag, olika institut samt provköken uttrycktes ha varit 

inflytelserika i frågan om varför vi väljer att äta på olika vis under olika perioder. Framför allt 

beskrevs tävlingen Årets kock ha varit enormt pådrivande för utvecklingen av både 

restaurangbranschen och den syn som det svenska hemmet kom att få på mat. Trender inom 



28 

 

mat skapas vidare på olika sätt beroende på om dessa uppstår inom restaurangbranschen eller 

dagligvaruhandeln. Producenten Fernando di Luca är ett exempel på en person som haft en 

betydande roll då olivoljan utvecklades som livsmedel inom Sverige. Från att man handlat 

oljan på apoteket skapades en nyfikenhet och ett intresse, vilket ledde till att vi idag finner 

olivoljan representera en vardagsmatsvara tillika många andra. Fernando di Luca förändrade 

därmed människors syn att se på detta livsmedel, vilket förändrade måna människors 

matvanor. 

Kunskap anses av intervjupersonerna vara en faktor som många gånger bidrar till en persons 

ökade status. Detta kan man se kopplas samman med kockens utvecklade sådana. Därmed har 

kocken haft en betydande roll då vi i dagens svenska hem har utvecklat vår syn på mat och 

skapat oss en förståelse för denna som något det finns mycket att lära om. 

Mat och kunskap 

Kunskap ger status, vilket i sin tur leder till att andra följer din gång. Detta intygade samtliga 

respondenter. När statusmätningar idag genomförs indikerar de att det är den allmänbildade 

som i samhället anses vara den mest intresseranta och därmed av högsta rang. Att kocken idag 

är ett socialt accepterad statusyrke har tidigare konstaterats. Att tillägga är att även den så 

kallade nörden av samhället godtas som en betydelsefull genre. Han eller hon är till och med 

många gånger önskvärd. Attityden mot denne är förändrad, vilket gör att det idag mer än 

någonsin anses vara av värde att vara uppdaterad. Vidare beskrivs vikten av att det finns 

möjlighet till kunskapsutveckling inom det område som trender vidare utvecklas ur. Det så 

kallade nörderiet är många gånger avgörande för att intresse kring något skall skapas. En 

kunskapskultur är därmed en viktig faktor för att trender inom olika områden skall utvecklas. 

Idag vandrar kunskapskulturerna inom mat och dryck framåt något parallellt och intresset för 

enstaka matrecept har utvecklats till att vi idag inriktar oss på nischade områden så som 

choklad, kaffe, bröd eller whiskey. Det har under de senaste decennierna utvecklats ett 

omfattande matnörderi där människor fördjupar sig i kunskaper kring flertalet aspekter av 

mat. 

För att utveckla kunskaper krävs många gånger utbildning. De skolor och den undervisning 

som prioriterats har haft en stor påverkan på hur vi idag talar om maten på ett helt nytt sätt. 

Stenson (2012) har själv ingått i projekt i vilka syftet har varit att utöka kunskaperna av mat 

och livsmedel. Utvecklande av baristayrket är ett typexempel att tala om vad gäller denna 

fråga. Det utbildades flera tusen sådana när branschorganisationen Svensk Mjölk profilerade 
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Cafe Latte. Detta just för att låta kunskap vara den drivande faktorn till att påverka människor 

att börja dricka mjölk i kaffet. Den utbildade personen utbildar i sin tur gemene man. Detta 

beskrivs vara originellt för 00-talet generellt. Vi började utbilda oss själva som konsumenter, 

vilket vi vidare har ägnat oss åt under de senaste 10 åren. Detta inom flertalet områden, bland 

andra kläder och mat. Människan uppmärksammar de professionella inom de olika 

kulturområdena och agerar utifrån hur de säger att man skall. 

Matnörderiet anses vidare spegla en ny form av manlighet. Dagens trendiga man beskrivs som 

en ”upphottad grottman som fixar i köket”(Cheng, 2012). Kvinnan har tidigare varit kopplad 

till mat och matlagning, vilken då har haft en statusbild som varit låg. Hennes nisch har varit 

att föda hushållet till en rimlig peng. Mannen tar nu ett stort ansvar för matlagningen, men 

distanserar sig genom att stoltsera med olika expertkunskaper inom områden så som grillning 

och surdegsbröd. Mannen har därmed haft en betydande roll för att det idag hos många 

människor finns ett gediget intresse för mat. 

Genom det ökade intresset för mat och det såkallade nörderiet som inom detta område 

utvecklats följer något liknande en tävling i att veta mest. Som tidigare nämnts kan människan 

uttrycka sin status genom kunnandet, vilket fångar omgivningarnas intresse. Vidare anses det 

inte enbart vara experten inom mat och dryck som skall ha kunskap inom området. 

Idag är det politiskt inkorrekt att inte kommentera såsen (Stenson, 2012) 

Vi uttrycker oss med mat 

Den mat vi äter beskrevs av respondenterna säga mycket om oss själva och detta har den alltid 

gjort. Den har alltid varit och är så pass fundamental i allt mänskligt liv. Detta oavsett vad 

människor ägnat och ägnar sig åt att göra. I och med att maten har fått en högre status har vi 

idag skapat oss en förståelse för denna som en kulturyttring. En förståelse som, kanske inte 

tidigare funnits. Vi väljer idag restaurang med omsorg då vi är medvetna om de signaler som 

sänds ut om oss själv då vi syns på ett eller annat ställe. Detsamma gäller även hemma i det 

privata köket. Står det något i kylen som man inte vill eller kan stå för har det inte där att 

göra. 

Idag är maten snarare din identitet. Den säger mer om dig än den musiksmak du 

har. (Cheng, 2012) 
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Maten menas forma den individuella kroppen och definierar därmed jaget i relation till 

omgivningen.  

Då maten idag både är accepterad tillika väl använd som kulturyttring uttrycktes denna av 

respondenterna fylla, för oss, ytterligare funktion. Vi kan tillfredställa våra mänskliga behov 

genom att på olika sätt använda oss av mat som uttrycksform. Ett exempel på detta kan vara 

att människor med hjälp av matens olika former positionerar sig genom att säga att man är 

allergisk istället för att säga att man avstår av bantningssjäl. Genom detta uttrycker man en 

värdering och positionerar sina åsikter. Utvecklingen av gluten- och laktosintolerans 

representerar en sådan positionering. Man uttrycker att man känner sin kropp och att man vet 

vad den mår bra av. Att ha den kunskapen om sig själv inger respekt och därmed tilldelas man 

social status. 

Människan har alltid ett behov av att visa vem hon är. Idag har det utvecklats en medvetenhet 

av att man via mat och dryck kan uttrycka något samt att denna, hos oss, skapar känslor. Dock 

är det inte bara maten och drycken som tas i beräkning när vi ser till hur dessa kan påverka 

oss. Den omkringliggande miljön, servicen och sällskapet är av stor vikt då maten och 

dryckens önskas upplevas och njutas av. Stenson (2012) beskriver en rapport som hon tidigare 

använt sig av i sitt arbete. En rapport vid namn Jag äter hellre äcklig mat i gott sällskap än 

god mat bland idioter, United Minds. Titeln beskrev hon verkar symboliskt för det som idag 

anses vara viktigt, att maten inte alla gånger säger allt. Omkringliggande faktorer i 

kombination med denna speglar inte bara upplevelsen av måltiden utan även våra värderingar 

kring denna. Genom att studera dagens barer, restauranger och även hemmaköket kan man 

skapa sig en omfattande förståelse för detta. Idag om man ämnar uttrycka sina värderingar 

genom mat och dryck har man mer än en möjlig kanal för detta. Istället för att upprätta 

nischade musikbutiker öppnar kultureliten upp smoothiebarer tillika retrocaféer, på vilka inte 

bara maten står i fokus. 

En viktig aspekt att ta i akt när man talar om att maten fått den centrala roll den idag, har 

beskrevs vara att maten har gått från att vara privat till att vara offentlig. Genom media 

skapades en acceptans för att medan man var i rörelse, äta och dricka. Något som tidigare ej 

varit ett korrekt beteende. Picknicken hade representerat en form av icke formell måltid, men 

att dricka en kaffe i pappersmugg på vägen från en plats till en annan, var ett främmande 

fenomen. Att samhällets syn på maten förändras på detta vis är även en bidragande faktor till 

att det medvetna valet av mat utvecklades. 
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Att trender uppstår, beror på att människors grundläggande behov tillfredställs nya sätt. Att 

människor kan göra detta genom mat, uttryckte intervjupersonerna stå klart. Att trender vidare 

ofta uttrycker sig olika under till exempel olika decennier menas bero på att olika generationer 

är mottagliga för olika saker. De grundläggande behoven hos människan tycks alltså vara 

bestående, men skilja sig åt beroende på samtiden. Konservernas och de fyrkantiga 

förpackningarnas tid beskrevs som ett typexempel. Behovet var då att ha råd att köpa mat och 

samtidigt att underlätta arbetsbördan. Idag har vi givetvis fortfarande en fysiologisk önskan att 

mätta magen, men har viljan att göra detta på ett annat sätt än tidigare. Vi har idag, inte enbart 

behov av stora serier livsmedelsprodukter utan efterfrågar även mindre och utvalda serier i 

högre utsträckning. Vi uttrycker värderingar som beskriver våra tankar om det äkta, 

ekologiska och unika. Det är våra åsikter av dessa tankar vi idag önskar uttrycka. 

Vidare omnämndes fyra pågående trender som speglar detta resonemang; trygghetstrenden, 

godhetstrenden, äkthetstrenden, livsstilstrenden. Mattrender kan skapas inom samtliga av alla 

dessa såkallade megatrender. Äkthetstrenden beskriver människors längtan av att själva påta i 

trädgården, ha kontakt med naturen och använda händerna för att arbeta. Man vill även 

uppleva sig ha kontroll över den mat man äter, vilket har utvecklat synsättet på maten samt ett 

ursprungstänk. Detta kan idag urskiljas tydligt i samhället. 

Sammanfattningsvis ter det sig på så vis att man alltid har uttryckt sina tankar och värderingar 

via maten. Skillnaden idag är att det skapats en medvetenhet om matens funktion till att göra 

just detta. Vidare har därför maten accepterats som kulturyttringsform. Aktiva val av vad 

människor äter ger då möjligheter för trender inom området att utvecklas. 

Mattrender speglar den pågående samhällsutvecklingen 

Vår historia beskrivs fungera som ett verktyg för att analysera dagsläget och bidrar även till 

att framtiden kan förutspås. Hur man väljer och agerar idag är följder av en ständigt pågående 

samhällsutveckling. De rådande mattrenderna är ett resultat av att vi tröttnar på det som varit 

under en längre tid. Människan söker förnyelse, i olika former, vilket därmed bidrar till att 

nya trender inom området uppstår. 

Man kan nästan ibland känna att nu har det varit mycket kött så nu kommer det 

komma något annat. Och mycket riktigt så gör det. (Cheng, 2012) 
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Ett tydligt exempel på ett sådant fall, är vår strävan efter att ha flera valmöjligheter. Detta gör 

att vi till slut får påfrestande många val. Ett motstånd utvecklas och det uppstår en önskan om 

enkelhet. 

Matkassarna är ett svar på att jag inte hinner välja och jag orkar inte handla 

mat… (Stenson, 2012) 

Ett annat exempel på en sådan effekt ansågs vara att många personer idag arbetar på kontor 

och framför en dator, vilka med tiden får erfara en längtan efter hantverket. Detta medför att 

det uppstår ett stort intresse för olika fysiska fritidssysslor så som trädgårdsarbete, snickeri 

och måleri. Dessa sysselsättningar med tidigare lågstatus accepteras nu som högre, vilket 

betyder att fler och fler följer denna nyskapande trend. 

Då mannen nu ägnar sig åt mat och matlagning i hemmet kan man se en tydlig förändring i 

hur vi uppfattar maten som en kunskapskultur. I och med att könsfördelningen har förändrats 

har detta lett till en uppdatering inom området. Andelen män som lagar mat i hemmet har ökat 

och idag lagas 1/3 av all mat i hemmet av honom. Detta uttrycktes kunna resultera i att deras 

barn i sin tur kommer att göra detsamma och till och med oftare när de själva blir föräldrar. 

De generationer som därefter föds kommer därmed att ha en helt annan syn på mat och 

matlagning än den vi har idag. 

Matklimatet idag beskrevs av respondenterna vara förändrat. Tidigare när människor var 

intresserade av mat åt de på finkrogen och var de det inte så löste de matfrågan på enklast 

möjliga vis. Idag kan begreppet finkrog, nästintill vara missvisande då intresset för mat, som 

ovan finns nämnt flertalet gånger, generellt har ökat i hela samhället. 

Finkrogen möter street. Det är där idag som något väldigt intressant sker. 

(Cheng, 2012) 

 

Diskussion 

Detta avsnitt ämnar analysera, diskutera samt vidare utveckla de teorier som presenterats i 

bakgrunden och framkommit i resultatet. Vidare följer ett resonemang kring huruvida det 

metodval som legat till grund för undersökningen upplevts relevant och pålitligt. 

Resultatdiskussion 
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Tanken att kombinera olika discipliners för att skapa en större förståelse för varför vi äter som 

vi gör har legat som grund för denna uppsats. Efter genomförd undersökning kan konstateras 

att detta tankesätt på många vis kan underlätta forskning kring människans förhållande till 

mat. Genom att studera våra matvanor utifrån, inte enbart ämnet måltidskunskap och värdskap 

utan även det antropologiska, etnologiska samt det sociologiska perspektivet kan vi ytterligare 

utveckla förståelse för hur människan, samhället och maten kan och bör kopplas samman med 

varandra. Detta för att skapa en helhetssyn och nya teorier för hur vi kan och bör studera och 

analysera människors val av mat. 

Begreppet mattrender är svårdefinierat. Detta framgår tydligt då trendwatching.com (2012) 

uttrycker fenomenet trend som komplicerat samtidigt som resultatet redogör för flertalet 

faktorer som bör studeras vid analys av en trend. I undersökningens resultat presenteras 

Jönssons (2012) ovilja att namnge mattrenderna som just mattrender. Han menar att den 

uttryckta mattrenden innebär något mer än enbart en snabbt övergående trend inom mat och 

måltider. Om man placerar mattrenden i ett större sammanhang och beskriver de samband 

som uppstår mellan människans uppfattning och agerande bör det underlätta för vidare ökad 

förståelse för trendens definition. Synsättet att koppla samman mattrenden med annan 

utveckling i samhället upplevs vara av fördel då man studerar fenomen inom matområdet. En 

definition av begreppet trend går att fastställa. Detta intygar både trendwatching.com (2012), 

Popcorn (1991) och samtliga intervjupersoner. 

Av undersökningen tillhörande denna uppsats framgår att en mattrend inte endast är en trend i 

den bemärkelsen att den speglar en ökad konsumtion av en viss råvara eller en ökad 

tillämpning av ett specifikt tillagningssätt. Den är, enligt Douglas (2003) en del av en ständigt 

pågående omvandling av samhället och speglar samtidens tankar och värderingar på flertalet 

vis. Detta redovisar samtliga intervjupersoner då de talar om att mattrenden bör studeras 

utifrån flertalet aspekter. Vid ökad förståelse för detta förhållningssätt bör därmed mattrender, 

tidigare som nuvarande, kunna liknas vid flertalet kapitel i ett historiskt uppslagsverk som kan 

berätta för oss varför vi människor äter som vi gör, samtidigt som vi med hjälp av den kan 

förutse hur framtida matvanor kan komma att te sig. 

Våra grundläggande, mänskliga behov likt de Maslow (1954) pekar på i sin behovstrappa, i 

kombination med vår önskan av att kommunicera och uttrycka dessa till omvärlden, formar, 

enligt Rogers (2003) våra sociala och kulturella gruppindelningar. Han betonar även att varje 

enskild individs förhållande till omvärlden formas på liknande vis. Albertsson och Lundqvist 



34 

 

(2007) och Bourdieu (1994) bekräftar att vi påverkas av varandra och att vi som människor 

har en ständig längtan av att känna tillhörighet till någon eller flera. Därmed kan tänkas att en 

mattrend speglar både behovet att vi önskar ge uttryck för vår identitet, men även att vi 

ständigt söker en gemenskap med människor runt omkring oss. Även resultatet indikerar det 

faktum att vi är uppmärksamma på personer som vi av olika anledningar önskar följa. Vi 

härmar dessa i hopp om att få vara en del av gruppen. Bourdieu (1994) har som ett exempel 

beskrivit hur människor i respektive grupper formar ett gemensamt språk, vilka i sin tur 

skapar normer som beskriver vilka åsikter och ageranden som i gruppen anses vara 

fundamentala. Det habitus som därmed utformas önskar vi sedan uttrycka då 

kommunikationsbehovet hos oss människor är starkt. Detta menar Douglas (2003) att vi gör 

bland annat genom mat. 

Resultatet visar att ett helhetsperspektiv på samhället är av stor vikt vid mattrendsanalyser så 

väl som vid analyser av trender inom andra områden. Detta hävdar även både Rogers (2003) 

och Frewer et. al (2001), vilka beskriver flertalet faktorer som bidragande till att en mattrend 

uppkommer. Efter genomförd undersökning kan flertalet faktorer till varför mattrender 

uppstår fastställas. Det kan dock konstateras att mattrender skiljer sig från varandra och säger 

oss mycket litet om de placeras utanför sin kontext. Mattrender bör ej, av denna anledning 

jämföras med varandra utan studeras var och en för sig, vilket är ett omfattande och 

tidskrävande arbete. 

Att trender uttrycks på flertalet vis och i flertalet former intygar såväl Kotler (2003), Popcorn 

(1991) som undersökningens resultat. Det visar sig i resultatet att indelningarna av olika 

trendtyper många gånger uppfattas som invecklad och svåra att motivera. Något som även 

erfarits i samband med utformandet av denna uppsats. I resultatet påvisas att trender generellt 

kan utvecklas på olika sätt, antingen genom sådana för oss kända eller genom andra, vilka kan 

uppfattas svårare att identifiera. Denna beskrivning kan dock uppfattas något tvetydig då varje 

enskild trend upplevs så pass informativ att en hypotes bör kunna framläggas. En trend tycks 

aldrig vara en annan lik. Varje enskild trend representerar sin egen historia, vilket gör en 

jämförelse mellan två olika trender komplicerad. Flertalet gemensamma mekanismer till 

varför en trend och en annan uppstår behandlar dock Kotler (2003) då han ger en definition av 

megatrenden, trenden och modeflugan. Resultatet redogör för en liknande tanke då det 

redogör för faktorer som anses vara nödvändiga för att en trend, vilken som helst skall uppstå.  
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Intervjupersonernas uttalanden redogör för många likheter i deras olika synsätt samtidigt som 

ett personligt och yrkesmässigt förhållningssätt gör sig tydlig hos de olika informanterna. Det 

är tydligt att analyser av detta slag kräver goda kunskaper, inte bara inom området i vilken 

analysobjektet kan urskiljas, vilket redogörs för i resultatet. Därmed bekräftas återigen den 

tanke som beskriver att olika discipliner bör tas i akt då man studerar maten, måltiden, dess 

funktioner och existens. 

Mat som kulturyttring 

Douglas (2003) beskriver maten likt andra materiella ting. Denna tanke är grundläggande i 

den fortsatta diskussionen av ämnet. Om vi väljer detta perspektiv och synsätt bör vi kunna 

ställa maten och dess funktion i relation till övriga former av kulturyttringar så som klädstil 

eller musiksmak. Vidare kan detta uttalande tänkas ha stor betydelse för att skapa en 

förståelse för mat och dess förmåga att, enligt Sahlin (2003) uttrycka mer än enbart smak och 

doft. Trots att denna tanke kan uppfattas logisk kan det vara svårt att ta till sig att mat inte 

bara är föda. Resultatet påvisar att maten är en viktig del i alla människors liv då vi äter för att 

överleva. Därmed kan det tänkas vara komplicerat att ta till sig de ytterligare innebörderna av 

mat. Att forma en gemensam bild av att mat är en del av samtliga sociala processer är, enligt 

Douglas (2003) vidare av vikt. Skapar vi oss en förståelse för att maten och måltiden kan 

appliceras i dessa processer, likt konst och musik, kan vi på många sätt dra fördelar av maten, 

måltiden och matlagningen då vi aktivt ämnar uttrycka för omvärlden vem vi är och vad vi 

står för. 

Montanari (2010) omnämner mat som kultur. Han tillägger att vi genom denna kulturform 

kan ge uttryck för upplevda värden i matens helhet. I resultatet presenteras möjligheten att 

genom mat genomföra ett kulturuttryck. Denna kulturyttringsform är idag accepterad, men 

inte alltid en medveten sådan. Oavsett medvetenhet eller ej skapas mattrender i olika former 

till följd av att människors beroende på tycke, smak och självbild väljer att äta det ena eller 

det andra. Gladwell (2000) menar att det finns en tanke bakom att vi väljer som vi gör och 

detta resonemang tycks stämma bra överens med ovanstående tankegång. Douglas (2003) 

beskriver företags taktik att genom reklam skapa en symbolisk mening i deras produkter som 

medför att man genom att använda denna produkt vidare kan signalera sin status ut till 

samhället man lever i. Hon menar att det fungerar på samma sätt även med exempelvis 

livsmedelsprodukter. Teorin tycks bli bekräftad av resultatet i den genomförda 

undersökningen. Beroende på vilken bild man vill ge av sig kan man välja att 
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 köpa den ena eller den andra matvaran, tillaga den på det ena eller det andra sättet för att 

därefter spisa denna antingen med kniv och gaffel, sked eller med händerna. Resultatet 

påvisar även att vi människor både väljer den restaurang vi besöker och vilka matvaror vi har 

hemma beroende på hur man vill att dina tankar och värderingar skall tas i uttryck. 

Resultatet påvisar att vi idag ser ett ökat intresse för mat och matlagning. I och med detta 

utvecklas ett fortsatt kunskapssökande då en avgörande faktor till att signalera en hög status 

många gånger innefattar att vi besitter goda kunskaper. Denna tankegång kan kopplas 

samman med det faktum som Bourdieu (1994)  menar beskriver att människor uttrycker sitt 

habitus genom att redovisa för omvärlden vad de kan. Av vikt att tillägga är dock att kraven 

på kunskap kring mat även tycks sträcka sig utanför de personer som är gediget intresserade. 

Resultatet redovisar att det anses vara politiskt inkorrekt att inte ha förmågan att uttala sig om 

och diskutera den måltid man äter. Hur kommer detta sig? För att diskutera denna fråga kan 

matens kunskapskultur tänkas kopplas samman med Albertsson och Lundqvists (2007) 

uttalande om människans önskan att tillhöra en grupp och känna delaktighet är central. Vi vill 

ha möjligheten att tala om det som andra talar om och vi vill kunna göra detta på ett sätt som 

anses vara accepterat av omgivningen. 

Vidare anses helhetssynen på måltiden vara av vikt då man talar om mat. Gustafsson (2004) 

och Douglas (1975) talar om de omkringliggande faktorerna, vilka ger måltiden dess 

fullständiga form. The five aspects of meal (FAMM) redogör Gustafsson (2004) för, vilken 

beskriver rummets, mötets, produktens, stämningens samt styrsystemets betydelse för 

måltiden och dess helhetsupplevelse. Respondenterna ger en liknande bild och beskriver 

resonemanget genom att redogöra för uttrycket ” jag äter hellre äcklig mat i gott sällskap än 

god mat bland idioter”. Denna formulering ger en förståelse för vikten av en behaglig 

omgivning då man ämnar inta en maträtt. Resonemanget stärks ytterligare då resultatet 

påvisar att matens kvalitet, vid genomförda undersökningar benämns som tredje viktigaste 

faktorn vid ett lyckat restaurangbesök. Vi äter gärna god mat, men inte hellre än att uppleva 

god service, tillsammans med människor vi trivs med. Därmed kan påvisas, likt Hansens 

(2005) tanke, att vi upplever den estetiska faktorn i måltiden vara betydande. I måltiden ingår 

både maten och omkringliggande omständigheter. Vidare bör denna diskussion kopplas 

samman med tankegången tidigare i kapitlet. För att förstå varför det är just en specifik 

maträtt som finns placerad på bordet under en eller annan tidsålder är det en nödvändighet att 

även studera porslinet, möblerna, inredningen och miljön bland andra attiraljer. Dessa 
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representerar, tillsammans med maten samtidens värderingar och synsätt på denna och 

därmed varför mattrenderna utvecklats som de gjort. 

Inflytesrika personligheter inom mat och måltid 

Gladwells (2000) teori om att olika personligheter påverkar människor på olika vis stämmer 

överens med intervjupersonernas tankar som presenteras i resultatet. Respondenterna 

beskriver att det finns personer som varit betydande för det matintresse man kan se har 

utvecklats under de senaste decennierna. De inte bara konstaterar detta faktum utan redogör 

även för specifika personer och beskriver hur och varför de har haft en sådan påverkan. 

Vidare tycks det kunna påvisas ett samband mellan att ha mediala och sociala färdigheter och 

möjligheten att uppfattas som ideal för ett stort antal samhällsgrupper. Budskapet som dessa 

personer förmedlar tolkas och uppfattas därmed som vår samtids generella normer och formar 

vidare den sociala kompetensen kring mat. Konklusioner i resultatet stärker detta resonemang 

då det påvisar att en trend kan förändra ett beteende så pass att detta upplevs som det 

normativa. Accepteras till exempel en medialt erkänd kocks budskap av en grupp formar han 

eller hon deras synsätt på mat. Accepteras denne av ett större antal grupper kan han eller hon 

vidare förändra ett helt samhälle, i vilket dessa grupper ingår. Detta antagande går att förena 

med Rogers (2003) beskrivning av hur en nyhet sprids och uppfattas vara av intresse för 

flertalet grupper. Denna teori kan kopplas samman med Bourdieus (1994) tanke om att de 

värderingar och åsikter som formas inom en social grupp, av medlemmarna själva uppfattas 

som det enda rätta.  

Kocken, ofta den erkände, representerar eliten inom matbranschen (Henderson, 2011). Övriga 

i samhället har dock inte alltid haft denna syn på kockyrket. I resultatet redovisas att denna 

som yrkeskategori representerat ett arbete av lägre status. Samtidigt redogörs i resultatet för 

den förändring som skett under de senare decennierna. Kockyrket har gått från att anses vara 

ett arbete av låg status till ett sådant av hög. Yrket anses idag vara ett konstnärligt sådant så 

väl som ett hantverksmässigt (Jönsson, 2012). Då Bourdieu (2000) talar om att konstnären är 

den person som har ett dominerande inflytande på människor i samhället bör även kocken 

idag ha en stor inverkan på människors matvanor. Detta genom att först påverka vad vi äter på 

restaurangen och senare även hur vi väljer att äta i hemmet. 

Vidare tycks män och kvinnor på den professionella matlagningsarenan verka under olika 

förutsättningar och skilda förhållanden. Detta då kockyrket anses tillhöra en person av det 

manliga könet snarare än det kvinnliga (Swenson, 2009). Den kvinnliga kocken uppfattas idag 
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vara accepterad, men ändå många gånger vara kopplad till matlagningen i hemmet. Därmed 

kan tänkas att den manlige och den kvinnliga kocken sprider mattrender på olika vis och inom 

olika områden. Resultatet visar på att denna teori kan tänkas vara korrekt. Den kvinnliga tv-

kocken Tina Nordström beskrivs vara en person med förmågan att genom sin typ av 

matlagning nå ut till gemene man och därmed skapa en bred publik. En förklaring till detta 

menas bland annat vara att hon är kvinna. Hon uppfattas vara gemytlig och god och bör 

därmed förmedla en känsla av tillit. 

Den manlige kocken kan däremot tänkas fånga människors intresse av andra anledningar. 

Detta då han anses vara experten inom matlagning snarare än kvinnan (Swenson, 2009). Han 

skapar därmed sin auktoritet genom att människor erkänner honom som en person med stor 

erfarenhet och kunskap och kan komma att skapa mattrender inom de områden som anses 

kräva en viss expertis för att följa. I resultatet omnämns flertalet manliga kockar som anses ha 

ett stort inflytande på den mat vi äter på restaurangen. Detta stärker ovanstående resonemang. 

I resultatet påvisas att vi kan följa mannens resa inom vardagsmatlagning från att inte alls 

beblanda sig med dessa sysslor till att stegvis ta denna till sig i hemmets arena. Intressant att 

påpeka är dock att resultatet vidare redogör för den distansering som mannen gör från kvinnan 

även i hemmet. Han utvecklar hellre expertkunskaper inom hemmamatlagningen, vilka 

Gladwell (2000) påpekar att man kan påverka andra via. Detta snarare än att ta sig för den 

uppgift som har varit kvinnans huvudsakliga. 

Frågan att diskutera vidare bör därmed behandla huruvida mannens intåg och acceptans i 

hemmets matlagning kan ha vidare koppling till hur matintresset har utvecklats och fått den 

centrala roll för uttryck som den i dag har. Skulle vi utan mannens intåg i köket ökat vårt 

intresse för mat och matlagning i samma takt som vi idag ser ha skett? Det har givetvis funnits 

flertalet faktorer som spelat in då vi idag äter som vi gör. För att ta upp en av dessa tycks dock 

mannens förändrade roll vara en av de främsta då respondenterna poängterar vikten av 

förståelse av vilken betydelse hans roll haft för det ökande matintresset. 

Då Swenson (2009) menar att kockyrket ofta ses som ett manligt sådant kan en teori om hur 

det kommer sig att mannen nu även tagit sig för matlagningen i hemmet framställas. Den 

manlige kocken har nu förmågan att visa vägen för övriga icke matlagande män i samhället. 

Han säger att denna lågstatussyssla är korrekt att ägna sig åt, vilket männen tar till sig och 

agerar utifrån. Genom att förstå mannens koppling till matlagning bör vi därmed kunna sia om 

hur framtidens mattrender kan komma att se ut. Studien visar att mannen idag lagar en 
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tredjedel av maten i hemmet. Detta kommer i sin tur att påverka den kommande generationen 

och deras synsätt på huruvida matlagning är en manlig eller en kvinnlig syssla. Därefter 

förmedlar de i sin tur deras synsätt till kommande generationer, vilket gör att vi i framtiden 

kan komma att ha en helt ny samtida bild av vad som är manligt och kvinnligt. Meurling 

(2005) menar att förändring av vad som i samhället anses vara manligt respektive kvinnligt 

kan ske just på detta vis. Vidare kan tänkas att studier av förhållandet mellan mannen, 

kvinnan och maten kan öka förståelsen för varför vi äter som vi gör. 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden upplevs ha varit det bästa alternativet för detta ämne och inriktning. 

Detta trots att ett antal motgångar under genomförandet uppkom. Metoden är av omfattat slag 

då respektive intervju avser tillföra ett gediget material till resultatet. Transkriberingen av 

ljudfilerna var tidskrävande och råmaterialet likaså att bearbeta. Bryman (2011) beskriver att 

detta ofta är fallet vid kvalitativ intervju. De båda krävde stort fokus då det är viktigt att 

observera samtliga ord som under intervjusamtalet uttrycks. Bryman (2011) menar även att 

intervjuaren många gånger formar uttalandet utefter vad hon eller han önskar att 

intervjupersonen skall uttrycka. För att undvika misstolkning är det av vikt att observera 

samtliga ord som under samtalet uttalas. Detta upplevdes ej som en svårighet, dock som 

omfattande. Vidare upplevs dock den kvalitativa metoden medföra övervägande goda 

möjligheter till att studera mat och mattrender på det vis som önskades. 

Diskussion som berör huruvida den semistrukturerade formen av kvalitativ intervju 

underlättar eller försvårar kan föras. Formen upplevdes många gånger skapa en osäkerhet 

under intervjusamtalet då känslan av att, som intervjuare inte ha kontroll tog över. Bryman 

(2011) menar att den något friare formen av struktur skall bidra till ett djupare samtal. Detta 

upplevdes generellt, men under stunder inte alls. Friheten den semistrukturerade intervjun 

ämnade tillföra kunde även upplevas leda till svårigheter att redogöra för ett resultat av god 

kvalitet. De massiva textstycken som redovisas av de djupgående intervjuerna kan tyckas vara 

upprepande, enahanda och onödigt invecklade. Detta samtidigt som varje enskild textad 

mening upplevs vara av vikt då helheten skall beskrivas. Förhållningssättet har därmed 

flertalet gånger varit svårt att fastslå då metoden antytt viss tvetydighet. 

Vidare tillråds ej, av Bryman (2011) formen att använda vid telefonintervju. Detta togs i akt 

vid denna typ av intervju och frågeguiden följdes något mer direkt.  Samtidigt kunde upplevas 

att den semistrukturerade formen förlorade sin funktion då detta gjordes. Att en 
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telefonintervju ansågs vara tvungen att genomföras uppfattas i efterhand ha varit ett gott 

alternativ till ett fysiskt möte. Dock bidrog det faktum att ett samtal av detta slag är mer 

komplicerat till att vissa svårigheter följde. Bryman (2011) beskriver att denna form av 

intervju ej bör pågå mer än ungefär 30 minuter. Därmed var detta samtal tvunget att vara 

något kortare än de som fördes under de två fysiska mötena. Samtidigt förlorades möjligheten 

till att tolka kroppsspråk. 

Bryman (2011) har beskrivit flertalet taktiker att tillämpa för utformandet av en intervjuguide 

samt planering av genomförandet. Han förklarar att under samtalets gång kommer fakta av 

olika kvalitet och vikt att presenteras. Detta upplevdes vara viktigt att ta i akt då tiden för 

intervjusamtalet bestämdes. Vid denna planering identifierades en svårighet. Hur lång tid 

utsvävningar innehållande fakta av mindre intresse kunde komma att ta av intervjusamtalets 

fulla tid var svårt att förutse. 

 

Slutsats 

Mattrender är del av trender i samhället. De förhåller sig till människors grundläggande behov 

som andra trender. De följer också samma logik som andra trender gör. Därmed speglar de 

förändringar i livsbetingelser, tekniska framsteg och människors önskan att höra till och vara 

med i grupper som givit eller ger möjlighet att uttrycka identitet. 

Mattrenden speglar alltså inte enbart att råvaror, smakkombinationer eller ett tillredningssätt 

används eller nyttjas mer än vanligt. Den speglar även människans förhållningssätt till 

samhällsstrukturen samt den tidsanda som är rådande. Människan ger genom maten och 

måltiden uttryck för de kulturella värderingar som därmed anses vara centrala. Individen, 

sociala samband och människors påverkan på varandra i samband med en mattrend bör därför 

studeras om man vill förstå en enskild mattrends orsak, utveckling och betydelse. Detta då 

flertalet faktorer, förutom konsumtion spelar in då en sådan uppstår. 

Analysen av en mattrend bör involvera ett samarbete mellan de vetenskapliga disciplinerna: 

måltidskunskap och värdskap, etnologi, sociologi samt antropologi då detta kan komma att 

underlätta de svårigheter som upplevs vid forskning av detta slag. Vidare forskning inte bara 

uppmuntras utan anses vara nödvändig då branschen skall utveckla ämnet måltidskunskap och 
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värdskap ytterligare. Detta då en helhetsuppfattning är komplicerad att uppnå utan 

tvärvetenskaplig forskning. 
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