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Sammanfattning 
 

Studien gick ut på att kartlägga den samtida fikakulturen i det svenska samhället. 

Kärnan var att se hur man ser på begreppet fika och vilket värde som läggs i det utifrån både 

ett generations- samt kulturperspektiv. 

Under studien utfördes fem kvalitativa intervjuer med totalt 11 personer, samt att två 

respondenter endast skrev loggböcker. Respondenterna hade olika bakgrund och olika 

livssituationer, vilket gav en bred bild av definitionen för fika.  
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Förord 

Ett stort tack till främst handledaren för vårt arbete, Marianne Pipping Ekström för hjälpen 

med arbetet bakom den här undersökningen samt konstant bollande av idéer. Vi vill även 

tacka de personer som tagit sig tid att delta i vår studie, och hoppas de funnit våra samtal lika 

givande som vi har! 

 

 

Introduktion 

I Svenskt Näringsliv publicerades 2008 en artikel kallad ”I prefer the Swedish Fika” skriven 

av en amerikansk utbytesstudent i Sverige (Svenskt näringsliv, 2008). Hon beskriver hur hon 

självklart dricker kaffe och äter kaffebröd i sitt hemland, men inte på samma sätt som i 

Sverige. Hon har försökt förklara konceptet fika för sina vänner hemma, men utan att lyckas 

förmedla hur fika inte är att ”bara” dricka kaffe eller äta en kanelbulle, utan det är en del av 

svensk livsstil. Hon beskriver hur söndagseftermiddagarna alltid viks åt att ta en fika med sina 

väninnor, men också att det kan vara ett bra alternativ till en middag på första dejten (Svenskt 

näringsliv, 2008). Det tar då bort lite av pressen och gör att dejten försvinner lite ur dejten så 

att säga. För henne är inte en take away-mugg med kaffe en fika, det är att dricka kaffe. Fika 

är en ”mat-händelse” som kanske inte alltid har självklara regler för vad det är och inte är, 

men många har nog en bestämd uppfattning om vad som skall inkluderas eller exkluderas. 

Fika kan kanske för vissa vara en slät kopp kaffe, utan tillbehör, men vissa anser säkert att en 

fika måste innehålla någon form av fikabröd. 

Arbetet uppkom ur en ursprunglig idé att undersöka hur produkterna kaffe och te används och 

skiljer sig åt i matsalshantverk. Det öppnade dörrarna för oss att se på måltider som symbolisk 

handling, därmed även fikat som kan anses var en väldigt svensk och unik företeelse. 

 

 

Ämnesrelevans i relation till måltidskunskap och värdskap 

Måltidskunskap kan ses som ett nytt forskningsämne som tidigare inte haft en vedertagen 

status, då kunskap traditionellt baserats på teoretiska ämnen framför praktiska (Gustavsson, 

2004). Författaren menar att man redan ur Platons teorier kan utläsa en uppdelning av 
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samhället, de som utför praktiska och ofta livsnödvändiga sysslor inom en lägre arbetarklass 

och de som ägnar sig åt göromål som kräver en insikt. Platon räknade här kokkonst som en 

endast fysisk syssla, medan läkekonst exempelvis krävde insikt och kunskap (Gustavsson, 

2004). 

 

Enligt sociologen Johanna Mäkelä (2000) innefattar en måltid tre dimensioner - innehållet i 

måltiden, ätmönster och den sociala aspekten. De här ingår då i en ”ätandes sfär”. Vidare 

menar Gustafsson (2004) att det då innefattar allt ”runt en måltid”. Det kopplar författaren till 

konceptet Five Aspect Meal Model (FAMM) som anger att en måltid definieras av ett rum, en 

produkt, ett möte, ett styrsystem samt en stämning. Alla de här aspekterna kan tillämpas på en 

fika och alltså ge den ”status” som en riktig måltid med alla dess attribut, både fysiska och 

rent socialt kopplade. Som Ekström (1990) menar så är ett hem ofta uppbyggt på den sociala 

kontakt som sker över en måltid, och vid exempelvis en skilsmässa är måltidsrytmen en av de 

rutiner som ofta rubbas. 

 

Det här arbetet har som syfte att kartlägga hur begreppet ”fika” uppfattas av människor. 

Frågan som bland annat ställs är huruvida fika kan ses som en måltid ur exempelvis FAMM:s 

definition. Rummet beskrivs av Watz (2004) som den fysiska miljö där en måltid pågår och 

intas. Hur påverkas måltidsupplevelsen av rummets utformning, belysning eller inredning? 

Mötet handlar enligt FAMM om den sociala interaktion som sker mellan gäster och anställda 

inom serviceyrket, men likväl gäster emellan (Gustafsson, 2004). Måltiden och dess möte kan 

enligt Tellström (2004) även ses som ett verktyg för att främja politiska syften, exempelvis 

genom att knyta allianser eller förmedla status. Den sociala aspekten beskrivs av Hansen 

(2004) i och med hur en måltids sociala dynamik påverkas av sällskapets natur. En 

arbetsrelaterad måltid har en mer formell jargong och ofta ett specifikt ämne som skall 

avhandlas emedan en privat måltid kan ha som syfte att endast vara en social sammankomst 

(ibid.). Tidigare studier kring fika ur ett socialpsykologiskt perspektiv tar upp hur just 

dynamiken styrs av rörliga gränser inom samtalet, enligt Oddner (2003). Oddner beskriver 

även hur kaffehus ur ett historiskt perspektiv kan ha uppstått ur ett samhälleligt behov av en 

mötesplats där politik med mera kunde diskuteras öppet och mellan klasser snarare än att 

kaffe som produkt krävde dem. 
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Även produkten blir en viktig faktor för den här undersökningen, men kan kopplas samman 

med teorier beskrivna av Tellström (2004) för måltidens symbolvärde. Fika blir i 

produktform ”fikabröd” och kaffe/te/saft/läsk/mjölk/vatten, men frågan kvarstår huruvida fika 

innebär en måltid där något faktiskt äts, eller om eventuell dryck och rätt social situation finns 

med. Som tidigare nämnt av den amerikanska studenten i (Svenskt näringsliv, 2008) ligger 

konceptet fika för denne inte i produkten, utan i faktumet att man sitter ned i lugn och ro 

ensam eller samtalar med vänner i en socialt kravlös situation.  

 

 

Teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt delas upp i tre underrubriker med syftet att belysa ”fika” ur ett konkret, 

måltidssociologiskt samt kulturellt perspektiv.  

 

Fika 

Enligt Nationalencyklopedin (2014) så har ordet fika definitionen av både substantiv (en fika) 

samt verb (att fika), kortfattat med innebörden att dricka kaffe (eller annan varm dryck såsom 

te). Enligt Svenska Akademiens ordlista (2014) så innebär företeelsen att fika just detsamma, 

att vardagligt uttrycka handlingen att dricka kaffe eller te. Ordets ursprung är ej helt fastställt, 

men idag finns det två teorier som båda tar avstamp i knallarnas språk, månsing. Sven 

Lagerström (2004) beskriver i sin bok Månsing, knallarnas hemliga språk hur knallarna, det 

vill säga resande handlare, utvecklade ett hemligt språk för att diskret kunna kommunicera 

och diskutera handel med varandra. I detta språk byttes många ord ut mot ord från finska men 

även romani från vilket fika skall ha inlånats (ibid.). Inom månsing förekom även ett så kallat 

backslang, vilket innebär att stavelser inom ordet byter plats och på så sätt bildar ett nytt ord 

med samma betydelse. Enligt den andra teorin skall fika helt enkelt ha kommit av att man bytt 

plats på stavelserna i kaffe, antingen från en mer ursprunglig stavning (kafi) eller genom att 

uttalet ändrats (Andersson, 2009).  
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Kaffe  

Bryggkaffe är idag långtifrån det enda dryckesalternativet, men kaffe är den dryck som 

historiskt och socialt sett har spelat in mest i den svenska dryckes- och fikahistorien 

(Sigfridsson, 2005). I detta arbete ligger fokus på den sociala aspekten av fika, vilket gör att 

kaffe är den dryck som kommer att vara i fokus i den här studien. Svenskar är det folk i 

världen som konsumerar näst mest kaffe i världen, bara Finland ligger högre i den statistiken 

(Ljungström, 2013). Det finns även en unik uppfattning om att vid kafébesöket ingår alltid 

påtåren. När svenskarna dricker kaffe på lokal förväntar vi oss att få gratis påfyllning, en påtår 

(ibid.). Kaffet har länge haft en stadig placering i Europa som drycken som jämsides alkohol 

fick egna utskänkningslokaler (Sigfridsson, 2005).  År 1687 eller 1688, årtalet går inte att med 

all säkerhet fastställas, öppnades Lloyds Coffee house i London (Schievelbusch, 1982). Detta 

blev snabbt till en mötesplats för sjökaptener, redare, köpmän och försäkringsagenter. Det var 

endast män som var tillåtna här då kaffehuset i första hand var en affärslokal där män som var 

mitt uppe i affärslivet samlades (Oddner, 2003). Det var dock inte alltid av kommersiell natur, 

utan kunde även handla om politik, konst, poesi och litteratur (Schievelbusch, 1982). 

Kaffehusen var strikt en lokal för utskänkning av icke alkoholhaltiga drycker och nykterhet, 

måttlighet och städad umgängesform fodrades (Oddner, 2003). Kaffehusen var även en 

kultur- och nyhetsknytpunkt, då journalistik bedrevs på kaffehusen (Schievelbusch, 1982). 

Kort sagt var kaffehusen dagens internet, allt av vikt gick att få reda på över en kopp kaffe. 

Kaffehusen blev därmed det sociala centrumet i 1700-talets England och Frankrike (ibid.).  

 

Sigfridsson (2005) redogör för hur kaffedrickandet i Sverige från slutet på 1600-talet 

utvecklades jämsides med den då vedertagna måltidsdrycken brännvin för att från 1850-talet 

ta överhand. Kaffet fick från början inte den spridning bland svenskarna som det senare kom 

att få, men fick liksom alkoholen egna utskänkningslokaler. Svensk kafékultur uppstod i 

början på 1700-talet i Stockholm, Göteborg och Malmö när kaffehusen slog upp portarna. 

Dessa hade egenskaperna att vara större städer i anslutning till hamnar och därmed större 

folkgenomströmmning (Oddner, 2003). Enligt Sigfridsson (2005) så startades det till en 

början få kaffehus även i Stockholm, och kaffe var förunnat de högre stånden. Det krävdes 

rosterier och nytt porslin till krogarna vilket var en ekonomisk investering, och kaffe 

drabbades dessutom av flera förbud i form av överflödsförordningar (ibid). Kaffehusen kom 
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senare att fylla samma funktion som de fick i övriga Västeuropa, en mötesplats för människor 

(det vill säga män) av olika bakgrund och religionstillhörighet (Oddner, 2003). 

Diskussionerna kunde röra dagens skvaller, men också politik, och kaffehusen blev en viktig 

plats i spridandet av nyheter (ibid.). 

Kvinnorna drack i regel kaffet i hemmen, och i takt med att kaffehusen minskade i antal så 

fick hemmet en större plats för utvecklingen av kaffedrickandet (Sigfridsson, 2005). Detta 

beskriver Oddner (2003) som att kaffet gick från en heroisk fas, det vill säga från att ha varit 

självklar dryck på kaffehus, som stod för att förändra och omskapa verkligheten i det 

offentliga livet, till en privat och konformistisk fas, det vill säga bara ett fast uttryck i 

vardagen. Kaffet började vara en markering på att natten och vilan var slut och att det var 

dags att piggna till och bli alert för dagens arbete (Schievelbusch, 1982).  

 

Det moderna fikat  

Trots en stark koppling till det traditionella bryggkaffet innebär det inte att kaffe är det enda 

drycken som accepteras i fikasammanhang, framförallt inte i dagens Sverige då utbudet och 

efterfrågan breddats. Svenska Dagbladet (2013) redogör för en undersökning genomförd 

2013, där svenskars fikavanor kartlagts. Enligt denna så var bryggkaffe överlag den dryck 

som konsumerades mest, men ur ett genusperspektiv var det främst bland män. Kvinnor 

föredrog i högre grad te- eller kaffedrinkar såsom kaffe latte, särskilt de som bodde i större 

städer. Kaffe latte har i Sverige fått sådan genomslagskraft att ett av de största mejeriföretagen 

i Sverige, Arla Foods, skapat en produkt specifikt för ändamålet: Latte Art-mjölk (Arla, 2013). 

Alexander Schulman, författare och bloggare, skämtar i ett uppmärksammat radioprogram om 

att ”Jag fick för mycket skum på min latte - vilket I-landsproblem”, en situation som många 

förutsätts känna igen och se ironin i (Youtube, 2007).  Latte Art-mjölken finns tillgänglig även 

i en variant med lägre fetthalt (Arla. 2013), något som bör passa in i det svenska samhället där 

dieter och jakt på fett länge varit starkt rotat hos befolkningen (Ekström, 1990; Tellström, 

2013).  Även exempelvis latte på chai-te går att göra, enligt recept som passar in i den 

trendiga paleodieten (elanaspantry.com, 2014). Te i största allmänhet har fått en ökad 

uppskattning bland svenskar, och över 25 % dricker minst en kopp om dagen, enligt en 

undersökning genomförd av SIFO (Dagens Nyheter, 2011). Skälen varierar från att både vara 

ett behov av att lättare varva ned och med andra ord slippa koffeinet som finns i kaffe, men 
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samtidigt så angav 6 % av de tillfrågade männen att de skulle dricka mer te om det generellt 

innehöll mer koffein (ibid.).  

 

Metzger (2005) har skrivit en avhandling om den svenska måltidskulturen och vad som 

präglar den, men också om den sociala konstruktion dne är kopplad till. Denne påpekar att 

många moderna seder och ’traditioner’ utformas som en vision av det gamla, och att många 

nya företeelser tillskrivs gamla anor och traditioner som i själva verket är skapade i modern 

tid. Seder, maträtter medmera blir ikoner för ett värde som krävs av samtiden och det som inte 

passar in i tidens ideal sållas bort (ibid.) I dagens fikasammanhang har hembakat och 

traditioner fått en ny och höjd status, och ikoner kan vara exempelvis Leila Lindholm som 

kommer med ’husmorstips” för att bakningen skall lyckas i alla hem (Leila.se, 2014) 

 

Fikabröd 

Ekström (2006) skriver att Carin Boalt på 1930-talet genomförde en undersökning för att se 

över svenskarnas matvanor. Enligt den här undersökningen så var de vanligast förekommande 

spannmålsprodukterna rågmjöl, vetemjöl, havre och ris. Rågmjölet användes för att göra hårt 

och mjukt bröd, medan man använde vetemjöl till mjukt kaffebröd, bakverk och kakor 

(Pipping Ekström, 2006). Konsumtionen av vetebröd var tämligen jämn mellan de båda 

könen, det åts 25-30 skivor i veckan. Kaffe och kaka var också det vanligt förekommande och 

åts en gång om dagen. Kaffemålen utgjorde cirka en tredjedel av alla måltider, dock var 

siffran högre för kvinnor i arbetarfamiljer i Stockholm där siffran steg till 40 % (Ibid.). 

 

I Svenska Kyrkan i utlandet har bullar blivit ett kännetecken och även ett oslagbart sätt att 

välkomna andra svenskar som befinner sig långt hemifrån (Braw, 2004). Siv Johansson som 

jobbat för Svenska Kyrkan i utlandet i över 30 år säger att det inte är någon skillnad på 

bullarna hon bakar beroende på var de bakas, ingredienserna är internationella (ibid). Hon 

menar att även om mammas köttbullar inte finns att tillgå, finns det 40 platser i världen där 

kanelbullar kan minna om barndomen. Att kunna skapa en känsla av hemtrevnad och trygghet 

även när du är på andra sidan jorden är något Svenska Kyrkan har tagit till sig och Svenska 

Kyrkans filial i Melbourne serverar kaffe och nybakta bullar nästintill dagligen (ibid.). 
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Förutom vetebrödet finns det traditionella begreppet sju sorters kakor. Under 1830-talet och 

fram till 1920, när vedspisen introducerades i de svenska hemmen så etablerades det även en 

ny form av umgänge för kvinnorna, nämligen kafferepet (Ljungström, 2013). För detta 

utvecklades regler och normer, till och med för antalet kakor som skulle serveras vid en 

bjudning. Enligt författaren var det så att de mer förmögna bondehemmen på landet skulle 

kunna uppvisa upp till tjugo sorters kakor, ett sådant överflöd att ingen skulle orka äta upp allt 

och därmed skulle de mindre bemedlade kunna ta med sig kakor hem. Dessa regler gällde 

dock inte i kyrkliga sammanhang eller vid arbetssammankomster, exempelvis med den lokala 

syföreningen (Ljungström, 2013). Reglerna som utvecklades för dessa sammankomster var att 

bjuda på högst fyra sorters kakor: ett vetebröd, en mjuk kaka och två sorters småbröd enligt 

Ljungström (2013). De mest exklusiva kaffebjudningarna kunde sluta med att man bjöd på 

tårta skriver Ljungström (2013) och avslutar med, 

 

 En svensk vet att man ska ta av alla sorterna och man måste äta dem i den ordningen. 

 

Fortfarande kvarstår ordningen i vilken alla kakor äts på många kafferep, men i mitten av 

förra seklet ändrades mängden från överdådigt till det idag vedertagna talet sju sorters kakor. 

År 1948 gav ICA-förlaget ut boken Sju sorters kakor som var en samling av de mest populära 

kakrecepten (Ahlin, 2011). Här sattes en ny standard för antalet kakor som skulle ingå i 

kafferepet; sju var den minsta siffran, men också den högsta, då det ansågs högfärdigt att 

bjuda på ett överflöd (Ibid.).  

 

Fika, en social måltid 

Fika, eller vilken annan måltid som helst, är dock mer än produkten som intas vid tillfället. 

Det är en social konstruktion som förmedlar värden och förstärker sammanhållning människor 

emellan oavsett om det finns blodsband eller ej (Mäkelä, 2000). Fjellström (2007) tar upp 

vikten av själva inköpen och tillredningen som en del av måltiden och dess sociala funktion. 

Braw (2004) beskriver hur det i större församlingar krävs mer än en person för att anordna 

fika, och hur man tillsammans i grupper planerar ett fika som skall räcka till alla och falla alla 

i smaken. Det svenska kyrkkaffet ger enligt författaren möjlighet att över tid bygga vänskap 

över en kopp kaffe trots alla hinder som kan finnas mellan människor. Det blir en chans att 

fortsätta en gemensam aktivitet och reflektera över gemensamma knytpunkter (ibid). Att laga 



 

11 

maten ihop är lika viktigt som att äta den tillsammans, det är det främsta tecknet på en grupps 

sammanhållning (ibid.). Enligt Lina Sturfelt, historiker på Lunds Universitet, så är den 

svenska fikakulturen kopplad till en social gemensamhetskultur, detta är inte fallet i många 

andra länder där man dricker kaffe på egen hand (Hedlund, 2014). 

 

Oddner (2003) beskriver kafékulturen genom att utgå från perspektivet att det finns fyra typer 

av kafébesök. Författaren menar att typerna baseras på vilket syfte och vilken prägel besöket 

har. Syftet är antingen instrumentellt eller självändamålsenligt, prägeln antingen ordinär eller 

extraordinär (ibid.). Det som gör att ett kafébesök är självändamålsenligt är faktorer som 

spontanitet och avsaknad av mening eller motiv med besöket.  

 

Tabell 1: Typer av kafébesök uppdelade enligt Oddners (2003) modell.  

Typ 1: 

Ordinärt och självändamålsenligt  

Typ 3:  

Extraordinärt och självändamålsenligt 

Typ 2: 

Ordinärt och instrumentellt 

Typ 4: 

Extraordinärt och instrumentellt 

 

Att exempelvis besöka ett kafé och fika med syftet att träffa någon, att fördriva tiden i väntan 

på en buss eller för att studera är inte självändamålsenligt, då det finns ett yttre 

bakomliggande skäl till handlingen och de är instrumentella och ordinära (Oddner, 2003). Det 

som avgör ett ordinärt eller extraordinärt kafébesök är konkreta faktorer som huruvida 

besöket var extra minnesvärt eller inte; såg man en känd person eller var man på ett kafé som 

hade ett speciellt tema som inte återfinns på andra ställen så är det exempel på ett 

extraordinärt besök (ibid.). Författaren anger att typ 1 är en prototyp för hur ett kafébesök 

skall analyseras ur ett socialpsykologiskt perspektiv, men att dess natur och kännetecken ofta 

sammanfaller med typ 2. Detta på grund av att man ofta vill hitta ett syfte även i det 

meningslösa och därav blir besöket instrumentellt, dock så kan man generellt säga att 

eventuella effekter av det ordinära självändamålsenliga besöket får eventuella följder först i 

efterhand och dessa är ofta oväntade. En typisk fika av typ 2 (om än ej ett kafébesök) är 

fikarasten på arbetsplatsen. Den är ordinär i sin natur då den sker vardagligt och 

återkommande, men instrumentell då det finns ett huvudsyfte i att exempelvis ta en paus eller 

inta det kaffe man inte har tid att ta då man annars har arbete som skall utföras (Oddner, 
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2003). Just att ta den här pausen kan tyckas självklar och slentrianmässig, men författaren 

påpekar även att just pauser ger rytm åt vardagen. Utan dem skulle dagen bli monoton och 

pausen på arbetet är en viktig faktor för att bygga på de relationerna på arbetsplatsen (ibid.). 

en sådan paus är planerad och en del av ett schema (instrumentell), medan den oplanerade 

pausen kan leda till oväntade följder som upptäcks först senare (självändamålsenlig).  

 

Fikats sociala spel och dess regler 

Fika är ett av de första ord en nyanländ i Sverige får lära sig eftersom det är så användbart i 

arbetsliv och studier, men ingen brukar berätta att ordets stilvärde anses vardagligt skriver 

Ljungström (2013). Det ses som en mindre formell form av umgänge än att exempelvis ta ett 

glas vin ihop, något som mer passar in på första dejten (Hedlund, 2014) Denna refererar till 

fikarapporten 2014 som kartlagt svenskarnas fikavanor och menar att vi spenderar i snitt 268 

timmar, eller 11 dygn, på att fika. Vidare reflekterar Ljungström (2013) att ordet fika i Sverige 

är tätt behäftat med kaffe som pausdryck. En tänkbar motsvarighet är ”a nice cup of tea” i 

brittisk arbetarklass. Kaffet ger stimulans och en vilopaus och det är till för att skapa 

gemenskap mellan olika kategorier av anställda. Arbetsmöten i jobbet mjukas upp av kaffe 

menar Ljungström (2013). Som framgått är kaffedrickandet viktigt i Sverige. Kaffet är en 

social dryck, en självklar basvara samtidig som det bekräftar det goda livet (Ljungström, 

2013). I arbetet Millennium - Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska 

välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi
1
 skriver författaren följande: 

 

I Sverige dricker vi kaffe, som Larsson beskriver det, ideligen. Följaktligen ser jag 

inte kaffedrickandet i sviten som patologiskt utan snarare som beskrivning av något 

rituellt och väldigt ”svenskt” – en nästan tvåhundra års inrotad vana. När David 

Kamp i New York Times hade reducerat kaffedrickandet till författar-tics skyndade 

sig tidningens svenskättade läsare att intyga hur normalt kaffet är i den 

svenska vardagen (Dixler 2010). 

 

 

Kaffet har, liksom alkohol, en stark koppling till sociala aspekter som norm och 

gruppsammanhållning. Norm, beskriver Sigfridsson (2005), som ett samlingsnamn för de 

                                                 
1
 Millennium-trilogin åsyftar till den boksvit som skrivits av Stieg Larsson och som utgavs mellan 2005 och 2007, 

vilka rönt stor uppmärksamhet även internationellt. 
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självklara konventioner och oskrivna regler som formar en kulturell sfär. Hon menar att 

värderingar inom grupper är något inlärt. Inlärningen från andra individer inom gruppen sker 

antingen postfigurativt, det vill säga att de äldre lär de yngre, cofigurativt, att jämnåriga lär 

varandra eller postfigurativt, att yngre lär de äldre (ibid.). I dagens samhälle menar författaren 

att vi gått från ett postfigurativt till ett mer cofigurativt. Vi medvetandegörs om dessa normer 

endast när de bryts mot, och en konflikt uppstår (ibid.). Enligt författaren ingår drycker, 

exempelvis kaffe, i formandet av sociala grupper och att till exempel inte delta i drickandet 

gör att man exkluderas från gruppen då man frångår normen. Detta kan leda till en besvärlig 

situation då en individ egentligen vill tacka nej till en kopp kaffe. Ljungström (2013) 

beskriver att det medför ett krav på att tillhandahålla en ursäkt, exempelvis att ’jag dricker 

aldrig kaffe’ är acceptabelt, men då måste man hädanefter alltid tacka nej för att upprätthålla 

ursäktens validitet. Det kan uppfattas som högfärdigt och ett personligt angrepp att tacka nej 

till det man blir bjuden på (ibid.). Den som så att säga inte passar in i mallen hamnar nederst 

på den sociala trappan, vilket i sin tur bekräftar de andras plats i hierarkin (Sigridsson.). Detta 

menar författaren är en stor del av socialisation, det vill säga internering av normer och 

värden, något som gruppmedlemmar anpassar sig efter för att kunna ta del av gemenskapen. 

Oddner (2003) beskriver hur fika under ett kafébesök är en situation som kan ha olika värden 

och därmed olika normer som är rätt för att stämningen skall vara god mellan alla deltagare. 

De här individuella värdena grundar sig på vilken karaktär besöket har, vilket beskrivits 

tidigare. Är besöket instrumentellt och vardagligt kan det exempelvis vara en fikarast som 

intas av två sällskapande kollegor. Tiden kan då vara indirekt begränsad, det finns ett arbete 

att återgå till, vilket innebär att exempelvis dröja kvar och ignorera den andra partens försök 

att bryta upp kan bidra till en säkt stämning. Likaså måste båda parter vara med på vad 

besöket har för karaktär (ibid.). Om person A anländer till ett kafé under föreställningen att det 

endast är ett privat möte kan exempelvis en dold agenda från person B leda till att A känner 

sig lurad eller som att kallpratet endast är ett sätt att undvika elefanten i rummet. Oddner 

(2003) påpekar dock hur fikat och kafébesöket inte bara är ännu ett uttryck för sociala 

stigman, utan hur det som tidigare nämnt är en paus, inte bara från arbete utan det sociala livet 

och dess regler. Kaféer menar han har blivit en semi-offentlig plats och en social frizon där 

exempelvis de etikettsregler som gäller vid restaurangbesök kan tummas på. Man kan 

exempelvis sitta ensam på ett kafé utan att klassas som en eremit och man kan även föra friare 

samtal med sitt sällskap (ibid,). 
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The Swedish fika 

Även utomlands har det spridit sig en uppfattning om vad som ingår i fika. På Fika London 

serveras ”svenska” rätter som köttbullar och gravad lax jämsides med hamburgare och 

bulgursallad (Fika London, 2014b). Till dessert kan man beställa Fika Trio, en kanelbulle, 

kaffe samt konjak (ibid.). I New York drivs FIKA, krog, kafé och chocolaterie, i svensk regi 

och enligt vad de kallar en svensk filosofi (FIKA, 2014a). Här serveras både fikabröd och 

smörgåsar namngivna efter svenska städer med pålägg som skagenröra, gravad lax eller 

köttbullar (FIKA, 2014b).  

 

Det kan även antas att det finns en internationell uppfattning om de sociala kriterier som ingår 

i konceptet fika. “To fika is not to do, but simply to be”. Detta konstaterar Yael Averbuch, 

fotbollsspelare född i USA men som sedemera spelat för en svensk klubb, i New York Times 

(2013). Hon beskriver en fika som en kombination av ”kaffe (hon nämner inte andra drycker) 

samt vanligtvis något sött tilltugg”, men att fika benämner hon som en institution kopplad till 

en svensk livsstil (ibid.). I den webbaserade tidskriften Kitchn.com skriver bloggaren Dana 

Velden (2012) om hur fika är så viktigt i svensk kultur att det både fått status av verb och 

substantiv. Det som ingår i fika för denne är både kalla och varma drycker samt ett tilltugg 

som är lätt att äta, plockmat, men det kan vara både sött och salt menar hon. Velden (2012) 

spekulerar i att de i USA har ett fenomen liknande fika i form av en sporadisk kaffe som tas 

tillsammans med vänner, men att det inte är riktigt samma koncept. Så här resonerar hon kring 

fikat; ” What I like most about fika is that it's about pausing in the middle of your day to enjoy 

a little something with friends. This gathering together to nourish the body must also nourish 

the heart as well” (Velden, 2012). Även Averbuch (2013) påpekar hur essensen av att ta en 

fika lika mycket innebär att ta en paus från arbete eller en stressig vardag som att uppfylla ett 

behov av mat eller dryck. Att använda fikastunden som ett instrument för ett annat syfte, 

menar hon innebär att essensen tagits ur begreppet; ”I used to go sit in a coffee shop to write, 

or check things off from my to-do list. But the true nature of the fika is to enjoy time and 

company with no plan or purpose.” (Averbuch, 2013).  Fika London (2014a) anger via sin 

hemsida att ”having a fika is good for you”, och att det oavsett situation är lämpligt att frångå 

vardagens rutiner för att slappna av och umgås med sina vänner. 
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Arbetsfikan är något som man snabbt kan komma i kontakt med som utlänning på ett svnskt 

företag och som inte bara behöver vara något idylliskt. I A modern Day Viking (2001) skildras 

svenskars manér skämtsamt, och omnämnt som en viktig social faktor är att dricka kaffe med 

sina kollegor. En amerikansk kvinna anställd vid ett sydsvenskt företag var först icke delaktig 

i det sedvanliga fikat, då hon som hon själv anger, helt enkelt inte drack kaffe (ibid.). Denne 

berättar hur hon efter att ha gått med på att delta, blivit uttittad av sina svenska kollegor då 

hon haft med sig egna tepåsar istället för att dricka kaffe med dem. 

 

 

Syfte  

Syftet med undersökningen är att kartlägga hur människor beskriver fika och det värde 

begrepet har för dem. Frågeställningarna kan sammanfattas i tre kärnpunkter: 

 

1. Generation- har fikat ändrats de senaste decennierna? 

2.Kultur- hur ter sig det svenska fikat för någon som inte är uppvuxen i Sverige? 

3. Sociologiskt- är sällskap viktigast för att definiera fikat, eller är fika främst 

produktrelaterat? 

 

 

Material och metod 

Under det här avsnittet redogörs för vald metod för undesökningen samt insamlat 

forskningsmaterial. 

 

Val av metod 

Intervjuerna i detta arbete kategoriseras som kvalitativa och av låg struktur, vilket innebär att 

intervjuaren följer ett grovt frågeschema enligt Bryman (2011), dock finns det stor plats för 

flexibilitet då det till exempel ges utrymme att avvika från sekvensen av frågor eller att 

formulera följdfrågor. Bryman (2011) beskriver jämväl att respondenterna i kvalitativa 

intervjuer väljs ut av intervjuaren och att urvalet således inte är slumpmässigt. Vidare skriver 
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Bryman (2011) att tyngden ligger på respondenternas egna uppfattningar och åsikter. För att 

kunna säkerställa relevanta svar för vårt syfte nyttjades ett målstyrt urval. Alla respondenter 

som deltagit i studien väljs utifrån att de visar intresse för fika och en villighet att reflektera 

kring ämnet. Bryman (2011) skriver att detta sätt används främst inom kvalitativ forskning 

eftersom undersökaren vill säkerställa relevanta svar på de formulerade forskningsfrågorna.  

Detta sker genom ett urval där respondenter med stor säkerhet kan svara på de frågor som 

finns formulerade i forskningsmålen (ibid). Målstyrda urval är enligt Bryman (2011) att 

föredra inom kvalitativ efterforskning eftersom den bygger på teoretiska kriterier och inte på 

statistik som ofta är fallet vid sannolikhetsurval. Valet av en kvalitativ metod som flertalet 

djupintervjuer gjorde att det krävdes vissa avgränsningar. Respondenterna valdes utefter den 

geografiska avgränsningen Hällefors Kommun, detta innebär Hällefors och Grythyttan. Detta 

val gjordes för att underlätta möjligheten att kunna träffas och utföra intervjuer. Platsen för 

intervju valdes utifrån respondenterna önskan om tid och lokal. Detta så att de kände att de 

kunde styra intervjun till en tid och plats som passade dem. 

För att kunna fördjupa studien ytterligare valdes det att ge dagböcker till vissa respondenter 

(de som var bofasta och angav att de fikade ofta) som de ombads att föra under tre dagar.  I 

den kunde de exakt beskriva vad de konkret åt/drack då de fikade, vid vilka tider det skedde 

men även allmänna tankar kring begreppet fika. Även här eftersöktes en kvalitativ 

datainsamling.  

 

Val av respondenter 

Vid val av respondenter som skulle medverka så framkom det att kaféerna i Grythyttan 

besöktes av studenter i ålderspannet mellan 18 och 30, en liten andel turister i alla åldrar samt 

många äldre, bofasta personer i Grythyttan. Detta framkom genom tidigare observationer. 

Därav valdes det att intervjua både den yngre och den äldre generationen, dels för att kunna 

utreda om det var någon relevant skillnad mellan olika generationers sätt att fika, såsom med 

vem samt för att se om det fanns någon skillnad i hur man socialt sett skiljer på fika och andra 

måltider, exempelvis middag. Majoriteten av personerna som blev intervjuade var inte födda 

och uppvuxna i Hällefors kommun. Några var hitflyttade senare i livet, några bodde bara här 

tillfälligt, exempelvis studenterna, och några växte upp här men bor numera annorstädes men 

spenderar mycket av sin tid i Grythyttan.  
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Instrument för undersökning 

I undersökningen användes tre verktyg för att genomföra studien; intervjuguide, loggbok 

(separat block, se bild 1 nedan) som delades ut till respondenter samt ett informationsblad 

(Bilaga 2).  

 

Bild 1: loggbok 

 

Intervjuguiden bestod av korta, öppna frågor i syftet att starta ett samtal mellan intervjuare 

och respondenter. Detta för att i högre grad få fram respondenternas egna berättelser utan att 

de blivit ledda mer än nödvändigt (Bryman, 2011). Exempel på fråga var ”vad är (en) fika för 

dig?”. Ansågs frågan behöva utvecklas mer gjordes detta. Intervjun kan således beskrivas som 

semistrukturerad (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Informationsbladet (Bilaga 2) gavs till varje respondent före intervju, antingen personligen 

eller via mail. I detta fanns instruktioner för hur loggboken skulle besvaras. Dessa innehöll 

tidsramen för skrivandet (tre dagar) samt exempel på frågor som kunde besvaras. Det 

framgick att även annat fick tilläggas, samt att respondenterna fick delge precis den 

information de kände att de ville dela med sig av. Loggboken som delades ut var av litet 

format för att det skulle vara lätt att både använda hemma hos respondenterna samt på kaféer 

eller på arbetsplats. Med loggboken gavs det även ut ett förfrankerat kuvert så respondenterna 

direkt skulle kunna skicka tillbaka loggboken utan att ett större engagemang skulle behövas.  

 

En pilotintervju skedde med tre respondenter, Ingegärd, Barbro samt Mohammed. Den här 

pilotstudien pågick under cirka tio minuter, där framkom det att frågorna var välformulerade 

och lättförståeliga för respondenterna, därmed avslutades pilotintervjun och den faktiska 

intervjun påbörjades. Pilotintervjun ledde inte till någon större förändring av intervjuguide 

eller loggboksmall, dock så framkom det att diskussion och intervju var det bästa sättet att få 

den information som bäst besvarade undersökningens syfte. 
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Intervjun som påbörjades direkt efter pilotintervjun pågick under cirka en timme och gjordes 

med samma personer som deltog i pilotintervjun. Mötet skedde på ett kafé i område 

närliggande deras hem och på en tid som de fått välja själva. Bryman (2011) anger att 

förberedelse är av vikt för att resultatet av intervjun skall vara användbart, dock så baserades 

intervjun på att respondenterna själva fick beskriva sina tankar och åsikter. Intervjun 

resulterade i mycket information från respondenterna. Vid intervjun delades även loggböcker 

samt informationsblad ut till respondenterna, och de fick chans att se över studiens upplägg 

och ställa eventuella frågor. Detta då följdfrågor kunde anpassas efter tidigare svar från 

respondenterna. 

 

Genomförande 

Intervjuerna som genomfördes gjordes med båda författarna närvarande och spelades in, efter 

godkännande av respondenterna. Detta för att kunna transkribering skulle underlättas och 

återkommande teman/ord/tankar som kunde vara av vikt för arbetet inte skulle gå förlorade. 

Intervjuerna genomfördes på ett närliggande kafé, ute på en promenad, på en picknick, 

hemma hos en av författarna och under en fika på respondenternas arbetsplats. Samtalet 

började med att vi berättade vad studien gick ut på, respondenterna fick berätta om sig själva 

och sedan fördes samtalet in på fika. Under detta samtal ställdes några inledande frågor men 

sedan fick respondentera prata mer fritt.  

 

Samtliga intervjuer valdes att genomföras som gruppintervjuer, främst två om två, med syfte 

att få dem mer samtalslika snarare än som en form av utfrågning. Respondenterna fick 

diskutera frågor såväl med intervjuarna som med varandra, detta för att skapa en mer gemytlig 

och avslappnad stämning och locka fram mer oförutsägbara svar (Bryman, 2011). Författaren 

beskriver hur både fokusgrupper och gruppintervjuer behandlar diskussion mellan 

respondenterna som en intressant faktor. I denna undersökning kunde respondenterna inte 

räknas som erfarna/experter på området då de trots ett regelbundet fika inte var inlästa på den 

sociologiska biten som behandlats i bakgrunden, vilket annars är vanligt när man arbetar med 

fokusgrupper (Bryman, 2011). Undersökningen skiljde sig även i den aspekten att 

intervjuarna ofta hade medverkan i samtalet i större utsträckning än vad som hade 
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rekommenderats för en fokusgrupp (ibid.).  Följande tabell visar antalet deltagare samt deras 

alias.  

Tabell 2. Deltagande i studien 

 

Grupp: Datum: Antal 

personer: 

Fingerade 

namn: 

Loggbok: Bostadsort: Annat av 

vikt: 
1 29/4-14 3 Ingegärd, 

Mohammed 

och Barbro 

 

3 st Hällefors Pratade om hur 

man ser på fikan 

om man inte är 

född i Sverige 

utan kommit hit 

senare i livet. 

2 3/5-14 2 Lisa och 

Mattias 

2 st Grythyttan Förde endast 

loggbok. 

3 

 

18/5-14 2 Emelie och 

Therese 

0 st Grythyttan Pratade mest om 

samvaron kring 

fika. 

4 

 

 

20/5-14 2 Sigismund 

och Rickard 

0 st Grythyttan Pratade om 

produktens samt 

rummets 

betydelse. 

5 

 

 

22/5-14 2 Anna och 

Diana 

0 st Grythyttan Pratade om vad 

produkten är samt 

internationellt 

perspektiv på 

fika.  

6 

 

 

25/5-14 2 Marie och 

Vilgot 

0 st Grythyttan Generations- samt 

produkdiskussion. 

 

 

Bearbetning 

Intervjuerna transkriberades så ordagrannt som möjligt utefter förutsättningar (stundom var 

ljudupptagning försämrad) för att datan i första steget skulle vara fritt från tolkning. I 

transkriberingen valdes det att utesluta vissa bitar som ansågs irrelevanta för studien, småprat, 

introducering/avslut med mera.  

 

Därefter gjordes en kodning av det som sades i intervjuerna samt det som skrevs i 

loggböckerna, detta beskrivs mer utförligt i resultatet. Kodningen skedde enligt en modell 

liknande den beskriven av Bryman (2011) i 5 steg. Författaren visar en modell med tre steg av 

kodning, det valdes dock att använda 5 steg för att öka transparensen och att alla steg skulle 
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förstås av läsare till detta arbete. Ordagranna citat (stundom med förklaring av tidigare 

kontext) förkortades till nykelord för att i slutändan generera koder i två steg som placerades i 

fack, det vill säga teman. Den här mallen kommer exemplifieras och förklaras närmre i 

resultatdelen. Stor del av intervjuerna bestod av narrativ från respondenterna som berättade 

om barndomshändelser medmera. Dessa kodades efter samma mall som resterande 

information och efter det som Bryman (2011) beskriver som tematisk och strukturell analys, 

det vill säga betoning på vad som sägs och hur det sägs.  

 

Etiska överväganden för studiens genomförande 

Patel och Davidsson (2011) anger att ett etiskt förhållningssätt inom forskning involverande 

respondenter eller andra deltagande individer kan baseras på fyra grundläggande principer; 

 Informationskravet: respondenten skall delges forskningens syfte, vilka moment som 

ingår samt att deltagande är frivilligt (Bryman, 2011). 

 Samtyckeskravet: deltagande skall ske endast under myndig respondents samtycke, i 

annat fall med målsmans godkännande (Bryman, 2011). 

 Konfidentialitetskravet: uppgifter som lämnas av respondenten skall behandlas 

konfidentiellt och obehöriga skall ej ha tillgång till dem (Patel & Davidsson, 2011). 

 Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in får endast användas i forskningssyftet 

som angetts (Bryman, 2011).  

 

Dessa principer, och andra icke lagstadgade men diskuterade aspekter, av forskningen är i 

syfte att skydda deltagande individer mot att ”ändamålet skall helga medlen” och förhindra 

oetisk forskning (Bryman, 2011). I enlighet med informationskravet anger Patel och 

Davidsson (2011) att det är väsentligt att respondenten delges studiens exakta syfte. Vidare 

menar de att en aspekt av det hela blir att motivera till deltagandet, ofta så ingår ingen vinning 

eller ”muta”, men då kan man som forskare påpeka värdet i information som samlas in i 

forskningssyfte. 

I detta arbete ingår inte någon risk för fysiska men (Bryman, 2011) då information endast 

samlas in genom en loggbok (och intervjuer) där respondenter själva i slutändan kan besluta 

vad som ingår. Personlig information efterfrågas (vanor, tankar och åsikter med mera). Det är 
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då viktigt att all information som kan avslöja identiteten hos respondenterna inte lagras med 

till exempel transkriberingar eller att dessa finns tillgängliga för utomstående (Patel & 

Davidsson, 2011). Alla respondenter får innan medverkan ett informationsblad som förklarar 

studien och syftet, men som också påpekar att alla uppgifter kommer behandlas konfidentiellt. 

De fick vid intervjutillfället informationen om att fingerade namn skulle användas i arbetet för 

att skydda deras identitet. 

Det framgick att medverkan var helt frivillig, att intervjun när som helst kunde avbrytas, att 

alla uppgifter behandlades konfidentiellt i forskningssyfte och inte tillges tredje part. Det 

förekom dock en viss risk att information kunde nå tredje part då vissa av intervjuerna skedde 

på offentliga platser. Respondenten hade dock själv fått välja plats, och således också kunnat 

välja att avslöja endast information de velat delge. Annan information har de fått möjlighet att 

nedteckna i loggbok. 

 

 

Resultat 

Resultatet analyserades som tidigare nämnt enligt en kodning i flera steg. Under den 

bearbetningen framkom ett flertal teman såväl som koder som ligger till grund för rubrikerna i 

följande avsnitt, och som grundar sig i de frågeställningar som låg till grund för 

undersökningen. De mest återkommande temana redovisas enligt följande kodning: 

 
Tabell 3. Sammanfattning bearbetning  

Citat Nyckelord Kod steg 1 Kod steg 2 Tema  
Sigismund: ”Det är bara en kopp 

kaffe. Däremot, har vi kakor till, 

det behöver inte vara mycket, 

men bara en singoalla eller 

pepparkaka eller vad som helst, 

då blir det fika.”  

 

Bara en kopp kaffe. 

Behöver inte vara 

mycket, men bara 

en kaka med mera 

Kakor med mera, 

ätbara saker.  

Dryck ej alltid 

tillräckligt 

definition 

Produkt 

(som svar på ifall det spelar roll 

om det är hembakt eller köpt) 

Anna: det kan va köpt, men ska 

nog kännas hembakt, så ska det 

vara köpt ska det vara köpt på 

kondis, snarare än mazariner från 

ica. Så det är ok att fuska men det 

ska vara gediget. Det ska inte 

synas, det ska vara ett hantverk. 

Kan vara köpt, men 

ska inte synas. Det 

ska kännas som 

hembakt. 

Inga tillsatser. Hantverk Produkt 
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Inte tillsatser och skit. 

 

Emelie: ”Vi lever ju i trendernas 

tid, det är jättemånga trender som 

går parallellt. Jag tycker fika är 

en trend, eller kanske generellt att 

man gör som förr är en trend. 

Alltså att man gör saker själv, 

man på något sätt gillar att 

återbruka grejer, utensilier och 

sådant (därav mitt intresse av 

koppar) men man fikar mer idag 

än man har gjort förr. Man 

längtar tillbaka till förr i tiden, 

lite renässans-style. Och så finns 

det ju träningstrender, och då ska 

man ju absolut inte fika eller så 

har man nyttiga varianter av fika. 

Så har man det kvar, för man 

gillar ju att sitta ner någon gång 

på dagen och bara, relaxa.” 

Trendernas tid 

Återbruka 

utensilier, göra 

saker själv 

Fikar mer än förr 

Träningstrender, 

absolut inte fika 

eller så fikar man 

något nyttigt 

Så har man ju det 

kvar, alla vill sitta 

ner och relaxa 

Träning etc- man 

anpassar fikat 

efter livsstilen 

Alla vill ha 

upplevelsen trots 

olika leverne.  

Tradition och 

trend 

Normer  

En gemensam 

nämnare.  

Generation 

Ingegärd: ”ja. Jag vet någon gång 

när jag var till Örebro och gick på 

Kafé, så ville jag dricka på fat 

och då tittade de ju på en, för det 

slutade de ju med. Det var inte 

nog fint det, men... men i alla fall 

så det var därför jag ville ha en 

kopp på fat för jag skulle visa 

det.” 

Örebro- då ville jag 

dricka på fat och då 

tittade de ju på en, 

för det slutade de ju 

med. Det var inte 

fint nog. 

 

Uttittad 

Inte fint nog 

Tradition 

kontra nya 

normer 

Generation 

Mohammed: ”Svenskarna de har, 

tror jag, större respekt för fikat. 

Man får inte ringa på telefon, 

fråga någon personal till hjälp 

eller göra någonting. Om man gör 

det de säger, ’fikarast!’ och tittar 

på en. Först när jag flyttade till 

Sverige, jag visste inte det. Om 

fika klockan tio. Jag frågade 

någon personal, och de bara 

tittade på en. Nu jag förstår att de 

menade ’fika’. Ja med tiden har 

jag förstått att de har skrivit, ’rör 

mig inte, kom inte till mig’, 

haha.” 

Större respekt för 

fikat. 

Man får inte ringa 

etc. 

Fika klockan tio.  

’rör mig inte, kom 

inte till mig’ 

Under fika får 

man inte störa, 

privat stund 

Intrång 

Fast tidpunkt 

Paus, lugn or ro 

Ostört 

 
Kultur/socia

l status 

Emelie: ”Ja. För om du går ut och 

äter middag, då känns det, då är 

det sådan himla press. Då kanske 

man måste släppa till på första 

kvällen, alltså det blir  så himla 

stort, om det nu är i dejt-

aspekten. För då, en fika kan bli 

lite mer så, det är ju på dagen, det 

är en mer skyddad zon.” 

Middag, då känns 

det, då är det sådan 

himla press 

Blir stort 

Dejtaspekten- fika 

på dagtid är en mer 

skyddad zon  

Middag- större 

affär 

Dagtid kontra 

kvällstid 

 

Social press  

tidsaspekt 
Social status  

Rickard: ”En middag är mer 

personlig. Alltså dels, fika är 

vanligtvis på ett officiellt 

utrymme, då blir det mindre 

Offentligt utrymme, 

då blir det mindre 

personligt. En 

middag är 

Offentlig 

utrymme kontra 

hemmet. Vara 

värd och gäst eller 

Fika går att 

göra mindre 

personlig- 

mindre press 

Social status  
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personligt. En middag är 

vanligtvis hemma hos personen. 

Dessutom är middag en bjudning 

och vanligtvis, antingen att man 

är värd eller gäst medans en fika 

är mer ett gemensamt umgänge. 

Du har lika stort ansvar för fikan 

båda två. Det är också en annan 

sak vem som ska bjuda på fika. 

Vanligtvis delar man på det.” 

vanligtvis hemma 

hos personen. Värd 

eller gäst, fika 

gemensamt 

umgänge. Lika stort 

ansvar. Vem som 

skall bjuda- fika 

vanligtvis delat på.  

ha gemensamt 

ansvar. 

Ekonomisk 

aspekt.  

och ansvar 

som lägs på 

ena parten.  

 

rummet 

 

Produkten 

Fika innebar för respondenterna olika mycket involverande av en ät- eller drickbar produkt. 

Emelie menar att exempelvis att en kopp kaffe kan vara fika, dock under vissa premisser,  

 

Det kan vara det. Men en fika är annars något lite mer ambitiöst, man kanske har lagt lite mer 

tanke på vilken kopp man använder sig av, alltså utensiliemässigt. Kanske vad man har för en liten 

kaka till, eller man kanske har en serie kakor där man börjar med det grövre som man gör 

historiskt sett, att man börjar med bullen, mjuk kaka och sedan blir det en småkaka. Det är för mig 

fika. 

  

Att exempelvis ta en kaffedrink på kafé eller i en take away-mugg på stan, det menar hon är 

att ’bara ta en kaffe’ och inte fika. Therese anger i samma intervju att det snarare är 

situationsbundet huruvida man fikar eller bara intar kaffe eller någon annan dryck/föda. en 

slät kopp kaffe eller vatten med skorpa kan vara en fika men att det då ofta är en form av 

enklare fika,  

 

[...]jag tror nog jag mer har fokus på vem jag fikar med, sedan om det är vatten och skorpa spelar 

mindre roll. Sedan är det klart att man kan fika själv också, men då kanske man gör det mer enkelt, 

en kopp kaffe eller så. Men då kanske det är en snabb kopp kaffe, det behöver inte vara en fika 

utan bara en kopp kaffe. Men fika, det är nog beroende på situationen, umgänget, tror jag. 

  

Enligt henne är det inte produkten som anger huruvida måltidssituationen kan definieras som 

fika eller inte, utan snarare de sociala faktorerna. I intervjun med Sigismund framförs väldigt 

specifika åsikter kring vad som skall ingå i måltiden för att det skall definieras som fika, men 

detta är samtidigt beroende av det fysiska rummet man befinner sig i. Denne anser att det inte 

kan kallas fika om man tar en slät kopp kaffe i hemmet, men att på ett kafé blir det per 

automatik en fika oavsett intag: 
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Ett glas saft är väl… det beror på, om jag bara dricker ett glas saft hemma så är väl det inte riktigt 

fika kan jag tycka. Men dricker jag ett glas saft och äter en kaka på ett fik, då är det en fika. 

Däremot, dricker jag kaffe och äter en kaka, hemma, då är det en fika. Man måste äta något för att 

det ska vara en fika, om man är hemma alltså. 

 

Rickard och Anna är de enda av de intervjuade som uttalat att de inte dricker kaffe 

överhuvudtaget. Rickard är väl bevandrad inom teer däremot och håller bland annat 

provningar. Han menar att kaféer överlag har ett undermåligt tesortiment, och i huvudsak har 

kaffekonsumenter som målgrupp. Marie dricker idag mestadels te, och flera koppar om dagen, 

men drack från början kaffe och har nu gått över både av hälsomässiga skäl samt att hon 

föredrar te. I övrigt nämndes kaffe i första hand av de flesta. Mattias, som deltagit i studien 

genom att skriva loggbok, beskriver hur en dag kan innefatta nio koppar kaffe.  De 

sammankopplades ofta med en måltid eller ett behov av koffein om han intog den ensam, men 

i sällskap så beskriver han oftare hur den sammankopplades med vila eller paus från 

exempelvis skolarbete. Ingegärd dricker även hon flertalet koppar kaffe varje dag.  

 

Generation 

Ingegärd beskrev i den första intervjun hur det är en stor skillnad på hur man dricker kaffe 

förr, det vill säga när hon var liten. Hon växte upp på en gård i Jämtland under 1940-talet, 

med tre syskon och en mor som dog då Ingegärd var tonåring, vilket ledde till att hon fick ta 

över ansvaret för hushållet tidigt. Ingegärd inledde samtalet med att tala om kaffe och hur hon 

vid fem års ålder lärde sig dricka det, i en liten kopp hon även tagit med sig. 

 

Bild 2: Ingegärds kaffekopp 

 

Vi frågade Ingegärd hur hon lärde sig dricka kaffe, en besk produkt som sällan inducerar 

omedelbart gillande utan kräver tillvänjning (McGee, 2004), med eller utan socker och mjölk, 

och fick svaret att kaffe inte smakade likadant förr som idag. Det bryggdes inte lika starkt då 
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som idag menar hon, och det var oftare kokkaffe än bryggkaffe. Dessutom så dracks det ofta 

med socker och grädde i. Ingegärd beskriver att under sin barndom, under 1940-talet, så var 

barn inte tillåtna att delta i fikat på samma sätt som de vuxna. Man hade fikabröd, ofta i form 

av småkakor, som bakades och sparades till när det kom gäster, och det var i huvudsak de som 

skulle konsumera fikabrödet. Under somrarna hade de en specifik brödbod, i vilken de 

förvarades: 

 

 Och sen hade han gömt kakorna där, och vi fick näven och knyckte vet du. Och sprang bakom 

jordkällaren och åt upp det där... ja då vart de arg på oss! 

 

Marie som växte upp i Mariestad, tio år senare än Ingegärd, berättade dock att hennes familj 

hade dagligt fika, men att de inte kallade det så: 

 

När jag var liten och fortfarande i Mariestad så pratade inte mina föräldrar så mycket om fika utan 

det var förmiddags- och eftermiddagskaffe. Och då skulle man ha en välbehövlig paus då och vara 

något hembakt till. Småkaka eller om man var lite hungrigare en bulle. 

 

Till skillnad från Marie talar Ingegärd om hur fika och att bjuda hem folk på fika var mer 

bundet av ekonomi och tillgång under hennes barndom. Främst blev exempelvis kakor en 

mycket mer exklusiv produkt då socker var dyrt, vilket ledde till att hon och hennes syskon 

som tidigare nämnt inte deltog i fikandet med de vuxna. Då hon beskrev hur kaffet smakade 

annorlunda, berodde det enligt henne på att man bryggde det svagare på grund av en lägre 

tillgång på råvaran. Under krigsåren hade de inte tillgång till kaffe, vilket gjorde att de fick 

brygga på substitut i form av rostat korn eller andra spannmål.  

 

Det fanns enligt Ingegärd även mer eller mindre oskrivna regler för fika. De bodde i en 

mindre ort med få men mer sammansvetsade grannar, och spontanbesök var vanliga. Vid 

namnsdagar var det självklart att grannskapet skulle besöka: 

 

Man behövde inte bjuda hem, för de kom, man visste grannarna kom för nu var det namnsdag. 

Och då kom de ju ändå och hälsade på. Man bjöd aldrig hem någon. 
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Det var helt självklart att bjuda på kaffe när grannarna kom förbi, som för övrigt var det enda 

alternativet av varm dryck för de vuxna, det fanns inte te, så var det bara. Barnen kunde få 

varm choklad, för jag är ju född på en bondgård, och det fanns kor, så då fanns det alltid 

mjölk säger Ingegärd. Man var fattig, men hur det än var så fick gästerna kaffe säger 

Ingegärd. Och sedan, hade man inte sju sorters kakor, som man skulle ha, det var ju som man 

hade det jämt (man var fattig), och så vetebröd och sockerkaka. Men hade man inte det, då 

satte man fram vad man hade, hårt bröd, smör och ost. Och messmör det hade man alltid. Det 

var del av vardagen.  

 

Vilgot berättar om hur han, när han var på fika hos Maries föräldrar, alltid fick påtår på kaffet 

innan alla andra. De andra gästerna fick klara sig på koppen de fick fram till tårtan medan 

Vilgot fick påtår så fort kaffet var slut, detta då han åt av alla kakor och därmed blev törstig 

fortare än de andra gästerna. Han kände att han kanske var påflugen som bad om påtår 

tidigare men Marie lugnade honom och sa att det inte alls var så, hennes föräldrar tyckte det 

var en fröjd att se honom njuta av fikan. 

 

Bland de yngre respondenterna var det varierande huruvida deras föräldrar hade några 

traditioner eller fasta former av fika både spontant, vardagligt och på helgerna under mer 

ordnade former dock beskrev flera att de exempelvis besökte mor- eller farföräldrar som bjöd 

på hembakt fikabröd eller att de exempelvis har någon form av återkommande fika-tradition 

med dem: 

 

Och sen på, vet ja, och det här har jag fått med sedan barnsben, och det är ingen annan som gör 

det, men vi fikade alltid på morgonen innan frukost. Mamma gick upp tidigt, så här klockan 7, på 

lördagar och söndagar, pappa fick det ofta serverat på sängen eller i TV-rummet[...] men så fick vi 

varsitt glas mjölk, och också typ en sockerkaksskiva eller någonting (Emelie). 

 

Nja, alltså farmor, när hon var frisk, hon brukade baka syltkakor. Hon körde väldigt sällan på just 

sju sorter, det är jag väl inte så uppvuxen med. Även om jag älskar allt som är sött. Men nej, men 

alltså fika, annars så jag och farfar när jag var liten, brukade väldigt ofta köpa med wienerbröd från 

ICA så brukade vi sitta med te och wienerbröd (Sigismund).  

 

Asså, vi fikar inte riktigt, vi var mer så här, när vi va små så var det varje kväll var det fika, sen 

kom vi på att det inte var så bra varesig för vikten eller tänderna eller nånting liksom, så då la vi 
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ner det där och nu så fikar vi mer på helgen kanske, typ så. Så et blir lite mer speciella tillfället-

grejen. Nu är det mer så här vi fikar typ aldrig, bara om det kommer folk (Anna).  

 

Något som verkar skilja sig mellan generationer är huruvida fikat skall vara hembakt eller ej, 

samt hur man ser på hembakt. Bland de yngre respondenterna var det vanligt att vid besök hos 

mor- och farföräldrar så förekom både hembakt fika och mer elaborerat fika i större 

utsträckning än hos sina egna föräldrar. Själva tycker de att det var viktigt vid bjudningar att 

man hade bakat en del hemma, annars bara om det förekom ett personligt intresse för bakning. 

Även Barbro, dotter till Ingegärd, menade att hon nu sällan bakade eget fika utom till 

speciella tillfällen som släktträffar som man hade planerat i förväg. Tid angav hon var den 

främsta anledningen, och att när hennes barn var små bakade hon ofta hemma med dem. 

Barnen som nu är vuxna visade dock stort eget intresse för att baka och spenderade tid med 

Ingegärd som lär dem sina recept och hur man skall gå tillväga. Ingegärd och Marie berättade 

dock båda om hur det var en självklaret att det skulle finnas hembakat till fikat när de var små. 

Endast Vilgot angav att det inte spelade så stor roll under hans barndom.  

 

Sociala aspekter av fika  

Som tidigare nämnt var Ingegärd inte uppvuxen med att barn fick deltaga i fikat, men i vuxen 

ålder gjorde hon annorlunda när hennes barn växte upp. Therese och Emelie påpekar även de 

att fika är en flexibel måltid, som de flesta kan deltaga i: 

 

Och så finns det ju träningstrender, och då ska man ju absolut inte fika eller så har man nyttiga 

varianter av fika. Så har man det kvar, för man gillar ju att sitta ner någon gång på dagen och bara, 

relaxa. (Emelie) 

 

Ja, alltså jag tror ändå mycket på det här att det är umgänget, att de har stor betydelse. Sedan om 

du sitter, den ena tar skorpor och dricker vatten, den andra latte och wienerbröd, det spelar inte så 

stor roll (Therese). 

 

Rickard stämmer in i att fika är en måltid som är lättare att planera och genomföra, både ur ett 

praktiskt och socialt perspektiv: 

 

Du har lika stort ansvar för fikan båda två. Det är också en annan sak vem som ska bjuda på fika. 

Vanligtvis delar man på det. 
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Bland de yngre respondenterna fanns det flera punkter som återkom angående sociala normer 

som ingår för dem i begreppet fika. Gällande att fika i hemmet och att bjuda hem någon på 

fika, ansåg både Therese och Emelie att det ingav en mer ”mysig” känsla än om man skulle gå 

till ett kafé. Therese tog dock upp att vid de fall då man skulle träffa någon första gången är 

det enklare att gå till ett kafé för att undvika situationer som exempelvis allergier och att man 

skulle tillaga eller baka något som personen inte kunde äta. Hon upplevde att de kunde uppstå 

en jobbig situation då hon bjöd hem någon första gången ifall hon gjorde fel. Emelie menade 

att då man stämt möte med en person för första gången, så upplevs situationen annorlunda 

beroende på om man ses över en fika eller på middag, främst ur ett dejtingperspektiv. Hon 

beskrev under intervjun att en dejt i form av en middag troligtvis skulle leda till mer press och 

kännas som en större affär. Vidare berättar Therese att hon upplevt att under restaurangbesök 

agerar personalen ofta annorlunda på grund av förutfattade meningar: 

 

[...]det har jag upplevt att när man har ätit middag med en ny dejt då blir det automatiskt att man 

klassas som att man är tillsammans bara för att man är ute och äter. Så är det ju ibland när jag varit 

ute med tjejkompisar och ätit, då har det varit ’du och din flickvän.’ På ett kafé är det mer 

accepterat att man äter ute med killar och tjejer. 

 

Emelie menar att det även är mer avslappnat att sitta på kaféet, man kan prata om allt eller 

inget och att det inte gör något, alla andra som sitter på kaféet gör det de med. Alla 

samtalsämnen är socialt accepterade, allt från väder och vind till det senaste skvallret eller 

senaste avsnittet av en populär tv-serie. Therese stämmer in i att samtalet på kaféet ofta är mer 

lättsamt och säger att: 

 

[…]kan ju vara att om man sitter på ett fik så blir man mer avslappnad för att alla andra pratar 

också. Det blir ju ett sorl som man inte... det kan vara tyst en liten stund för att det blir inte 

jättetyst. På en restaurang blir det ju lätt att man sitter mittemot varandra, och så är det någon som 

kör gaffeln i tallriken och så ’ah!’. Pinsam tystnad. Medans, när man sitter på ett fik så gör folk 

runt omkring en grej. 

 

Ingegärd anger dock att hon upplever att samtalen är annorlunda idag mot förr. Nyheter och 

annan global media var inte lättillgängligt på samma sätt som i dagsläget, vilket enligt henne 

ledde till att andra saker tog plats i samtalen: 
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Idag är det ju så mycket ute i hela världen, som man vet, och det fanns inte då. Så då blev det 

ju mest att man pratade om hur man gjorde med jordbruket och hur det gick, och hur det gick 

för barnen och allt sådant där. Så det blev ett helt annat snack, och det fanns ju inte så mycket 

som hände, att de skjuter ner folk och sådant där, det fanns ju inte då. Så då hade man ju inte 

sådant att prata om, det var fina saker man pratade om, snälla saker om en säger. Sen nu är det 

ju så mycket rått. 

 

Gällande specifikt fika beskriver dock även de yngre respondenterna Therese och Emelie att 

en fika innefattar en liknande typ av kommunikation, fokuserad på vardagslivet. Therese som 

arbetar inom restaurangbranschen hinner sällan med en fikarast och att sitta ned, men menar 

att det inte alltid behövs: 

 

Njae, det är ju ganska trevligt att ta en kaffe vid kaffemaskinen också. Det brukar ju alltid glida 

förbi någon annan som ska ta en kaffe liksom. Även om vi bara står där en minut så är det ju en 

trevlig minut, oavsett om man pratar om gäster, barn eller tvätt.” 

 

Det verkar enligt de flesta respondenter inte handla om tiden eller rummet, utan pausen och 

sällskapet man tar sig som blir fika och därtill anger våra respondenter att fika som måltid har 

en specifik social funktion gentemot andra typer av måltider. Syntesen verkar vara densamma 

hos de flesta;  fika är en paus, lugn och ro. Man måste inte äta något eller dricka något 

speciellt för att det ska vara en fika utan det bestäms av individen själv. Anna säger: 

 

 Jag tänker att det är lite så, det är ju en paus liksom, från nånting, som vad ska man säga, det blir som en, lite 

som en belöning liksom, typ så. 

  

Richard instämmer: 

 

”Det är målet, en fika är till för att ta det lugnt, ett mellanmål är till för att bli mätt. För få i sig någonting, någon 

föda.” 

 

Lisa: 

 

Spontana tankar kring fika är just att det blir en paus i vad det nu är man gör. Extra gott är det om man har 

jobbat hårt en dag, och då kan det vara skönt att bara sitta ner ensam en stund och vila. På lediga dagar är det 
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roligare att fika tillsammans med någon. Då blir det lite mer socialt med sällskap och gott kaffe. Jag anser att 

det går precis lika bra att fika själv, som att fika med andra, huvudsaken är pausen som man unnar sig. 

 

Fika som kulturell aspekt 

Under den här rubriken samlas flera teman som redan tagits upp, exempelvis produkten, men 

här ur ett internationellt perspektiv.  

 

Mohammed beskriver hur fikakulturen i större grad innefattar hela befolkningen i Sverige än i 

Marocko, och att den är mer uppdelad i hans hemland. Till skillnad från i Sverige så går 

endast män på kafé i Marocko. Där har de även en större skillnad mellan vad som intas, på 

kaféer är det främst kaffe medan man i hemmet brygger i princip bara te. Han talar med 

Ingegärd under intervjun och de beskriver hur olika familjemedlemmar i Sverige tycker om 

det ena eller det andra, och det verkar öppet för att ha både kaffe och te hemma, det är mer en 

smakfråga än vad som är tradition i Sverige. Mohammed beskriver även under intervjun att 

när han kom till Sverige för två och ett halvt år sedan, så slogs han dock av den utbredning 

som kaffe har i Sverige, och beskrev skämtsamt: 

 

[...] Jag dricker 99 % te. Men till exempel, när jag flyttade till Sverige, alla de drack kaffe. Det 

tyckte jag var konstigt, och jag sa, ’kanske bara jag i hela Sverige dricker te!?’ Sedan,  ja då fanns 

det folk som drack te. 

 

 

Diana som har ursprung i Libanon beskriver att fika är för henne två saker beroende på 

situationen. Hon pratar om en typ av fika som äts i hemmet med familj och vänner, samt när 

hon går ut på ett kafé med sina vänner. Fika i hemmet förknippar hon med ett överflöd av 

bakverk, ofta traditionella för hemlandet, men oavsett om det är inbjudna släktingar eller 

några vänner som tittar förbi så ligger fokus på att det ska tas och att det ska ätas mycket: 

 

hmm jag är ju…jag har ju annan bakgrund också, annan kultur och sådär och inom vår familj när 

vi ska typ ta en fika, en fika för oss, är inte att man har bara ballerinakakor och typ varm choklad 

utan för oss är det bakelser, mamma sitter från morgonen till natten bara för att det ska vara fint 

och mycket bakelser och det är inte bara familjen som kommer, gäster kommer och då ska vi ha 

fika. 
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Hon beskriver fikan med sina vänner i Sverige som en mer avslappnad situation, de samlas på 

ett kafé och pratar om lite vad som helst. Hon menar att hon kan vara sig själv i högre grad 

och ’bara vara’. Med släktingar diskterar man mer ytliga saker och hon beskriver stuationen 

som intensiv; det är mycket folk och alla talar ständigt i mun på varandra.  

 

Mohammed beskriver däremot liksom Ingegärd att spontanbesök är vanliga. Det finns en sed i 

Marocko, att alltid duka upp med en extra tekopp, för gäster kan alltid komma ’kanske från 

höger, kanske från vänster’. Mohammed talade även om en social aspekt och hur den svenska 

fikan skiljer sig från den i hans hemland. Han beskriver att fika i Marocko sker vanligtvis på 

eftermiddagen när man kommer hem från jobbet, och att fikarasten i Sverige är ett mer unikt 

fenomen. Fika är mer ett vardagligt uttryck här, men samtidigt är tiden designerad för fika 

mer orubblig i Sverige: 

 

Svenskarna de har, tror jag, större respekt för fikat. Man får inte ringa på telefon, fråga någon 

personal till hjälp eller göra någonting. Om man gör det de säger, ’fikarast!’ och tittar på en. Först 

när jag flyttade till Sverige, jag visste inte det. Om fika klockan tio. Jag frågade någon personal, 

och de bara tittade på en. Nu jag förstår att de menade ’fika’. Ja med tiden har jag förstått att de har 

skrivit, ’rör mig inte, kom inte till mig’, haha. 
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Resultatdiskussion  

Definitionen av fika verkar kunna delas upp i två huvudaspekter. Den ena beror på huruvida 

respondenterna anser att de kan fika ensamma eller om fika definieras av att man har sällskap, 

samt om fika kräver att man äter eller dricker något. Åsikterna skiljer sig, och respondenterna 

kan stundom tyckas motsäga sig själva. Exempelvis berättar Therese att den viktigaste 

aspekten av fika är den sociala biten, umgänget deifnierar fikat och till och med vilken typ av 

fika det är. Emelie och Sigismund anser båda att fika kräver att man dricker och äter något till. 

Rickard menar att fika innebär att något förtärs, men att det spelar ingen roll hur litet det är, 

bara tiden som förtäringen sker på har designerats som fika av individen själv. Oddner (2003) 

påpekar indirekt att fika är en social konstruktion, dock så är hans studier inriktade mer på en 

aspekt av fika snarare än vad fika i sig är. Ämnet fika som produkt och fika som socialt 

umgänge kommer diskuteras närmare under följande rubriker.  

 

Produkten 

För de flesta verkar fika uteslutande innebära ett involverande av en ät- och eller drickbar 

produkt. Bland författarna i litteraturstudien råder inte konsensus om att det ena eller det 

andra måste ingå, men det finns flera återkommande produkter som diskuteras och verkar ha 

en självklar plats på fikabordet.  

 

Både Nationalencyklopedin (2014) samt Svenska Akademiens ordlista (2014) ger fika en 

grundläggande innebörd att på något sätt inta kaffe, även om annan dryck (varm) godtas. 

Också ur en etymoligisk synvinkel är fika sammankopplat med kaffe, då en av två teorier 

baseras på att ordet har ursprung i en omkastning av stavelserna i kaffe. Av respondenterna 

angav majoriteten att de drack kaffe. Ingen menade på att kaffe var uteslutande det som kunde 

serveras, men för till exempel Ingegärd var kaffe det enda alternativet förutom vatten under 

hennes barndom. Många ansåg även kaffe som mer eller mindre en självklarhet på kaféer och 

exempelvis så ansåg Rickard i egenskap av tedrickare att utbudet på teer som alternativ är 

undermåligt. Mohammed påtalade även han att Sverige verkade mer anpassat för 

kaffekonsumenter. Det finns dock ett intresse för andra drycker, bland annat te hos 

svenskarna, vilket visas av SIFO:s undersökning (DN, 2011). 25% av alla svenskar dricker te 

varje dag. Likaså andra varianter av kaffe än brygg har fått stor popularitet i form av 
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espressobaserade kaffedrinkar. Sådana kan dock vara svåra att åstadkomma för fikan i 

hemmet då det krävs maskiner anpassade för att brygga både kaffet och mjölken som krävs 

till. Emelie påtalade hur hon tyckte att kaffedrinkar tillhörde mer att gå på stan, något man tog 

i farten än under en fika.  

 

Sigfridsson (2005) beskriver hur kaffe är en form av verktyg för att sammanhålla och befästa 

en social grupp samt dess normer. Normen bestäms av det som anses normalt för gruppen, och 

att bryta mot normen kan antingen leda till exkludering eller att hamna i en situation där man 

ligger lägst i den sociala hierarkin (Ibid.). Inga av respondenterna har angivit att de upplevt 

någon press att dricka kaffe, men det har som nämnt påtalats av de som inte dricker kaffe att 

de upplever att de hamnat utanför det som är standard. Sigfridsson (2005) beskriver vidare hur 

exempelvis kaffe som produkt är en del av något som befäster vardagen, en trygghet då det 

symboliserar att gå upp och gå till arbetet, att vara inom rutiner. Metzger (2005) menar att en 

måltidskultur är baserad dels på att den ska symbolisera vissa nationella värderingar. Det sker 

genom skapandet av ikoner, något som folk vill identifiera sig med då det ger en känsla av 

tillhörighet. Tillskriver jag mig själv en produkt som jag anser ha ett värde så tillskriver jag 

mig själv värdet och egenskapen. Utomlands, och även i Sverige  har fika fått vissa ikoner 

som verkar förmedla värdet. Kanelbullen figurerar starkt inom svenska kyrkan och i Fika 

Londons ’Fika Trio’.  Sju sorters kakor verkar mer befäst inom Sverige, men somLjungström 

(2014) beskriver i sin studie kan kaffet av utlänningar ses som ett ”patologiskt intag”, efter att 

det ständiga kaffedrickandet i Stieg Larssons Millennium-trilogi beskrivits i New York Times 

som författar-tics. Och densamme menar även att det märks på den höga konsumtionen av 

kaffe i Sverige. Ingegärd talade i intervjun om att kaffe är en stor del av dagens schema, och 

att hon dricker många koppar om dagen. Kommer någon på besök är det första hon frågar om 

de vill ha kaffe. Eller så är det till och med i inbjudan- ’kom in på kaffe’.En kopp kaffe eller te 

verkar fungera som en brytpunkt mellan två arbetsblock, som Lisa säger kan det vara skönt att 

ta en kopp kaffe efter en arbetsdag för att koppla av i lugn och ro. Sigfridsson (2005) 

beskriver hur kaffe gick från att vara en dryck som främst intogs i det offentliga rummet till 

att vara mer och mer en del av hemmet och att befästa vardagen, nästintill en trygghet.  
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Sociala aspekter 

Förutom den sociologiska kopplingen mellan produkten och fikats innebörd som tidigare 

beskrivits har det framkommit att det finns viss aspekter inom fikat som är helt kopplade till 

sociala faktorer.  

 

 

Sällskapet 

Respondenterna beskrev vid flera tillfällen att fika innebär någon form av social interaktion. 

Detta var generellt oavsett generation eller ursprung, och man gjorde skillnad mellan att fika 

och att ’ta en kopp kaffe’, vilket ofta kan ske i ensamhet. En kopp kaffe är något som för dem 

skedde dagligen och där det spelar mindre roll om man exempelvis har tilltugg eller sällskap. 

Den här konsumtionen sågs sällan som en fika av respondenterna. Emelie sade att det krävs 

ett sötebröd till för att det skall vara fika, Sigismund likaså. För andra symboliserade den här 

koppen kaffe eller te för den delen en kort paus i abete eller bara ett sätt att vakna till på 

morgonen. Lisa beskriver hur en fika kan tas ensam, men att det är en mer nöjsam och lngre 

händelse om man har sällskap. Velden (2012) försöker beskriva sin bild av den svenska fikan, 

och menar att det är en paus som sker när som helst då man njuter av en stund tillsammans 

med vänner.Ljungström beskriver vidare hur fikarasten på arbetet är en viktig faktor för att 

bygga upp relationerna kollegor emellan. Det går till den mildra grad att ett nekande av fikan 

innebär ett nekande av sällskapet. Sigfridssons (2005) forskning kan tillämpas även här, kaffet 

blir en normbefästning och ett brytande av normen kan leder till konflikter. Therese som på 

sitt arbete saknar en schemalagd fikarast anser dock att ett möte vid kaffeautomaten kan vara 

lika givande, och att det inte handlar om att sitta ner en längre stund för att umgås. Däremot 

kan tilläggas att om inte hon har en fikarast betyder det att ingen annan har det heller och det 

finns därmed inte någon risk att någon känner sig ratad.  Hon menar dock också att det här 

inte är en fika i hennes mening.   

 

Fika verkade annars för många vara ett spontant sätt att dessutom bjuda in till sällskap. 

Ingegärd berättade hur det förr var fullt acceptabelt att bjuda in sig själv och få kaffe med 

något till, att det var en oskriven regel att man bjöd på något. Moahmmed liknar det 

svenska ’kom in på en kopp kaffe’ med deras marockanska sed att alltid sätlla fram en kopp 

extra. Te, inte bara Gevalia, passar för oväntat besök.  
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Paus, från jobb och social press 

En återkommande beskrivning av respondenterna var att fika ska vara en paus, en chans att 

koppla av. Oddner (2003) menar att pausen fyller en funktion av att skapa rytm och variation i 

vardagen och att fikat i sin tur fyller en funktion av paus. Han likställer inte helt fika med paus 

och vila från arbete  men anger att exempelvis ett kafébesök blivit en frizon och snarare en 

social form av paus. Diana beskrev för oss hur fika i hennes hem ofta blir till en större affär 

och att det exempelvis måste finnas med bakverk, att det är mycket stim och prat med 

släktingarna om hur det vardagliga livet går. Om än trevligt, så menade hon att ett kafébesök 

med vänner ofta blev en helt annan sak. Där kunde hon vara med vänner och prata om vad 

hon ville. Fler har beskrivit just att det är mer avslappnat att ta en fika med någon, och att det 

är ett bra sätt att umgås med någon man inte känner eller bara är ytligt bekant med. Emelie 

och Therese betonade båda att samtalet var friare, Sigismund och Rickard påpekade att det 

dessutom är en ekonomisk faktor som spelar in. Man delar ofta på kostnaden för fikat,eller 

betalar för sin del, kostnaden är dessutom självfallet lägre än för en middag exempelvis. 

Therese beskrev även hur personalen agerar annorlunda på en restaurang gentemot ett kafé, på 

en restaurang kan man per automatik anses vara på dejt eller tillsammans med sitt sällskap.  

Bilden utomlands av den svenska fikan verkar likna det som respondenterna angivit. Som 

beskrivit i Svenskt Näringsliv (2008) så minskade pressen och nervositeten när man tog en 

fika gentemot at ses över middag eller liknande. Hedlund (2014) ger samma bild, det är 

mer ’dejtigt’ att ta ett glas vin än att ses över en fika. Oddner (2003) tar vidare upp just 

interageringen med personalen. Oavsett om man fikar tillsammans med någon eller ensam så 

möter man andra människor vid något tillfälle. Han påtalar att kaféer är unika i det att man har 

en interageing med andra gäster, man kan tjuvlyssna och se på folk och ändå smälta in, man 

fungear mer som en stor grupp än enskilda sällskap. Även bland respondenterna har den här 

interageringen angetts som en boidragande faktor till den avslappnade stämningen på kaféer.  

 

Bilden av den svenska fikan som en vilopaus är till synes starkt befäst, både av svenskar och i 

utlandet. Averbusch (2013) beskriver hur hon gått från ett typiskt amerikanskt sätt att dricka 

kaffe, det vill säga under arbete eller på väg från punkt A till B. Hon menar att fikats ’sanna 

natur’ är att njuta av tid och sällskap utan en plan eller ett syfte. Det här ligger nära Oddners 

(2003) teorier om att en fika under kafébesök typiskt kan beskrivas som ’prototyp 1’. Prototyp 
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1 är enligt honom att spontant ta en fika, utan målet att tillgodose ett behov, vare sig 

näringsmässigt eller näringsmässigt, och det sker i princip som en meningslös handling. 

Vilopausen beskrevs av de flesta respondenter som ett kriterium eller en definition av fika. 

Rickard jämförde fika mot mellanmål, och menade att skillnaden var att ett mellanmål 

tillgodoser ett näringsbehov, fika ett behov av paus och vila.  

 

Generation 

Det framkom av intervjuerna att det finns vissa skillnader mellan hur man fikade förr 

gentemot nu. Vilgot berättar under intervjun att han kommit i kontakt med en sed hos sina 

svärföräldrar som ställer till med vissa problem för honom. Han dricker kaffe till fikat, och i 

relativt snabb takt, men vid fika hos svärföräldrarna så finns en sed att man får en kopp kaffe 

till kakorna som sedan skall räcka till dess att man serveras tårta. Hans kopp tar alltså alltid 

slut för tidigt. Ljungström (2013) tar upp att det finns gamla traditioner för hur fikat skall 

intas, att varje svensk vet att man börjar med vetebrödet, sedan den mjuka kakan och avslutar 

med småkakorna. Det här tyder på att det inte bara är i litteraturen som fika är förknippad med 

en följetång och att just en typ av ”schema” finns för ätandet. Även Emelie, en av de yngre 

respondenterna tar upp just att fika egentligen sker på ett visst sätt, från grovdopp till findopp, 

det vill säga vetebröd, mjuk kaka och sist småkakor.  

 Enlig Ljungström grundar sig aspekter som ordning i vilken fikat skall ätas eller mängden 

kakor som skall ingå på vilken klasstillhörighet man har, och detta är något som var viktigt 

förr. Att basera antalet småkakor på hur rik man var ändrades under mitten på förra seklet till 

ett mer allmängiltigt antal som blev socialt accepterat. Flertalet yngre respondenter är bekanta 

med begreppet sju sorters kakor, men det verkar vara något som mest tillhör deras mor- och 

farföräldrars generation. Ingegärd talar däremot mer om sju sorters kakor som något 

som ”skall finnas med” men att så inte alltid var fallet under hennes barndom. Fikat berodde 

mer på tillgång av råvaror och en ekonomisk situation, socker var exempelvis en dyr råvara 

förr vilket gjorde att småkakorna var en mer exklusiv produkt. Det var därför förunnat 

gästerna i hennes barndomshem. Andra respondenter tar inte i samma grad upp att fika skulle 

vara kopplat till klass eller liknande, vare sig de är yngre eller äldre. I dagsläget verkar fikat 

byggas upp mer av vad man själv vill ha för dryck och tilltugg, och bland de yngre 

respondenterna så anger endast de med uttalat intressse för bakning att de brukar servera 

hembakt. Det var dock viktigt för flera att det skulle verka hembakt även om det var köpt, dels 
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för att verka mer genuint och för att det förknippas med bättre råvaror. Metzger (2005) skriver 

om hur svensk matkultur är kopplad till att befolkningen delar vissa värderingar. Han talar om 

hur man tar gamla traditioner och plockar fram dem eller skapar nya traditioner under ett sken 

av att vara gamla för att ge legitimitet åt dem. Emelie påpekar att hon märkt av en pågående 

trend att ’göra som förr’ och att det blivit en slags renässans av till exempel hembakt och 

gammalt porslin. Anna menade att oavsett om man köpt fikat eller bakat själv ska det verka 

hembakt, något som är gjort med omsorg och som man vet vad det är för ingredienser i. Det 

har alltså gått från att vara en självklarhet till, kanske inte lyx, men en modernitet och trend att 

baka eget. 

 

 

Material- och metoddiskussion 

Bryman (2011) skriver att det är vedertaget att beskriva hur en undersökning genomförts och 

hur informationen som samlats in under den samma har analyserats. Detta för att läsaren ska 

kunna bilda sig en uppfattning om kvalitet på arbetet menar Bryman (2011). Om läsaren vill 

göra om hela, eller delar av, studien måste det vara möjligt och detta kan bara ske om 

transparens har varit genomgående i arbetet (Bryman, 2011).  

 

Studien har genomförts i enlighet med gällande praxis och respondenternas svar har 

redovisats på ett grundligt sätt så att deras olika ståndpunkter och tankar ha kunnat framgå 

med all önskvärd tydlighet. 

 

Litteratur- och databassökning 

Vid kursens början fanns det redan material att tillgå. Materialet kom från kurser som gjorts 

tillgänglig för studenterna vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan och dessa ansågs 

vara tillräckliga i omfattning för att kunna påbörja studien.  Under kursens gång har även 

generella sökmotorer som Google använts. En nackdel med generella sökmotorer är att de 

söker i fulltext och att antalet träffar därmed kan bli väldigt omfattande och innehålla en stor 

mängd irrelevanta artiklar. Handledare och personal på Restaurang- och Hotellhögskolan har 

även under studiens gång kommit med tips på böcker och artiklar som skulle passa med 

studien som genomfördes. 
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Intervju 

För att kunna uppfylla och ge svar på uppsatsens syfte och för att kunna besvara 

frågeställningen valdes det en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Valet 

av kvalitativ metod visade sig vara passande för studien samt bidrog till ett väl tilltaget 

material att analysera. I kvalitativa intervjuer svarar respondenterna baserat på personliga 

upplevelser (Bryman, 2011). Resultatet i studien bygger därmed på situationer eller miljöer 

som beskrivs utifrån respondenternas synsätt (ibid.). Därför hade kanske svaren och därmed 

slutsatserna blivit annorlunda om andra respondenter utifrån samma urvalskriterier deltagit. 

Intervjuerna varierade i längd, allt från 62 minuter långa till 17 minuter långa, vilket i 

slutändan innebar att det framkom mer information i de längre intervjuerna. Detta innebar 

dock inte att informationen som framkom under de kortare intervjuerna var dåligt, bara att 

respondenterna höll sig mer kortfattade.  

 

Bearbetning 

Transkriberingen av materialet gick utmärkt tack vare att ljudinspelningarna överlag höll god 

kvalitet, detta kunde dock variera. Kodningen av det insamlade materialet utgick ifrån en form 

av induktiv metod som gjorde det möjligt att plocka ut svar och sedan dela in dem i 

underkategorier tills en gemensam nämnare hittades. Metoden gjorde materialet lätt att 

analysera. Valet att ge respondenterna nya alias istället för att benämna dem som respondent 

1-6 till exempel, gjorde det lättare att följa med i texten. Det lägger fokus på vad som sagts 

och lyfter fram vem som sagt vad.  

 

Informationen bearbetades genom kodning och en tematisk/strukturell analys (Bryman, 2011). 

Då allt som tidigare nämnts spelats in var den tematiska analysen lätt att genomföra, men för 

den strukturella krävdes det att kodning skedde kort inpå intervjutillfället. Detta för att 

minnen av tonlägen/gester bleknar snabbt och nyanser kan missas om endast konkret 

information som sagda ord tas i beaktande. I detta steg finns det en risk för att egen tolkning 

införs, då det under långa intervjuer även valdes att kapa viss information som ansågs 

irelevant.  
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Forskningsetiskt utfall och diskussion 

Respondenterna har innan  studien tillfrågats personligen om de önskat deltaga. Om möjligt 

har de redan då, annars vid intervjuns början fått ett informationsblad med presentation av 

syftet till studien, för att informationskravet skulle uppfyllas (Patel & Davidsson, 2011). Då 

det skedde öga mot öga finns det risk att respondenter har kunnat uppleva sig pressade till att 

deltaga, dock har de påpekats att all medverkan är frivillig. Det efterfrågades mycket 

personlig information, men ingen information har tvingats fram och respondenterna har getts 

möjlighet att ej svara på frågor om de velat. Konfidentialitet har påtryckts och samtliga har 

tilldelats alias i arbetet. Respondenterna som deltagit i intervju tillsammans kan självfallet 

utläsa varandras identitet både genom gemensam medverkan och då citat använts i texten, 

dock så har de flesta tillfrågats om deltagande vid samma tillfälle. De har då haft möjlighet att 

neka till medverkan i de fall de inte velat att den andra personen skall ta del av deras 

information.  

 

 

Slutsatser 

Det går att dra vissa generella slutsatser från den här studien, dock så ska det ta i beaktande att 

det varit en studie fokuserat på djupintervjuer snarare än statistik dragen frn ett stort antal 

deltagare.  

 

Fika är som nämnt ett ord kopplat till både ätbara produkter samt en företeelse. Det finns vissa 

tendenser som tyder på att ’Swedish fika’ existerar och fika verkar onekligen ha en stark roll i 

Sverige jämfört med resterande världen.  

 

Det finns en skillnad på vad som skall ingå i fika i nutid gentemot mitten på förra seklet. 

Numer så återfinns få seder kring antal kakor medmera, men hembakat är något som förut var 

en självklarhet och nu en trend.  
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Genomgåendeför generation och kultur är att dryck förkommer, och det har framkommit att 

kaffe konsumerades i störst skala. Dock så ansåg inga av respondenterna, till skillnad från vad 

litteraturen menat, att kaffe skulle vara ett inklusionskrav för en social grupp.  

 

Sällskap i någon form var viktigt för att definiera fika för många. Få angav ordagrant att det 

inte går att fika i ensamhet, men beskrev samtidigt det som en självklarhet att sällskap ingår 

många gånger de fikar. Den andra mest beskrivna aspekten är paus från något och en chans att 

vila. Det har även beskrivits tydligt i tidigare forskning. Fika kopplas av de flesta till spontana 

möten med en avslappnad atmosfär.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Den här studien har baserat sig på narrativer i kvalitativa intervjuer vilket vi rekommenderar 

som metod för vidare forskning. Det som främst täcktes var ett modernt, svenskt perspektiv 

och mycket av forskningen oavsett historiskt eller sociologiskt inriktad var ur ett svenskt 

perspektiv. En vidare och djupare undersökning av hur utlänningar som faktiskt bor i Sverige 

ser på fikan skulle kunna genomföras. Det skulle i längden kunna ge ökad förståelse av den 

svenska fikakulturen och kanske hjälpa till att öka integrering i samhället.   

 

Något som inte togs upp i studien var hur man se på att bli hembjuden till någon annan på 

fika. Genom att undersöka det skulle man i högre utsträckning kunna utläsa fikats sociala 

betydelse.  

 

Fika ur ett kulturellt perspektiv togs i denna studie upp med två personer, båda med bakgrund 

från Mellanöstern. Det kan i vidare forskning göras ett mer globalt arbete för att kartlägga 

huruvida företeelsen Swedish fika skulle vara unik.  
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förklaring av frågor och instruktioner för hur studien går till.  

 

Resultaten kommer att redovisas anonymt, och eventuella personuppgifter som vi samlar 

kommer endast användas i analysen av data. Vill du veta något mer om studien eller har några 

frågor, är det bara att du hör av dig till någon av oss på dessa nummer;  
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Studiens upplägg 

Studien baseras på hur du som boende i Grythyttan tänker kring fika, och vi vill att du under 

en vecka beskriver varje tillfälle då du fikar i en sorts ”fikaloggbok”. Vi har längre ned 

bifogat några frågor som du kan utgå från, men skriv gärna ned allt du kommer på. Sker fikat 

till exempel annorlunda beroende på vem du intar det med? Finns det någon skillnad mellan 

fika och andra måltider såsom middag, lunch eller frukost (inkludera så mycket du kan, vilken 

produkt som intas, tider, känslor/tankar du upplever i samband med fikat). Låt tankarna gå, 

och diskutera gärna med någon om du vill! Det behöver inte vara en väldigt lång text kring 

varje fikatillfälle, och om du kommer på saker i efterhand eller orelaterat till en specifik fika 

får du gärna skriva ned det ändå.  

 

Förslag på frågor att utgå från,  

Vad fikar du? Är det bara dryck eller inkluderas kaffebröd?  

Finns det någon produkt eller något annat som måste finnas med för att det skall vara en fika 

för dig? 

Vilken tid fikar du?  Hur länge sitter du och fikar, beror det på vem/vilka som deltar eller var 

du fikar? 

Fikar du ensam eller med andra? Är en fika bunden av att man fikar ”med någon” eller kan 

man lika gärna fika själv? 

 

Föreställ dig att du skall träffa en person första gången, bjuder du på fika eller middag/lunch? 

Skulle du till exempel bjuda hem personen eller vill du ses på ett kafé? Tycker du att det finns 
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det bundet av vad som är praktiskt (exempelvis tidsbrist eller liknande)? 

 

Hoppas du finner detta intressant, och vill delta i vårt arbete! 

Vänliga hälsningar, Tove och Paine 


