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Sammanfattning____________________________________ 

Inledning: Redan under 1950-talet nämndes nyttan av att använda starka kryddor i 

matlagningen. Intresset för stark mat med chili i spetsen har sedan dess vuxit sig allt starkare i 

den svenska matkulturen. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en mattrend uppstår, samt hur den kan 

iakttas i det svenska, samtida restaurangköket genom exemplet chilifrukt. 

 

Metod/material: Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer av aktörer inom 

restaurangbranschen på Magasinsgatan i Göteborg, ville författarna undersöka hur trenden 

kryddstark mat uppkommit samt utvecklats. Undersökningen genomfördes genom att fem 

intervjuer utfördes, vilka spelades in samt transkriberades. 

 

Resultat: De trender som finns i den svenska matkulturen härstammar oftast från USA. Att 

som krögare vara trendmedveten har en ekonomisk fördel i form av konkurrenskraft och 

värdeord kan användas för att locka fler gäster till restaurangen. Gäster efterfrågar idag starkt 

kryddad mat i större utsträckning än tidigare. 

 

Slutsats: Studien visade att chilifrukten i sig inte är en trend, men att den ingår som viktig 

ingrediens i andra matkulturer som visat sig haft stor genomslagskraft i Sverige. 

 

 

Nyckelord: trender, värdeord, trendsättare, chili, stark mat 
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Inledning 

Redan på 1950-talet skrev Wretman (1956) i sin bok Menu hur cayennepeppar och Tabasco 

var något som måste finnas på kryddhyllan hos den matlagningsintresserade. Wretman (1956) 

tillade dock att försiktighet bör iakttas, då båda kryddorna ansågs vara väldigt starka. Om 

dagens intresse för stark mat har sina rötter i Wretmans uttalande är svårt att säga. Vad som 

däremot går att påvisa är att en kraftig ökning i användandet av dessa kryddor och liknande 

heta chiliprodukter skett sedan introduktionen av texmex under 1980-talets början. I dagens 

butiker finns numera majonnäs, choklad, marinader och chips - alla kryddade med chili 

(Handla 24, 2015). 

Varifrån den ökande chilitrenden kommer ifrån är inte helt klart, men enligt bloggaren Sylvia 

Svensson (2015) är chili den trendigaste frukten att odla just nu. Enligt henne är fenomenet ett 

svar på de ökande recepten om chili i kokböcker samt det växande sortimentet av chilifrukter i 

butiker. Även i folkliga festsammanhang består menyförslagen idag av olika rätter kryddade 

med chili (Arla, 2015). Frågan är varför chili blivit så populärt. 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Inom ämnet Måltidskunskap och Värdskap används begreppet FAMM (Five Aspect Meal 

Model) där aspekterna produkten, mötet, rummet, stämningen och styrsystemet ingår 

(Gustafsson, 2011). I denna studie kommer fokus ligga på de två aspekterna produkten och 

styrsystemet. Med produkten menas det som gästen direkt betalar för, som mat och dryck, 

medan styrsystemet är det som driver restaurangen och drar upp de riktlinjer och regler som 

genomsyrar hela konceptet för inrättningen (Gustafsson, 2004). 

 

Magnusson (2004) menar att produkten är ett svar på tidens utveckling och att den samtidigt 

följer dagens trender. Om det sker förändringar i rådande trender måste produkten anpassa sig 

för att fortfarande fungera i den aktuella tidsandan (Magnusson, 2004). Då trender inom 

restaurangbranschen även innefattar en ekonomisk faktor, är det enligt Johansson (2004) av 

intresse för krögare att vara kundorienterad. För att behålla sin lönsamhet är det därför viktigt 

att som restaurangägare vara med i den rådande tidsandan för att på så sätt kunna besvara sina 

gästers behov och önskemål (Johansson, 2004; Stjernström, 2004). Då gästernas uppskattning 

ofta baseras på modernitet och tidsanda är det dessutom viktigt för en restaurang att styra sin 
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personals klädsel och språk, då detta också påverkar den upplevda helheten av 

restaurangbesöket (Stjernström, 2004). Eftersom gästerna står i centrum för branschen 

poängterar Johansson (2004) vikten av att kunna förutse kommande trender och riktningar för 

att på så sätt kontinuerligt vara med i tidsandan. Det finns som krögare ett ekonomiskt ansvar 

där de största kostnaderna för ett kök är överproduktion (ibid.). Genom medvetenhet av 

pågående trender kan krögaren förutsäga livslängd och omfattning av en trend och därigenom 

på ett bättre sätt anpassa sin produktion och ekonomi (Johansson, 2004). 

 

Tailas-Rikberg (2014) skriver också om mervärdet i att finna sig i trender samt att kunna 

förutse dem. Hon menar att detta skapar möjlighet att se eventuella konsekvenser samt sociala 

miljöförändringar men poängterar samtidigt att det viktigaste med trender är att kunna se 

vilken social rörelse som är drivande bakom den (Tailas-Rikberg, 2014). Trendmedvetenhet 

kräver därför en viss kundorientering (ibid.). Tailas-Rikberg (2014) ger Henry Ford som ett 

exempel på hur det kan se ut när kundorientering saknas då han uttalade ”Any customer can 

have a car painted any colour he wants, as long as it is black”. Gustafsson (2004) menar att 

kundorientering därför är av stor vikt, då en gäst eller kunds totala upplevelse påverkas av 

affärsidéns helhet, som inte bara bör drivas av de ekonomiska aspekterna inom styrsystemet. 

 

Jeou-Shylan Horng och Lin Lin (2009) skriver att gäster som besöker restauranger inom fine 

dining-branschen ofta kräver mer än bara en grundläggande måltid. De vill förutom att bli 

mätta även bli inspirerade och presenteras med kreativ mat (ibid.). Burstedt (2005) menar att 

den svenska matbranschen bör influeras av upplevelseekonomin, vilket då resulterar i mat 

som inte enbart tilltalar smaklökarna utan även skapar upplevelser. Kockar bör därför arbeta 

efter rådande tidsanda för att på så sätt kunna erbjuda sina gäster något nytt och spännande 

(Horng & Lin, 2009). 

 

 

Teoretisk bakgrund 

Trendsättare 

Bourdieu (1984) beskriver trendsättaren som en gestalt agerandes utanför existerande normer. 

En trendsättare skapar nya sätt att uttrycka sig som därefter anammas av allmänheten och i 

sinom tid blir nya normer (ibid.). Bourdieu (1984) menar att trendsättarens tankebanor från 
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början ofta anses som misstag, men att de så småningom inkluderas i generella tankesätt. 

Vidare anser Bourdieu (1984) att en trendsättare måste vara en auktoritär person, då 

auktoriteten är avgörande för hur starkt fäste idén får i allmänheten. Återgivet i Lindberg och 

Lindberg (2012) skriver Bourdieu att en trendsättare kräver någon form av social kompetens 

och ett publikt erkännande från media, alternativt vara en representant för eliten inom sitt fält. 

De aktörer som har starkast inflytande på trender och marknaden är enligt Jokela (2001) och 

Edman och Thunberg (2008) främst kända kockar, tidsskrifter och kolumnister. Lindberg och 

Lindberg (2012) menar också att vissa gestalter tilltalar olika samhällsgrupper. Som exempel 

ges kocken och krögaren Mattias Dahlgren som enligt Lindberg och Lindberg (2012) tilltalar 

branschfolket, medan tv-kocken Tina Nordström snarare riktar sig till hemmakockarna. 

 

Intresset för mat har under de senaste åren vuxit enormt, vilket också resulterat i att gäster 

ställer alltmer högre krav och i större utsträckning efterfrågar specifika typer av produkter när 

de besöker restauranger (Edman & Thunberg, 2008). Detta intresse har dock även lett till att 

gäster i större utsträckning är villiga att vara med och utveckla, kritisera samt betala mera för 

en restaurangupplevelse än tidigare (Edman & Thunberg, 2008). Människor är idag mer 

intresserade av att få en upplevelse vid restaurangbesök än tidigare (Jokela, 2001; Burstedt, 

2005). Således äter dagens moderna människor enligt Edman & Thunberg (2008) inte längre 

för att överleva, då ätandet istället har blivit ett sätt att visa sin identitet. McMichael (2009) 

menar att en mattrend uttrycks genom vissa specifika typer av råvaror som skapat en relation 

och värdering, vilket ger trendföljaren ett sätt att påvisa sin identitet. 

 

Värdeord 

I artikeln The Dynamics of Organizational Culture beskriver Hatch (1993) hur framförallt 

organisationer vill förkroppsliga sina värderingar genom att använda ord, objekt eller 

handlingar. Hatch (1993) menar att denna handling kan ses som en kulturyttring som 

organisationen använder för att förmedla sina budskap, följt av en strävan att arbeta utefter 

dessa. Skapandet av denna symbolik genererar samtidigt enligt Arvidsson och Sundlo (2012) 

en identitet för organisationen. Dessa ord - eller symbolik - är vad som beskrivs som 

värdeord. 
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Under 2000-talets första decennium var de vanligaste värdeorden på restaurangmarknaden 

enligt Edman och Thunberg (2008) ord som närproducerat, klimatsmart, ursprung och 

ekologiskt. Orden visade på de dåvarande trender inom regionala och ursprungsmärkta 

råvaror som vuxit sig starka under millenniets början (Salomonsson, 2007; Burstedt, 2005). 

Jämfört med början av 1980-talet, då olika krogar främst använde sig av ord som bulkvara 

och lågpris, syntes en tydlig förändring i hur branschen valde att profilera sig på marknaden 

(ibid.). Den växande hälsotrenden under 1980-talet gav dessutom enligt Lindqvist (2013) 

upphov till värdeord som hälsofrämjande, tradition, kreativitet och nyskapande. Salomonsson 

(2007) menar att värdeord även kan ses på regional nivå och att de då oftast används för att 

förstärka ett varumärkes ursprung genom att påtala dess autenticitet och garanti. Äkta Skånsk 

spettekaka och Farmors Småländska kroppkakor är exempel som räknas upp och 

Salomonsson (2007) menar att denna typ av värdeord uppkommit som ett svar på den ökande 

takten av globalisering. Lindberg och Lindberg (2012) menade att autentisk mat var en 

pågående trend, där just ord som hemmagjord eller hemlagad hade stor genomslagskraft. 

Även i TV-serien Landet Brunsås av Haag, Klintberg och Haag (2010b) diskuterades olika 

typer av statusladdade ord. Rätter som handgjord italiensk korv med hembakat bröd fick av 

konsumenten högre status än bara korv med bröd, även om det i grund och botten handlade 

om samma rätt. I programmet gavs även exempel på hur en till synes vanlig palsternacka 

kunde göras mer attraktiv för en gäst, genom att presentera den med sitt specificerade 

odlingsområde. 

 

Det går också att använda sig av de komponenter som ingår i en maträtt för att som restaurang 

styrka sin identitet och visa på nyskapande. McMichael (2009) menar att vissa råvaror kan 

visa gällande värderingar samt understryka vad som är populärt inom en trend under en 

specifik tidsperiod (McMichael, 2009). Under 1990-talet ansågs chili vara extremt modernt 

och chili användes ofta som värdeord i menyer för att påtala att rätterna var nyskapande 

(Lovegren, 2005). Desserter som Chili- och citrussorbet var för den tiden särskilt ansedda 

som “heta” rätter (ibid.). Värdeord har därför visat sig vara av stor vikt för krögare, då de kan 

användas för att locka den kundkrets det är tänkt att restaurangen vill associera sig med 

(Edman & Thunberg, 2008). 
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Vad är en trend? 

Enligt Burstedt (2005) är det viktigt att förstå vad som menas med begreppet trend. Enligt 

Svenska Akademiens ordlista (2015) definieras ordet som en utvecklingsriktning. Holland & 

McCool (1994) väljer att dela upp vad som menas med trend i två begrepp; trend och 

modefluga. De menar att en trend oftast visar en förändring eller rörelse hos människors 

beteenden och attityder till samhället, medan en modefluga snarare kan ses som en 

oförutsägbar och kortlivad rörelse. En modefluga uppstår inte sällan i de högre 

samhällsklasserna för att sedan sprida sig nedåt, medan en trend oftast startar bland de lägre 

samhällsklasserna och därefter vandrar uppåt i den sociala statusen (Holland & McCool, 

1994). Enligt Tellström (2014a) är det dessutom samhällsklassen som oftast styr, alternativt 

ligger till grund för, våra mattrender. Han menar att i ett modernt samhälle sprids matkulturen 

generellt genom samhällsklasserna och oftast börjar den i de övre klasskikten för att sedan 

röra sig neråt. Tellström (2014a) exemplifierar med att överklassens mattrender går vidare till 

kultureliten för att därefter upptas i medelklassen och sedan arbetarklassen. Undantag sker 

dock ibland, exempelvis när kultureliten hämtar smakideal från andra klasser, inte sällan från 

arbetarklassen (Tellström, 2014b; Borssén, 2007). Även framtida mattrender kommer 

förmodligen baseras i de olika samhällsklasserna (Möller, 2007). Vidare menar hon att den 

mest avgörande faktorn kommer vara kunskap, intresse och individualitet, vilket då får ett 

större inflytande än den ekonomiska faktorn (Möller, 2007). 

Burstedt (2005) menar att det enklaste sättet att beskriva begreppet trend är genom att säga att 

det är något som för stunden är populärt och något som många använder, alternativt att det är 

motsatsen till vad som anses vara passé. Samtidigt anser hon att ett fenomen som anses vara 

en trend ofta är något exklusivt, svårtillgängligt och ännu inte upptäckt av den stora massan. 

Detta gör att folkliga och folkkära saker sällan anses som trendiga och i avseende på mat är 

det som äts i hemmen varje dag inte något som kan ses som en trend (Burstedt, 2005). 

 

I modevärlden är bland det värsta som kan hända att en stil som en enskild individ tycker om 

plötsligt börjar anammas och bäras den stora massan (Burstedt, 2005). Det trendiga i plaggen 

är plötsligt borta och det blir då åter dags att återuppta sökandet efter något nytt (ibid.). 

Liknande tendenser går enligt Burstedt (2005) att ana inom restaurangvärlden. När trendiga, 

exklusiva maträtter och råvaror plötsligt blir lättillgängliga och billiga, börjar aktörer som 

matskribenter och kockar att se sig om efter något nytt (Burstedt, 2005; Knutsson, 2015). 
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Burstedt (2005) menar att önskan att alltid söka efter nyheter och ständigt förnya sig är en 

stark drivkraft oavsett vilken maträtt, teknik eller råvara som av matmedia anses vara den för 

tillfället mest trendiga. För den trendkänsliga gästen kan sökandet efter nyheter också 

innebära att hitta de små guldkornen ingen annan redan hittat. Det kan exempelvis vara en 

restaurang med särskilt ovanlig meny eller en food truck med maträtter som aldrig tidigare 

provsmakats av den sökande (Burstedt, 2005). Alternativt väljer aktörerna att återuppliva 

någon gammal ingrediens eller anrättning, då sådant som varit ute och ansetts töntigt ofta har 

möjligheten att bli retrotrendigt och inne igen (Burstedt, 2005). I artikeln Trends shaping 

tomorrow’s world av Cetron och Davis (2008) beskriver författarna hur trender kan förutspås 

genom att studera dess beteende, skiftningar och modeflugor. Cetron och Davis (2008) menar 

att det med hjälp av trendanalyser, eller trend forecasts som de själva kallar det, går att förstå 

sig på den rådande tidsandans värden och livsstilar. Trendprognoser kan visa förväntade 

livslängder av pågående trender, vilket sett ur ett marknadsperspektiv kan vara av intresse för 

inblandade aktörer (Knutsson, 2015). 

 

Svensk Matkultur 

I artikeln Om trendskapande och gastronomi i förändring skriver Jokela (2001) om hur 

intresset för gastronomi under början av 2000-talet gör ett intåg i människors vardag. Jokela 

(2001) beskriver hur nya mattrender uppstår i takt med att världen förändras och exemplifierar 

detta med hur det i mitten av 1980-talet inte var någon i Sverige som förstod innebörden av 

pesto, jämfört med när artikeln skrevs. Lindqvist (2013) menar däremot att intresset började 

på 1980-talet, då importen av matvaror och exotiska maträtter ökade markant. Både Jokela 

(2001) och Lindqvist (2013) är dock eniga om att i takt med det växande intresset ökade 

tidskrifter, modetidningar, webbsidor med mera, sina publikationer av recept och andra 

matlagningstips. Även TV-program innehållandes exempelvis tävlingsmatlagning eller 

matresor började alltmer visas på de bättre sändningstiderna (Jokela, 2001; Lindqvist, 2013). 

 

Tidigare trenders intåg i Sverige, som exempelvis kinamat, sushi och pizza, har ofta skett med 

hjälp från kultur-, ekonomi- samt den politiska eliten (Tellström, 2014b). Utländska 

restauranger har under lång tid spelat på att erbjuda exotiska maträtter serverade i stilenlig 

miljö med autentiska menyer och råvaror. Restaurangerna vill förmedla mer än bara en snabb 

lunch, man vill erbjuda sina gäster ett tillfälligt avbrott i vardagen (Burstedt, 2005). 
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Smakideal och trender plockas dock sällan in från ursprungsländerna. Tellström (2014b) 

använder pizzan som exempel och beskriver hur den fördes till Sverige via London som 

tidigare hämtat den från New York. Borssén och Jamais (2008) menar att invandringen till 

Sverige samt svenskarnas ökande resor i Europa och världen har medfört ett mer 

mångkulturellt och gastronomiskt spännande kök. Svenskarna möts idag av alltmer heta och 

kryddoftande rätter från alla delar av världens kulturer och länder, en företeelse som mottas 

mycket väl hemma i Sverige (Borssén & Jamais, 2008; Lovegren, 2005). Haag, Klintberg och 

Haag (2010a) uppgav i TV-programmet Landet Brunsås att skälet till varför Sverige ofta 

inhämtat kultur och trender från USA kunde bero på att landet ända sedan 1800-talet av 

svenskarna ansetts vara ett inspirerande framgångsland. Tellström (2014b) menar att framtida 

trender och smakideal med största sannolikhet kommer att plockas från Frankrike, 

Storbritannien och USA. Salomonson (2007) nämner one-hand-food som trolig kandidat till 

framtida trender och menar med begreppet mat som hamburgare, korv och tortillas, dvs mat 

som kan hållas i en hand. One-hand-food grundar sig enligt Lindberg och Lindberg (2012) i 

trenden att effektivisera vardagen, med coffee-to-go som ytterligare exempel. 

 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur en mattrend uppstår och hur den kan iakttas i det svenska, samtida 

restaurangköket genom exemplet chilifrukt. 

 

Frågeställning 

1. Hur uppstår en mattrend inom svenska restauranger? 

2. Är starkt kryddad mat med chilipeppar en trend inom svenska restauranger? 

3. Går det att iaktta denna eventuella trend genom att följa chilifruktens väg i 

restauranger i Göteborg? 

 

 

Material och metod 

Denna undersökning bygger på data insamlade från metoder specifikt utvalda för studiens 

syfte och frågeställning. Nedan redogörs för använda metoder med avseende på insamling 
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samt analys av data och material, val av respondenter samt litteratur och artiklar. 

 

Litteratur- och databasinsamling 

Uppsatsens litteraturinsamling utfördes genom studera vetenskapliga artiklar, rapporter samt 

böcker som fanns tillgängliga via Campus Grythyttans bibliotek. Publikationer med temat 

trender, aktörer, värdeord samt måltidskunskap ansågs särskilt intressanta för studien. 

Undersökningens mest centrala del bestod av att analysera hur trender sprider sig samt hur 

nya smakideal plockas upp och börjar användas av aktörer inom restaurangbranschen. 

Avsikten med studien var att undersöka hur attityden till nya mattrender innehållandes chili 

förändrats i Sverige. Innan datainsamlingen påbörjades utformades en frågeställning för att 

lättare identifiera vilka problemområden studien innefattade och således underlätta 

informationsinsamlingen. En metod vilken Bryman (2011) rekommenderar. 

 

Databassökningarna utfördes främst i Google Scholar samt FSTA (Food Science and 

Technology Abstracts). Sökorden som användes var bland annat följande: foodtrend, trend, 

fad, chili, history samt trending. De publikationer som användes var antingen vetenskapliga 

artiklar eller examensarbeten. 

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

I denna uppsats har författarna valt att arbeta med en kvalitativ metod. Denna typ av metod 

används enligt Bryman (2011) främst inom samhällsvetenskaplig forskning, vilket gör 

metoden lämplig då uppsatsen håller sig inom ramarna för samhällsvetenskap. Bryman (2011) 

menar att data erhållen genom kvalitativa metoder går att analysera och tolka på olika sätt. 

Vissa forskare anser att data bör bedömas på samma sätt som vid kvantitativa metoder, dvs 

genom reliabilitet och validitet. Andra, som Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln 

(1994) (citerad i Bryman, 2011, s. 352) menar att datan istället bör bedömas utifrån två 

grundläggande kriterier, nämligen trovärdighet och äkthet. Enligt Bryman (2011) syftar en 

kvalitativ undersökning mer till att göra tolkningar av det insamlade materialet, än att som i 

en kvantitativ undersökning presentera direkta fakta. 

 

Kvalitativ forskning föredras om författarna vill undersöka människor och individer (Bryman, 

2011). Intervjuerna i denna undersökning genomfördes i form av en kvalitativ 



 

12 

semistrukturerad intervju med låg standardisering och strukturering vilket gav möjlighet till 

uppföljningsbara frågor (Bryman, 2011; Patel och Davidson, 2011). Detta innebar att det först 

ställdes ett antal primära frågor till respondenterna och att det därefter fanns följdfrågor som 

intervjuaren kunde använda sig av om det upplevdes att det fanns en relevans i vidare 

utveckling. För att lättare frånskilja samt jämföra de olika respondenternas svar och således 

underlätta vid analysen av intervjufrågorna, följdes Brymans (2011) rekommendation att för 

samtliga intervjuer ställa frågorna i samma ordningsföljd. Genomförandet av intervjuerna 

utfördes på platser valda av respondenterna. Detta var för samtliga intervjuer inne i eller i 

direkt anslutning till respektive respondents restaurang eller food truck. 

 

Patel och Davidson (2011) betonar vikten av att förbereda sig inför intervjuer och 

rekommenderar att en mall iordningställs innan intervjutillfället. Vid intervjuerna användes 

därför ett i förväg nedtecknat frågeschema. Frågorna som ställdes till respondenterna ansågs 

vara av vikt för studien, då de berörde ämnen med direkt koppling till uppsatsens syfte. 

Respondenterna tillfrågades bland annat om sina inspirationskällor, deras definition av trender 

inom restaurangbranschen och om det fanns vissa matrelaterade värdeord de reagerade 

starkare på än andra. Frågeschemat innehöll även frågor om vad respondenterna själva ansåg 

vara trendig mat, hur attityder till starkt kryddad mat förändrats under deras verksamma år 

inom yrket, samt om stark mat och chili ansågs vara en trend. 

 

Enligt Bryman (2011) bör intervjuer spelas in för att undvika eventuella distraktioner som kan 

uppstå om anteckningar förs för hand. Under intervjuerna för detta arbete användes en 

inspelningsapparatur av märket Zoom med modellnamn H1 Handy Recorder. Inspelningen 

startades innan intervjun satte igång och stoppades någon minut efter att intervjun avslutats, 

för att inte missa eventuella tillägg från respondentens sida. Intervjuerna spelades in på ett 

minneskort och fördes senare över till en dator för vidare analys. Fördelen med denna metod 

anser Bryman (2011) vara att intervjuaren kan lyssna på det inspelade materialet så många 

gånger som önskas. Han menar dock att det kan finnas en viss risk med inspelningar, då 

apparaturen för vissa respondenter kan ge upphov till nervositet eller leda till att de tappar 

fokus på intervjun. Följdfrågorna som ställdes under intervjun anpassades allteftersom för att 

på så sätt lösa upp eventuella oklarheter, något som Bryman (2011) anser vara viktigt för en 

god intervju. 
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Urval 
Valet av respondenter utgick från att författarna ville ha en representativ grupp av människor 

med direkt anknytning till restaurangbranschen. Selekteringen blev följaktligen vad som 

enligt Bryman (2011) kallas för ett målinriktat urval. Därefter kontaktades restauranger på 

Magasinsgatan i Göteborg (se Bild 1) där författarna sedan tidigare hade kunskap om att det 

existerade ett stort antal olika typer restauranger. Gatan ansågs dessutom tillhöra det mest 

trendiga och modemedvetna området i staden (Göteborgs turistbyrå, 2015), vilket ansågs 

kunna bidra med kvalificerade respondenter. Utöver det geografiska läget ansågs valet av 

plats bekvämt, då författarna hade möjlighet till gratis övernattning via föräldrar bosatta i 

området. 

Rekryteringen av respondenter utfördes genom att författarna via telefon tre dagar innan tänkt 

intervjudatum kontaktade väsentliga företag på Magasinsgatan som inte ingick i någon större 

restaurangkedja. Efter att fem möten bokats in ansåg sig författarna ha ett tillräckligt antal 

intervjurespondenter för att genomföra undersökningen. Samtliga respondenter hade en 

position där de aktivt kunde påverka menyuppbyggnaden samt inköp av råvaror. I bild 1 ses 

en överblick av Magasinsgatan samt lägena för de restauranger som bidrog med respondenter. 

 

 

Bild 1. Karta över Magasinsgatan i Göteborg samt intervjuade krogar. 
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I uppsatsen har författarna valt att inte namnge några respondenter efter personnamn, utan 

istället referera till dem utifrån deras respektive restaurangtillhörighet. Nedan följer en kort 

presentation av deltagande respondenter: 

 Da Matteo - Ett kafferosteri med tillhörande restaurang och café. 

 Strömmingsluckan - En food truck med fokus på att servera klassisk svensk 

strömming med potatismos och lingon. 

 Korv United - En food truck med fokus på korvar från Taylor & Jones med diverse 

tillbehör. 

 Magnus & Magnus - En fine dining-krog som serverar klassiska svenska råvaror i 

modern tappning.  

 Puta Madre - En restaurang med autentisk mexikansk mat och dryck. 

 

Pilotintervju 

Patel och Davidson (2011) menar att för vissa typer av undersökningar bör en pilotversion 

utföras innan den faktiska studien genomförs. Inför utförandet av intervjuerna genomfördes 

en pilotintervju där det säkerställdes att inspelningsapparaturen fungerade tillfredsställande, 

vilket rekommenderas av både Bryman (2011) samt Patel och Davidson (2011). Pilotstudien 

syftade även till att kontrollera att intervjufrågorna genererade relevanta svar. Slutna eller 

förvirrande frågor kunde därefter plockas bort, omformuleras eller bytas ut inför de stundande 

intervjuerna i enligt med Bryman (2011) samt Patel och Davidson (2011). Bryman (2011) 

menar att en respondents svar kan påverkas om de i förväg får ta del av de frågor som är 

tänkta att ingå i intervjun. Därför valde författarna att utföra pilotintervjun på en individ som 

stod utanför den tänkta målgruppen, men ändock hade en viss insikt i restaurangbranschen. 

 

Pilotintervjun medförde att att några av frågorna omformulerades, då de av respondenten 

uppvisade tendenser att kunna misstolkas. Exempelvis ändrades frågan “Vilka värdeord 

använder du?” till “Finns det vissa typer av matrelaterade ord som du reagerar mer på än 

andra?” Dessutom gav pilotintervjun upphov till ytterligare ett antal frågor, vilka ansågs 

kunna bidra till relevant information för uppsatsens syfte och frågeställning. 
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Material 

För att lättare handskas med resultaten från de inspelade intervjuerna transkriberades dessa. 

Då Bryman (2011) menar att transkribering är en tidskrävande uppgift och även bör utföras av 

någon med liknande erfarenhet och utbildning som intervjuaren, valde författarna att själva 

utföra transkriberingen. För att spara tid följdes Lantz (2013) och Brymans (2011) 

rekommendation om att använda datareduktion. Således transkriberades endast den 

information i rådatan som ansågs vara relevant för syftet, trots att detta enligt Lantz (2013) 

meför en viss förlust av information. De delar som aktivt valdes bort vid transkriberingen var 

respondenternas utfyllnadsord, suckanden och tvekande, om de bedömdes vara irrelevanta för 

resonemanget. Transkriberingarna innefattade inte de tillfällen då intervjuerna avbröts på 

grund av utomstående parters inblandning, då de inte ansågs vara relevanta för uppsatsens 

syfte. 

 

Kodning 
För att enklare kunna påbörja resultatdelen sammanställdes, sorterades samt kodades den 

insamlade datan från intervjuerna. Resultatsammanställningen påbörjades inom fem dagar 

efter att intervjuerna genomförts, vilket av Bryman (2011) är en rekommendation då man 

inom denna tid fortfarande har ett bra minne av intervjutillfället. Datan sorterades efter 

innehåll och vardera stycke markerades individuellt. Därefter sammanställdes de avsnitt ur 

intervjuerna där respondenterna nämnde liknande ord och snarlika syftningar. Under 

kodningsprocessen låg huvudsaklig fokus på att identifiera ord som chili, stark mat och trend. 

De insamlade materialen jämfördes med varandra tills dess att ingen ny information kunde 

upptäckas, något som Bryman (2011) benämner med teoretisk mättnad. Efter utförd kodning 

formulerades datan som löpande text och fördes in i uppsatsens resultatdel. 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Intervjuerna utfördes i enlighet med de fyra grundläggande etiska principer Bryman (2011) 

anser bör följas för de personer som varit direkt inblandade i undersökningen. 

Informationskravet; författarna informerade respondenterna om undersökningens syfte, att 

deltagandet var frivilligt och att det fanns möjlighet att lämna undersökningen om så 

önskades. 
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Samtyckeskravet; deltagandet i undersökningen var frivilligt. Då ingen av respondenterna var 

minderårig, krävdes ej heller någon vårdnadshavares godkännande. 

Konfidentialitetskravet; personliga uppgifter om undersökningens respondenter behandlades 

konfidentiellt och yppades inte för obehöriga. 

Nyttjandekravet; de uppgifter som samlades in om undersökningens enskilda personer 

användes endast för uppsatsens syfte. 

 

 

Resultat 

Trendsättare och värdeord 

Enligt undersökningens respondenter ligger USA i framkant när det gäller trender inom kök 

och det är ofta från andra sidan Atlanten de svenska restaurangerna fått inspiration när något 

nytt introducerats på marknaden i Sverige. Vid intervjun med Puta Madre uppgavs 

respondentens tid som anställd vid mexikanska restauranger i New York som en av de största 

influenserna till den nuvarande restaurangens upplägg. Enligt Puta Madre har svenskarna tagit 

efter de trender som för några år sedan kunde ses i New York, särskilt i avseendet starkt 

kryddad mat. Ett liknande svar erhölls från Strömmingsluckan som ansåg USA trendmässigt 

ligga cirka fem år före Sverige. Da Matteo berättade hur även deras jakt efter nya trender och 

inspirationskällor lett till att de blickat mot USA och då särskilt fokuserat på Brooklyns 

cafébransch. 

 

Korv United talade om hur vissa ingredienser fungerat som värdeord och gav chipotle som 

exempel. De hade upplevt det som att användandet av en, enligt dem, trendig chili på menyn 

lockat till sig fler gäster och att just den rätten blivit populär. Korv United tillade därefter hur 

andra värdeord såsom svenskt ursprung, eko- eller ekologiskt, smakrikt och kryddstarkt 

fungerat bra för att locka till sig gäster. Även Strömmingsluckan nämnde vid intervjun hur de 

märkt en ökad efterfrågan av ursprungsmärkning och att man därför - för att försäkra sina 

gäster om att matens höga kvalitet - numera alltid specificerade vilken båt som fångat 

strömmingen och i vilket område den fångats. Både Da Matteo och Magnus & Magnus ansåg 

det också viktigt med ursprungsmärkning av sina råvaror då det är en nuvarande trend samt att 

det ger en ökad känsla av trygghet för gästerna. Puta Madre däremot, ansåg det av större vikt 

att ursprungsmärka sina rätter för att på så sätt styrka sin menys genuinitet och trovärdighet 
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som nästintill helt mexikansk. 

 

Puta Madre sa under intervjun att det finns gäster som älskar stark mat och därför efterfrågar 

denna typ av rätter när de besöker restauranger. Kök med kryddstarka maträtter har enligt Puta 

Madre en starkare dragningskraft hos presumtiva gäster än de kök som inte har det. Teorin 

fick stöd av både Da Matteo och Korv United. Da Matteo påstod under intervjun att en meny 

innehållandes chili har en “typ av dragningskraft” och tillade att det kan anses vara 

konkurrenskraftigt att profilera sig med den typen av rätter. Korv United ansåg att chili ger en 

viss tyngd då den omgärdas av en viss mystik. De menade att chili som krydda behandlas med 

både varsamhet och respekt, då det på förhand är svårt att förmedla hur hettan i frukten 

upplevs samt hur den uppfattas av olika gäster. 

 

Att respektera chilin som krydda nämndes även av Da Matteo som påstod att chilifrukten 

numera tas på större allvar än tidigare, då den förr enbart syntes på så kallade “thaisyltor”. Det 

finns dock fortfarande en tendens att undvika användandet av chili, då Da Matteo menar att 

det bland kockar fortfarande kan finnas bristande kompetens på hur man ska handskas med 

råvaran. Da Matteo nämnde samtidigt att det trots detta skett en ökning i utbudet av stark mat 

i den svenska matkulturen och att detta förmodligen beror på att antalet utländska restauranger 

med mer autentisk och därmed starkare kryddad mat ökat i Sverige. Puta Madre styrkte detta 

och tillade dessutom att etniska kök med mycket kryddor och hetta anses vara trendigare idag 

och talade om hur bland annat mexikanska, indiska och koreanska restauranger sett en ökad 

popularitet på den svenska marknaden. Samtidigt menade Puta Madre att svenskar uppträder 

mer experimentellt när de åker utomlands. Att prova det man tror är genuin kost för resmålet 

mottas med öppna armar på semestern. När samma maträtt konsumeras hemma i Sverige får 

den enligt Puta Madre däremot gärna sällskap av något tillbehör som kan hjälpa till att dämpa 

eventuell chilihetta, exempelvis crème fraiche. 

 

Korv United berättade hur de upplevt att storstadsmänniskor i högre omfattning än de bosatta 

i mindre samhällen ständigt är på jakt efter nya maträtter och i synnerhet sådant som kan 

anses vara “ovanlig mat”. De menade att food trucks av massan anses vara en sinnebild av 

modernitet, autenticitet och ständig förnyelse. Vidare påstod de att ju konstigare mat som 

erbjöds, desto fler gäster kom till deras food truck. Korv United poängterade vikten av att vara 
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trendkänslig. Om en trend blivit alltför accepterad och anammad av den stora massan, har den 

tappat i genomslagskraft och det har då blivit dags att söka efter något nytt. 

 

Chili som trend 

Under intervjun med Puta Madre framkom att de från gästernas sida upplevt ett stort ökat 

intresse för starkt kryddad mat under de senaste 5 åren. Rätter som av gäster tidigare ansetts 

vara för starka och därmed inte gått att sälja, hade nu övergått till att vara menyns storsäljare 

(Puta Madre). Dessutom har antalet gäster som enbart efterfrågar stark mat enligt Puta Madre 

ökat i samma takt. Korv United talade under intervjun om hur de observerat att chili upphört 

att enbart vara en machokrydda som gett ett mått på hur stark mat man klarar av att äta och 

numera även används för sina andra egenskaper. De menade också att fler människor än 

tidigare äter stark mat, men att detta kan bero på att svenskar i allmänhet eftersöker mer 

kryddad mat – inte nödvändigtvis starkare. Dock underströk Korv United, precis som Puta 

Madre, att det finns gäster som specifikt efterfrågar stark mat.  

 

Strömmingsluckan menade att kryddad mat numera är mer accepterad av den genomsnittliga 

svensken och att tidigare begrepp som ”vitlöksandedräkt” idag knappt existerar. Det är mycket 

mer kryddor i maten. Vi minns ju hur vitlök luktade vitlöksandedräkt, men det gör det inte 

längre liksom. Det fick man ju alltid höra när man gick på mellanstadiet, om man luktade 

vitlök (Strömmingsluckan, 2015). Vidare sa de att stark mat blivit alltmer vardaglig och 

mindre exotisk. Både Strömmingsluckan och Puta Madre nämnde att maträtter som 

hamburgare idag anses vara trendiga. Magnus & Magnus höll med om detta och menade att 

denna trend i sig var tagen från den amerikanska grilltrenden. Vidare menade de att chili 

kanske mer är som en modefluga härstammande från den amerikanska grillkulturen och att 

kunskapen kring chilin i Sverige ökat tack vare intresset för denna. Enligt Da Matteo 

introducerades chilifrukten under 80-talet som en ny typ av grillkrydda på Hard Rock Café 

och att deras dåvarande meny var baserad på den amerikanska grillkulturen. 

 

Under intervjuerna framkom att Da Matteo relaterat den ökande användningen av chili- och 

pepparfrukter till den ökande invandringen i Sverige och att detta bidragit till en 

attitydförändring till stark mat. Numera finns flera sorters chili att köpa på lösvikt i vanliga 

matbutiker, något som Magnus & Magnus menade inte fanns tidigare. Kombinationen av det 
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thailändska kökets intåg i Sverige samt Thailand som ett alltmer populärt resmål bland 

svenska turister, nämns av Da Matteo som en starkt bidragande faktor till attitydförändringen. 

 

 

Resultatdiskussion 

Trendsättare och värdeord 

Korv United anser att det är dags att överge en trend när den stora massan börjar se den som 

vardagsmat, och att det då är dags att leta efter något nytt. Denna typ av beteende får stöd av 

Burstedt (2005) som poängterar vikten av att ständigt förnya sig. Även Bourdieu (1984) 

skriver att en trendsättare agerar utanför samhällets normer och är i ständig jakt på nya 

influenser. Att sticka ut på marknaden och vara kundorienterad som Johansson (2004) och 

Stjernström (2004) beskriver det, har vissa ekonomiska fördelar då man följer tidsandan och 

anpassar sin produktion efter kommande och nuvarande trender. Da Matteo säger i intervjun 

att det är viktigt att specificera vad som är unikt med just sin restaurang på marknaden. De 

använder chilifrukten som ett exempel och menar att det finns en konkurrenskraft i att 

profilera sig som en restaurang där rätterna innehåller chili. Knutsson (2015) och Burstedt 

(2005) skriver att en restaurang som följer trender lockar till sig trendorienterade gäster. 

Marknadsprognoser görs dessutom ofta genom att studera trender, vilket ökar relevansen av 

att hålla sig ajour med vad som händer i restaurangvärlden (ibid.). Det är därför en stark 

marknadsfördel att ständigt förnya sig och söka nyheter (Da Matteo; Stjernström, 2004; 

Cetron & Davis, 2008). 

 

Puta Madre säger att det numera finns gäster som efterfrågar kryddstark mat, och att just den 

efterfrågan i sig är en trend. Korv United håller med om detta då de anser att dagens 

restauranggäster är mer krävande än tidigare och att det därför alltid måste finnas någon typ 

av exotisk mat på menyn. ”Ju konstigare kombinationer jag har på menyn, ju mera sannolikt 

är det att folk väljer det” (Korv United, 2015). Uttalandena får stöd i litteraturen då Horng och 

Lin (2009) samt Burstedt (2005) också anser att dagens restauranggäster är mer krävande. 

Enligt dem nöjer sig inte längre gäster med en grundläggande produkt, utan vill bli erbjudna 

kreativa och inspirerande rätter samt upplevelser. Korv United fortsätter med att vanlig mat 

inte längre lockar gäster på samma sätt som tidigare och att detta är en av anledningarna till 

den ökade mängden food trucks. Dessa food trucks är enligt Korv United ett förkroppsligande 
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av trendig och genuin mat. 

 

Framtida mattrender och ideal kommer enligt Tellström (2014b) med största sannolikhet att 

importeras från New York. Han menar att de flesta av Sveriges mattrender importeras från 

USA, något som nästan samtliga intervjurespondenter håller med om. Strömmingsluckan 

anser USA ligga ca fem år före Sverige när det kommer till mattrender och Puta Madre 

beskriver sin största inspirationskälla för restaurangen som tiden då de jobbade som 

köksmästare i New York. Även Da Matteo nämner att mycket av deras nuvarande koncept 

bygger på resor och vistelser i USA, specifikt i Brooklyn. Haag, Klintberg och Haag (2010a) 

redogör för hur svenskarna idag hämtar mestadels av sin kultur från USA och att vi mer och 

mer tar efter deras livsstil. I samma program menar Kjell A. Nordström, doktor i ekonomi, att 

USA sedan 1800-talet setts som ett framgångsland av svenskarna och att dess kultur anses 

imponerande och åtråvärd (ibid.). Förutom kulturer från USA accepteras även många andra 

matkulturer numera i Sverige. Detta tror Strömmingsluckan är en direkt följd av att 

svenskarna reser allt mer och till mer exotiska destinationer än tidigare och därför hämtar nya 

matkulturer och ideal. Borssén och Jamais (2008) menar dessutom att invandringen till 

Sverige bidragit med en ny mångkulturell mattradition. Jokela (2001) skriver om hur det 

växande matintresset påverkat vår matkultur sedan 1980-talet genom att influera både 

kunskap om mat samt utbudet på mat. Lindqvist (2013) menar att en anledning till varför 

intresset ökade kan bero på den import av råvaror och kultur som under samma årtionde också 

fick ett rejält uppsving. 

 

Det ökade matintresset samt introduktionen av nya kryddor och ideal i köket kan ha lett till att 

nya smaker och starkare dofter inte längre anses särskilt konstiga. Strömmingsluckan talar om 

hur de under sin uppväxt på 1980- och 90-talet upplevde hur uttrycket ”vitlöksandedräkt” 

ansågs vara något man som person verkligen inte ville bli förknippad med, men att den 

termen numera nästan helt dött ut. Även Korv United talar om hur det skett en förändring i 

attityd till starkt kryddad mat. De menar att det numera finns gäster som specifikt efterfrågar 

stark mat. ”Det ska gärna smaka någonting. Det är många som säger till mig; ge mig det 

starkaste du har” (Korv United, 2015). De lägger till att det dock inte alltid är just chilihetta 

som efterfrågas, det kan även vara en önskan om mat med mycket smak, exempelvis vitlök. 

Holland och McCool (1994) menar att den ökade toleransnivån mot starka kryddor som t.ex. 
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vitlök och chili i mat kan vara på grund av en trend, då trender är något som visar på 

förändringar hos människor. 

 

Ytterligare en konsekvens av det växande matintresset i Sverige kan ses i den ökade 

medvetenheten kring maten. Enligt Korv United har människor idag mer frågor rörande den 

mat som serveras än tidigare, vilket märks då dagens gäster i större utsträckning än tidigare 

vill veta var ingredienser och råvaror kommer ifrån. Detta kan krögare dra nytta av, då de med 

hjälp av värdeord kan framhäva särskilda egenskaper de anser viktiga för att locka gäster 

(Arvidsson & Sundlo, 2012; Hatch, 1993). Strömmingsluckan är väl införstådda i detta och 

har därför varje dag en väl synlig skylt med information om var deras strömming fångats och 

vilken båt som fiskat upp den. Det är dock inte bara ursprungsmärkningar som används för att 

locka gäster. Da Matteo lägger större vikt vid att profilera sig med ord såsom kvalitet och 

råvara, medan Magnus & Magnus har valt att lägga fokus på att framhäva säsongsbetoning i 

sina maträtter. Det finns dessutom enligt Edman och Thunberg (2008) olika typer av värdeord 

som drar mer fokus och därmed skapar en kundkrets eller medvetenhet. Puta Madre har valt 

att lägga stor vikt på att hävda sina restaurangs autenticitet genom ursprungsmärkning av sina 

recept och maträtter, vilket också ses hos Korv United som gärna framhäver att köttet som 

används är svenskt och smakrikt. 

 

McMichael (2009) menar att vissa typer av råvaror skapar värderingar och att dessa ger 

värdeord som förändras genom tiden. Edman & Thunberg (2008) ger stöd till McMichaels 

teori och nämner 1980-talet som exempel, där värdeorden ofta var i stil med “bulk” och 

“lågpris”. När hälsotrenden drog igång under samma årtionde, ändrades värdeorden till 

“hälsofrämjande”, “nyskapande” (Lindqvist, 2013). På dagens marknad gäller andra värdeord, 

och Hatch (1993) menar att användandet av dessa ord ger en symbolik som kan hjälpa till att 

skapa identitet. Att idag använda ordet chili på menyn går enligt Da Matteo att göra på 

eleganta sätt och behöver inte betyda att restaurangen är ett “Chili Place”. Att använda chili 

som värdeord kan istället visa på en önskan om att identifiera sig som nyskapande (Arvidsson 

& Sundlo, 2012). 
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Chilifrukten som trend 

Nästintill samtliga respondenter ansåg att i takt med det växande matintresset i Sverige har det 

också gått att observera en allt större användning av chilifrukter i matlagning. Da Matteo 

minns sina första möten med chilin från tiden i köket vid Hard Rock Café och O’Learys under 

tidigt 1980-tal och berättar om hur den då ingick som ingrediens i marinader och såser. 

Magnus & Magnus beskriver hur de under de senaste 15 åren upplevt hur kunskapen om 

användningen av chilifrukter raffinerats. Numera kan frukten bidra med sin egen smak och 

hettan kan istället för att överväldiga, lyfta andra smaker i anrättningen. Puta Madre talade i 

intervjun om hur det för 5 år sedan var svårt att sälja maträtter som av gästerna upplevdes som 

alltför starka. Detta har börjat gå i motsatt riktning, då liknande rätter numera utöver att sälja 

bra dessutom specifikt efterfrågas av gästerna. Fenomenet kan kopplas till det Salomonson 

(2007) menar med att våra matvanor hänger ihop med en ökande globalisering. Da Matteo 

upplever det som att chilin idag har fått lov att ta större plats i köket och att den anses som en 

modern och nyskapande krydda. Tillsammans med Magnus & Magnus är de eniga om att 

chilins popularitet till stor del beror på inflytandet från den amerikanska grillkulturen, där 

hamburgare, såser och marinader i stor utsträckning innehåller chili. Detta ger Salomonson 

(2007) rätt, då han i sin artikel om framtida trender trodde att dessa skulle byggas vidare på 

den dåvarande effektivitetstrenden och att så kallad One-hand-food, såsom hamburgare, korv 

och tortillas skulle komma att öka i försäljning. 

 

Cetron och Davis (2008) beskriver hur man kan skilja trender från modeflugor. Då stark och 

het mat anses vara en uppåtgående trend av Korv United, menar de att specifika kryddor 

snarare kan ses som modeflugor. Holland och McCool (1994) menar att en modefluga är en 

oförutsägbar rörelse inom en trend medan en trend är en attitydförändring. Enligt Da Matteo 

beror attitydförändringen till stark mat i Sverige till stor del av det thailändska kökets intåg 

och popularitet. 

 

Enligt Möller (2007) förändras trender i takt med att intresse samt kunskap ökar. Vidare 

menar hon att dessa variabler dessutom har mer inflytande än monetära faktorer. 
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Metod- och materialdiskussion 

Databaserna som användes var FSTA samt Google Scholar. Ytterligare databaser hade kunnat 

användas för att få ett bredare träffspektrum, men då tillräckligt omfattande artiklar hittades, 

ansågs detta inte nödvändigt.  

 

Bryman (2011) förespråkar att intervjuer sker vid fysiska möten då detta skapar ett positivt 

tolkningsutrymme eftersom det då går att se hur respondenten reagerar på frågorna. Samtliga 

fem intervjuer genomfördes därför vid respektive respondents arbetsplats. Platsen för dessa 

intervjuer fastslogs i förhand via telefon i överenskommelse med respondenterna. Enligt Patel 

och Davidson (2011) ökar också chanserna för mer direkta svar om intervjun utförs i en för 

respondenten hemtam miljö. 

Den valda metoden gav detaljerade svar från respondenterna vars reflektioner för det mesta 

styrkte varandra. Detta gjorde att de olika respondenternas uttalanden som framkom under 

intervjuerna fick större trovärdighet. 

 

Enligt Bryman (2011) är det av vikt att respondenterna är av relevans för studiens syfte, varför 

författarna valde att arbeta med ett målinriktat urval. De fem respondenterna bedömdes med 

sina erfarenheter inom restaurangbranschen som lämpliga kandidater för intervjuerna. Vid 

urvalsprocessen kontaktades ett antal restauranger på Magasinsgatan i Göteborg via telefon, 

vilket resulterade i fem inbokade intervjuer. En av respondenterna fick senare under dagen 

förhinder och blev därför tvungen att ställa in sitt deltagande. Författarna bestämde sig trots 

detta för att genomföra de återstående intervjuerna, då sannolikheten att hitta ytterligare 

respondenter på plats bedömdes som tillräcklig för att få ett godtagbart totalt antal 

respondenter. Under genomförandedagen knöts ytterligare en respondent till undersökningen 

vilket resulterade i totalt fem intervjuer. 

 

Vid intervjutillfället agerade båda författarna frågeställare vilket enligt Patel och Davidson 

(2011) kan ha förvirrat respondenterna. Trots detta utfördes samtliga intervjuer efter denna 

struktur, då det ledde till att intervjuerna kändes mer lediga och avslappnade. Intervjun utgick 

från en mall med ett antal huvudfrågor. Under intervjuns gång kunde ytterligare frågor och 

följdfrågor uppstå hos författarna som antecknade dessa och ställde dem efter att 

respondenten svarat färdigt på den aktuella frågan. De nedtecknade frågorna sparades inte i 
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nedskriven form, då de återfanns i det inspelade materialet.  

 

En av respondenterna upplevdes vid intervjutillfället som stressad vilket ledde till en hetsig 

intervju. Detta kan enligt Lantz (2013) ha resulterat i att vissa frågor och svar eventuellt har 

missuppfattats av respondenten och/eller intervjuaren.  

Då flera av intervjuerna genomfördes i restaurangmiljöer med gäster närvarande, fanns en 

farhåga om att det inspelade materialet vid vissa tillfällen skulle vara obrukbart. En ängslan 

som visade sig vara ogrundad. Vid analysen av det inspelade materialet utfördes en selektiv 

transkribering då allt material inte bedömdes relevant för uppsatsens syfte. Författarna hade 

en neutral inställning till ämnet och förvrängde således inte datan på något vis. 

 

 

Forskningsetisk uppföljning 

Intervjuerna i studien utgick från Brymans (2011) etiska principer. Samtliga respondenter 

informerades innan intervjutillfället om att deltagandet var helt frivilligt och gav muntligen 

sitt godkännande. Efter avslutade transkriberingar av det inspelade intervjumaterialet 

raderades dessa ljudfiler från hårddisken och sparades enbart på ett minneskort utan 

anslutning till internet.  

Respondenterna kontaktades i uppsatsens slutskede via e-post (se bilaga 2) för att tackas för 

deras deltagande samt bli ombedda att skriftligen godkänna användandet av deras 

intervjusvar. Författarna ville även säkerställa att de intervjuade gav sitt godkännande till att i 

uppsatsen använda sig av namnen på respektive respondents arbetsplats. Respondenterna 

själva förblev dock anonyma. Den insamlade datan användes enbart för att uppfylla 

uppsatsens syfte och spreds ej till obehöriga. 

 

 

Slutsats 

Många av de populära mattrender som ses i Sverige har importerats från andra kulturer, 

särskilt från USA. Att just USA står för en så stor andel trender kan bero på att landet sedan 

länge ansetts som ett framgångsland av svenskarna. I Sverige har starkt kryddad mat sedan 

1980-talet varit en pågående trend vilken i skrivande stund fortfarande ökar i popularitet. Just 

chilipeppar har inte alltid varit det självklara valet för att öka styrkan i maträtterna då också 
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andra kryddor i hög grad varit aktuella. Chilipeppar har därför visat sig vara mer en 

modefluga än trend, då den snarare ingått i andra kulturella mattrender som ingrediens och 

krydda än, stått för sig själv. I Göteborg introducerades chilifrukten i samband med det 

växande intresset för grilltrender från USA och på senare år även från det thailändska köket. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Studien ger en ökad förståelse för hur mattrender uppstår i Sverige samt ger inblick i hur 

starkt kryddad mat sedan 1980-talet ökat i popularitet. Det har visat sig vara ekonomiskt 

viktigt att som krögare hänga med i pågående trender för att behålla sina gäster. 

Trendmedvetenhet påvisar därför vikten av kundorientering samt möjligheten att skilja på vad 

som är en tillfällig modefluga eller en långlivad trend. Då denna uppsats fokuserat på att följa 

trender genom att studera mat kryddad med chilipeppar kan det vara av intresse att undersöka 

trender utifrån ett annat livsmedelsperspektiv. 

 

Den ökande konsumtionen av just chilifrukter bland den svenska befolkningen öppnar även 

upp för undersökningar utanför ämnet Måltidskunskap och Värdskap. Det kan därför vara av 

intresse att undersöka de fysiologiska aspekterna av chilifrukt. Vad händer i kroppen när man 

äter, har starka ämnen i chilifrukter positiva eller negativa effekter på kroppen och sist men 

inte minst, är chilifrukt beroendeframkallande? 

 

  



 

26 

Referenslista 

Arla. (2015). Mellofest. Hämtad 2015-05-22 från http://www.arla.se/recept/teman/fredagsmys/ 

 

Arvidsson, A., & Sundlo, J. (2012). Mer än bara ord - En studie om tidigare värdeords 

fortlevnad hos en organisation (Kandidatuppsats). Göteborg: Göteborgs Universitet. Hämtad 

2015-05-07 från https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/31842/1/gupea_2077_31842_1.pdf 

 

Borssén, J. (2007). Eat the heat. Tredje upplagan. Värnamo: Fälth & Hässler AB. 

 

Borssén, J., & Jamais, M. (2008). Het mat coola drycker. Stockholm: Grenadine Bokförlag 

AB. 

 

Bourdieu, P. (1984). Distinction: a social critique of the judgement of taste. Cambridge, 

Massachusetts: Harvard University Press. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 

 

Burstedt, A. (2005). Koftas, polpette eller köttbullar? I: J-Ö. Swahn (Red.), Måltiden i 

framtiden II: symposium om mat- och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad den 2 

februari 2004 (s. 53-64). Kristianstad: Högskolan Kristianstad. 

 

Cetron, M., & Davies, O. (2008). Trends Shaping Tomorrow's World: economic and social 

trends and their impacts. The Futurist. May-June, 35-53. doi: - 

 

Edman, S., & Thunberg, B. (2008). MatSmart. Örebro: Gullers Förlag 

 

Gustafsson, H. (2004). Kunskapande på Restauranghögskolan. I: I-B. Gustafsson & U-B. 

Strömberg (Red.), Tid för måltidskunskap: en vänbok till Birgitta Ulmander (s. 247-252). 

Örebro: Örebro universitet 

 

 

 



 

27 

Gustafsson, I-B. (2011). De fem aspekterna (FAMM). Hämtad 2015-05-22 från 

http://www.oru.se/Forskning/Forskningsprojekt/Forskningsprojekt-efter-

amne/Forskningsprojekt/?rdb=122 

 

Gustafsson, I-B. (2004). Måltidskunskap – kunskap som förenar vetenskap, praktik och 

estetik. I: I-B. Gustafsson & U-B. Strömberg (Red.), Tid för måltidskunskap: en vänbok till 

Birgitta Ulmander (s. 55-65). Örebro: Örebro universitet 

 

Göteborgs Turistbyrå. (2015). Magasinsgatan. Hämtad 2015-05-20 från 

http://www.goteborg.com/magasinsgatan/?page=2&tags=&startdate=&enddate=&datetype=&

view=listing 

 

Handla 24. (2015). Butikssortiment. Hämtad 2015-05-17 från 

https://www.handla24.se/orebro/H24Search.aspx?txtSearch=chili&SubmitSearch=S%C3%B6

k 

 

Hatch, M. (1993). The Dynamics of Organizational Culture. The Academy of Management 

Review, 18, 4, 657-693. doi: 10.5465/AMR.1993.9402210154 

 

Holland, M., & McCool, A. (1994). Cross-Cultural Cuisine: Long-Term Trend or Short-Lived 

Fad. Hospitality Review, 12, 17-30. 

  

Johansson, J. (2004). Menyplanering - En komposition med varitation och rytm. I: I-B. 

Gustafsson & U-B. Strömberg (Red.), Tid för måltidskunskap: en vänbok till Birgitta 

Ulmander (s. 183-194). Örebro: Örebro universitet 

 

Jokela, M. (2001). Om trendskapande och gastronomi i förändring. Hämtad 2015-04-06 från 

http://www.finland.se/public/default.aspx?contentid=109177&nodeid=36125&contentlan=3&

culture=sv-FI 

 

 

 



 

28 

Horng, J-S., & Lin, L. (2009). The Development of a Scale for Evaluating Creative Culinary 

Products. Creativity Research Journal, 21, 1, 54-63. doi: 10.1080/10400410802633491 

 

Knutsson, R. (2015). Trend. Hämtad 2015-04-06 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/trend 

 

Haag, E. (Författare), Klintberg, K. (Producent), & Haag, E. (Regissör). (2010a). Landet 

Brunsås – Är svenskarna snabba på att ta till sig utländsk mat? [TV-program]. Sverige: 

Thelma/Louise TV. Producerat för Sveriges Television. 

 

Haag, E. (Författare), Klintberg, K. (Producent), & Haag, E. (Regissör). (2010b). Landet 

Brunsås – Varför får mat plötsligt status i Sverige? [TV-program]. Sverige: Thelma/Louise 

TV. Producerat för Sveriges Television. 

 

Lantz, A. (2013). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Lindberg, I., & Lindberg, P. (2012). Är du med eller inte? Mattrender skapar tillhörighet och 

uttrycker en identitet (Kandidatuppsats). Örebro: Restaurang- och hotellhögskolan Örebro 

Universitet. Hämtad 2012-04-23 från http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:559913/FULLTEXT01.pdf 

 

Lindqvist, B. (2013). Al dente – Svensk konsumtion av italienskhet. I: P. Rytkönen, M.A. 

Bonow, & P. Wramner (Red.), Från matproduktion till gastronomi (s. 115-133). Huddinge: 

Södertörns högskola. 

 

Lovegren, S. (2005). Fashionable Food: Seven Decades of Food Fads. Chicago: University of 

Chicago Press 

 

Magnusson, C. (2004). Världens första tryckta kokbok. I: I-B. Gustafsson & U-B. Strömberg 

(Red.), Tid för måltidskunskap: en vänbok till Birgitta Ulmander (s. 233-244). Örebro: Örebro 

universitet 

 



 

29 

McMichael, P. (2009). A food regime genealogy. Journal of peasant studies, 36, 139-169. doi: 

10.1080/03066150902820354 

 

Möller, C (2007). Framtidens mat - vad, var och hur kommer vi äta år 2020? I: J-Ö. Swahn 

(Red.), Måltiden i framtiden: symposium om mat- och måltidskunskap (s. xxx-xxx). 

Kristianstad: Högskolan i Kristianstad. 

 

Salomonson, A. (2007). Mat, måltid och kultur. I: J-Ö. Swahn (Red.), Måltiden i framtiden: 

symposium om mat- och måltidskunskap (s. xxx-xxx). Kristianstad: Högskolan i Kristianstad. 

 

Stjernström, M. (2004). En resa mot bättre vetande I: I-B. Gustafsson & U-B. Strömberg 

(Red.), Tid för måltidskunskap: en vänbok till Birgitta Ulmander (s.xxx-xxx). Örebro: Örebro 

universitet. 

 

Svensson, S. (2015). Odla chili! Hämtad 2015-05-22 från 

http://www.odla.nu/inspiration/odla-chili 

 

Tailas-Rikberg, J. (2014). Trenden av trender. Hämtad 2015-05-20 från 

https://blogs.abo.fi/foretagetsorganisationochledning/2014/11/21/trenden-av-trender/ 

 

Tellström, R. (2014a). Egna anteckningar från föreläsning med Richard Tellström, 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, för kurs MÅ1614, 10 november 2014. 

 

Tellström, R. (2014b). Egna anteckningar från föreläsning med Richard Tellström, 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, för kurs MÅ1614, 12 november 2014. 

 

Wretman, T. (1956). Menu. Stockholm: Ljunglöfs. 

 

 



Bilaga 1 

1 

Frågeschema för intervjuer 

 

·    Vilka är dina inspirationskällor? 

 

·    Hur skulle du definiera trender inom svenska restauranger? 

 

·    Finns det vissa typer av matrelaterade ord som du reagerar mer på än andra? 

 

·    Vad anser du vara trendigt mat? 

 

·    Har det märkts någon förändring i attityder till stark mat inom restaurang? 

 

·    Kan stark mat vara en trend, och chili en moderiktig krydda? 

 

·    Kan detta härledas till tidigare trender? 
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Informationsblad för etisk uppföljning 

 

Hej! 

 

Vill tacka för de genomförda intervjuerna för vårt examensarbete gällandes trender inom 

svenska restauranger med fokus på stark mat. Vi fick mycket användbar information från 

samtliga intervjuer, vilket vi är väldigt nöjda med, så återigen, stort tack! 

Vi har nu gått in i slutfasen på uppsatsen och vill inför de sista justeringarna försäkra oss om 

att vi har er tillåtelse att använda de intervjusvar ni gav oss. Vi kommer inte använda oss av 

era personnamn, men vill – med er tillåtelse - gärna skriva namnen på era restauranger.  

All insamlad data kommer endast att användas för vårt examensarbete vid Örebro Universitet, 

Campus Grythyttan. Ingen data kommer att användas i andra syften utan medgivande från er, 

vilket gäller både det inspelade materialet samt transkriberingar av dessa.  

 

Bra jobbat allihopa! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Joakim & Martin 

 

Joakim Norrblom, student vid Sommelier- & Måltidskreatörsprogrammet, Örebro Universitet, 

Campus Grythyttan. 

Telefon: 0737-436900 

Email: joakim.norrblom@gmail.com 

 

Martin Benitez, student vid Kulinarisk Kock & Måltidskreatörsprogrammet, Örebro 

Universitet, Campus Grythyttan. 

Telefon: 0763-408145 

Email: martinbenitez@live.se 

mailto:martinbenitez@live.se
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