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1 Inledning 

 

I denna studie tar vi upp bakgrund till dagens lunchsituation som för in oss på vår 

problematisering och vårt syfte. Vidare kommer vi att presentera våra avgränsningar, vårt 

tillvägagångssätt samt källkritik. Disponeringen av uppsatsen fortsätter sedan med lunchens 

historia, en teoridel, empiridel, analysdel samt våra slutsatser. 

 

1.1 Problematisering  

Vi har valt att studera lunchsituationen. Lunch är något som berör de flesta människor och det 

finns många sätt att äta lunch på idag. Vi har valt att fokusera på lunchen i en restaurangmiljö 

eftersom här uppstår en social situation då man på dessa ställen ofta äter i grupp. Vi upplever 

att lunchsituationen har förändrats, både vad det gäller val av lunchmiljö och vad man äter. Vi 

tycker det är intressant att ta reda på vad som händer i denna situation. 

 

Vi anser att samhället har förändrats på många områden. Ett ökat intresse för nya kulturer och 

öppnade gränser mellan länder har öppnat nya vägar för människan. Det vi upplevt har varit 

en stegvis förändring som har accelererat i och med ett ökat utbud av möjligheter och tjänster 

samt en annan inställning till vad man ska hinna göra med sin tid. För många har arbetsplatsen 

bytt rum då datorn idag har blivit en medtagbar arbetsplats. Från att ha varit platsförlagd kan 

man arbeta hemifrån eller till exempel på tåget. Man kan i hela världen koppla upp sig och 

vara närvarande. Att vara flexibel och öppen för nya saker upplever vi idag som krav vilka 

ställs på människan.  

 

En stor del av hushållen i Sveriges största städer är idag enmanshushåll. Det känns för många 

naturligt att skjuta upp bildandet av familj för att hinna med att satsa på sig själv och sin 

utbildning för att hinna med de krav och möjligheter som finns för de unga.  

 

Mot bakgrund av den utveckling som vi upplever och som vi är delaktiga i, väcks en 

nyfikenhet hos oss författare hur en till synes trivial situation som lunchen ändå är, kan 

påverkas i vår verklighet.  

 

Vi känner att vi påverkas i vårt beteende angående vad vi äter och varför vi äter det. I 

samhället finns en mängd oskrivna regler och normer som vi mer eller mindre omedvetet 
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följer och som även påverkar oss i vårt lunchbeteende. I en lunchmiljö på en restaurang ville 

vi ta reda på vilka normer lunchen styrs av. Normer som vi anser kan ha påverkats av de 

förändringar som vi upplever präglar samhället. När vi observerar lunchsituationen har vi 

försökt att förstå normernas innebörd, då hela vårt samhälle är uppbyggt av normer som styr 

hur vi ska uppträda.  

 

Våra tre huvudaspekter som vi vill belysa och som vi menar påverkar lunchsituationen starkt 

är tid, hälsa och ideal. Dessa tre aspekter vill vi förklara utifrån några av de normer som styr 

vårt handlande. 

 

1.2 Syfte 

Normer styr människors handlande. Med denna studie vill vi observera och analysera hur 

normer styr vårt lunchbeteende. Vi vill se vilka normer som styr lunchätandet och hur dessa 

yttrar sig hos de observerade i deras lunchsituation.  
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2 Metod 

 

Vi har använt oss av observation som metod. Ljungberg (2001) menar att människor idag har 

tillgång till en mängd skilda idésystem. Det är på så vis inte lätt att härleda de influenser som 

genererar och konstituerar människors föreställningar om den mat de äter. Vidare säger hon 

att då det är svårt att härleda erfarenhetsbaserad kunskap, grundad på tradition och egen 

erfarenhet av mat, kan det vara svårt att veta vem som har läst vilken tidning, vem som sagt 

vad till vem eller vem som har gått till vilka källor på exempelvis Internet. Vi antar att man 

som potentiell lunchkund kan ha olika skäl till varför man äter den lunch man faktiskt äter. 

Genom observation som metod var vår avsikt att försöka observera så mycket som möjligt 

och vara uppmärksamma på de diskussioner som uppkom vid lunchtillfället. Vi letade efter 

vad kunder upplevde som det viktiga i en lunchsituation. Det kunde exempelvis vara så att 

man i lunchätandet styrs av vissa normer eller restriktioner, om man tränar äter man kanske på 

ett visst sätt för att bygga upp kroppen, om man är stillasittande äter man kanske på något 

annat sätt, detta för att anpassa lunchen till sin livssituation.  

 

Lunchen kan anses vara en vardaglig situation som berör de flesta människor. ”Vardagslivet 

är ett icke ifrågasatt liv. Saker och ting är vad de tycks vara och aktörerna är vad de utger sig 

för att vara” (Garfinkel i Asplund, 1987 sid. 130). Asplund (1987) talar om etnometodologi 

och menar att vardagslivet är rutiniserat i den bemärkelsen att det varken behöver tänkas ut 

eller improviseras för att levas. Vidare är det också ritualiserat i den bemärkelsen att det alltid 

finns ett rätt sätt att bära sig åt. Alla vet hur man äter lunch och det kan, på grund av att 

situationen både är rutiniserad och ritualiserad, verka vara ett oöverlagt beteende. Vi tror att 

det finns flera underliggande orsaker till att man beter sig som man gör i denna vardagliga och 

till synes okomplicerade situation, varför det genom observation som metod blir intressant att 

studera. 

 

Måltiden kan beskrivas som en socialt konstruerad händelse (DeVault i Ljungberg, 2001). 

Silverman (1993) menar att man kan utläsa hur människor uppfattar världen genom sättet de 

kommunicerar på. Vidare säger han att man måste fokusera på vad människor gör och inte 

bara på vad de säger eller tänker. Lunchen är en social situation och när en individ 

konfronteras med andra individer finns det som regel olika skäl för honom att styra sitt 

handlande så att det överförs ett intryck till de andra som det ligger i hans intresse att överföra 
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(Goffman, 1959). För att kunna förstå hur detta sociala spel går till och vad de intryck, som 

individer vill förmedla i en lunchsituation grundar sig i, anser vi att vi som forskare måste 

delta i den sociala interaktionen. Detta gör vi genom observationsmetoden. 

 

2.1 Före observationerna 

Innan vi gick ut på observationerna hade vi metodföreläsningar om observation som metod. 

Vi läste även litteratur som behandlade observationer. För att vara förberedda på mötet med 

observationsobjekten hade vi innan observationerna läst in oss på teori kring de ämnen vi vill 

belysa. Detta för att öka vår förförståelse. 

 

2.2 Att ta kontakt med observationsobjekt 

Vi diskuterade en hel del om vem vi ville studera och vart detta skulle ske. Vi ville ha en viss 

spridning gällande kön, ålder, sysselsättning och lunchmiljö. Detta för att öka chansen att hitta 

många olika och intressanta saker och få ett bredare perspektiv, utan att för den delen göra en 

jämförelse. Vi gör inga anspråk på att generalisera eller dra några allmänna slutsatser. Dels 

frågade vi bekantas bekanta om vi fick sitta med dem och äta lunch, dels gick vi till olika 

lunchrestauranger och frågade en främmande grupp människor om vi fick äta lunch med dem. 

Vi har gjort sex observationer men grundar vår studie på fem lyckade observationstillfällen, 

vilka skall ligga till grund för våra uppfattningar kring lunchen och dess betydelse. 

 

Observationerna skiljde sig alla från varandra och vi kom fram till att det inte fanns några 

bestämmelser eller regler för hur den ”optimala” observationsmetoden går till. Beroende på en 

rad olika faktorer som exempelvis platsen vi åt lunch på, gruppens konstellation eller vårt 

agerande, såg alla observationer olika ut. Vi ville lyssna, observera och göra erfarenheter och 

sedan försöka sätta in våra teorier i dessa sociala miljöer. Genom att sitta med de observerade 

och äta lunch så drogs vi, precis som May (1997) menar, med och engagerade oss i deras 

vardagsliv. 

 

2.3 Efter observationen 

Luncherna pågick alla mellan 30-60 minuter. Direkt efter observationen pratade vi inte med 

varandra om vad vi sett utan åkte direkt var och en hem till sig. Väl hemma satte vi oss 

omedelbart framför datorn och skrev ner allt vi kunde komma ihåg. Vi försökte göra en så 

omfattande beskrivning som möjligt av vad vi sett. Vi skrev om vad samtalen handlat om, de 
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olika personerna i gruppen, vilken roll de tagit, miljön vi suttit i etcetera. Vi jobbade i team 

om två och två och hoppades därigenom kunna öka förståelsen och generera idéer. Som 

observatörer och enskilda individer registrerar vi våra egna upplevelser och erfarenheter, men 

båda med syftet att förstå den situation som våra objekt befinner sig i. Eftersom beskrivningar 

av social aktivitet i första hand grundar sig på forskarens egen varseblivning och tolkning är 

skilda beskrivningar av samma händelseförlopp möjliga (Ljungberg, 2001). Därför träffades 

vi några timmar senare och gjorde en jämförelse av våra tolkningar. Vi diskuterade olika 

intressanta händelser och valde ut vissa för vidare tolkning och analys. I vårt fall bygger 

beskrivningen och tolkningen av materialet på vad vi såg och hörde. En beskrivning av fem 

lyckade observationer finns i bilaga 1.  

 

Det finns flera sätt att skildra en händelse på och vi tolkar alla utifrån våra egna 

referensramar. Ingenting är rätt eller fel, men vi måste hela tiden vara medvetna om våra egna 

antaganden. Vi ser på lunchsituationen och de observerade på ett visst sätt eftersom att vi alla 

har olika föreställningar om hur världen ser ut. De olika tolkningarna från varje gruppmedlem 

ger oss fler aspekter. Detta resonemang får sitt stöd i May (1997), där han menar att vi måste 

förstå att vi är en del av den värld vi studerar, att vi för med oss våra egna erfarenheter in i 

varje social situation och att det ständigt råder ett ömsesidigt förhållande mellan teori och 

data. Vidare menar han att forskaren i vissa fall utelämnar en rad data för att bekräfta sina 

egna förutfattade åsikter vilket gör att undersökningen kan kritiseras för att ge en skev bild. 

Detta var vi medvetna om när vi gick ut på observationerna och vi har försökt vara så neutrala 

som möjligt.  

 

Observationer av småskaliga miljöer, som i vårt fall, gör att undersökningsresultaten kan 

kritiseras för att vara lokala, specifika och omöjliga att generalisera. Vi som forskare vill i 

detta fall inte heller generalisera men vi menar dock att den observerade sociala scenen kan 

ses som vanlig. Genom att relatera våra observationer till andra forskares undersökningar kan 

vi se om det vi funnit i vår avgränsade situation också har noterats i andra undersökningar. 

Detta kan då tyda på att vi funnit ett mer allmänt förekommande mönster. 

 

2.4 Vår påverkan 

Att vi som observatörer deltog i den sociala situationen var i vårt fall ofrånkomligt. För att 

kunna studera och förstå den sociala interaktionen under lunchsituationen, var vi tvungna att 
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sitta med våra objekt och äta lunch. Detta bidrog naturligtvis till att vi hade en viss effekt på 

den sociala scenen. Som Goffman (1959) säger, så har den information som individer i en 

social situation om de övriga deltagarna i gruppen avgörande betydelse för hur individer 

definierar situationen och bygger upp sina handlingslinjer. Dessa handlingslinjer påverkades 

med stor sannolikhet av att vi i detta fall var främlingar för våra observationsobjekt. Även de 

roller som vi intog påverkade säkert de data som vi senare producerat fram. Vi har dock 

försökt ta hänsyn till hur vi påverkade de olika situationerna när vi beskriver och analyserar 

observationerna. 

 

Då en lunch kan innehålla diverse samtalsämnen fick vi lov att försöka styra diskussionerna 

något. Vi var således inte passiva under observationerna. Avsikten var att utläsa lunchvanor, 

inte vilket fotbollslag som vann matchen eller vem som var någons date igår, varför vi ibland 

tillät oss att introducera ett nytt tema till diskussion. Detta med förhoppningen att fånga dessa 

normer och se hur de under lunchsituationen kan komma upp till ytan. Det sättet på vilket 

dessa normer spelades upp var sedan intressant att studera. Frågorna vi ställde för att styra 

diskussionen var även till för att fördjupa vår förståelse och få fram information som vi inte 

kunde få fram bara genom att observera, men som bidrog till att bestämma våra 

observationsobjekts beteende.  

 

2.5 Metod och samhällsförändringar  

I och med att samhället hela tiden är i förändring leder detta även till en ständig förändring av 

människors sociala liv. Rocks (i May, 1997) säger att för att förstå hur människors sociala liv 

förändras måste vi bli en del av deras liv. Vi måste delta i deras vardagsliv, i detta fall 

lunchen, för att förstå hur mycket dessa omvandlingar påverkar människorna och hur 

människorna själva tolkar dem. Det är ett sätt att förstå deras handlingar och den kultur som 

de skapat och är en del av.  

 

Vi måste, som Blumer (i May, 1997) understryker; ”vara medvetna om att varje form av 

social förändring är förmedlad genom tolkningar av de personer som befinner sig mitt uppe i 

denna förändring, en förändring som yttrar sig i form av nya situationer där personerna måste 

konstruera nya handlingssätt” (sid. 182). Det är bland annat detta vi vill studera. 

Samhällsförändringarna kan ha medfört att sättet att äta lunch på och normerna kring 

lunchätandet har förändrats. 
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2.6 Metodreflektioner 

Vi är också medvetna om, som Gold (i May, 1997) menar, att då vi endast träffade våra objekt 

vid ett enstaka tillfälle och inte inledde några varaktiga kontakter med dessa så är det lätt att 

missuppfattningar uppstår, eftersom vi som observatörer inte känner till kulturen och språket 

hos gruppen tillräckligt väl. Vår strävan är dock att beskriva det vi upplever och inte något 

allmänt godtyckligt. 

 

Efter första observationen insåg vi att beroende på var vi satt uppfattade vi olika saker. Men 

det kunde också påverka gruppen och därmed hela lunchsituationen. Vi insåg att vi som två 

olika individer och observatörer fäste olika mycket uppmärksamhet vid olika människor i 

gruppen. En av oss lade särskilt märke till någon som den andre kanske ägnade mycket lite 

funderingar över. Detta berodde på en rad olika faktorer som till exempel var runt bordet vi 

var placerade. Vi tror också att man som man och kvinna kan ha olika påverkan på situationen 

och hur den observerade gruppen berörs av vår närvaro, varför vi gick på observationer i olika 

konstellationer. Detta stöds av Silverman (1993) som menar att könet på observatören spelar 

en betydelsefull roll. 

 

2.7 Avgränsningar 

Vår studie syftar till att studera lunchsituationen i ett socialt sammanhang i en 

restaurangmiljö. Vi kommer att studera grupper av människor som befinner sig i denna miljö. 

En annan grupp som också hade varit intressant att studera är de som inte äter lunch i det 

studerade sammanhanget, till exempel de som äter medhavd mat, men dessa ryms inte inom 

vår observationsram. Dessa lunchvanor har dock under våra observationer diskuterats och där 

det har skett har vi tagit med informationen. Primärt fokuserar vi på den sociala 

lunchsituationen, detta då vår ambition inskränker sig till lunchen som en social interaktion i 

en restaurangmiljö. Våra analyser och slutsatser avser alltså inte allt lunchätande utan är 

endast ett utslag av det som vi studerat i de observerade lunchsituationerna.  
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2.8 Källkritik 

När vi använder Aftonbladet som referens och i synnerhet då vi använder artiklar om hälsa, 

gör vi detta för att dels visa den bild av problematiken som framställs i media, och dels för att 

vi tycker att den tar upp intressanta och aktuella aspekter. Eftersom vi behandlar förändrade 

vanor känner vi att vi fångar upp trenden bäst i dagsfärsk media. Vi är dock medvetna om att 

den här typen av källor inte är av den tillförlitlighet att vi helt kan lita på vad som skrivs. 

Detta eftersom journalisterna bakom artiklarna drivs av kommersiella intressen där 

lösnummerförsäljningen är en grundläggande drivkraft. Som vi sett det är det ofta denna typ 

av löpsedlar som säljer. När man tar fram en artikel om fetma och hälsoproblem tycker vi oss 

finna ett mönster av en viss överdrivenhet och skrämselpropaganda gentemot mottagaren.  

All litteratur som vi använder för att stödja vårt resonemang är bara ett sätt att förhålla sig till 

fenomen. Vi är medvetna om att det även finns andra synsätt. 
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3 Lunchens historia 

 

De första organiserade måltiderna finner vi i Egypten 3000-2000 f.Kr. (Walker, A, Walker, B 

& Adam F, 2003). Man åt ofta bröd och fisk tillsammans med soltorkade grönsaker samt 

frukt. Man stekte i olivolja och sötade maten med honung. De riktigt rika åt vildand och gås. 

Den första lunchen stöter vi på i det bibliska Kanaan (Israel) 1000 f.Kr. Man åt då huvudmålet 

på kvällen och en lättare måltid mitt på dagen. Här gör lunchen entré i historien. Det finns 

faktiskt inga noteringar om att man åt frukost, även om det är svårt att tro att man arbetade 

hela förmiddagen utan mat.  

 

I Rom åt man ungefär vid tiden för Kristi födelse två måltider. Mitt på dagen åt man 

Prandium, som ofta bestod av frukt, kött, ost och vin. På kvällen åt man tyngre mat såsom 

gröt och stek. Den måltiden kallades Convivium och det är dessa måltider som innehöll de 

numera berömda delikatesserna sniglar, strutsvingar, flamingotungor och sångfågelsfiléer. 

Under 1300-talet var lunchen i Storbritannien huvudmålet. Den åts klockan tio på 

förmiddagen och kallades för middag. På kvällen åt man kvällsmat. Kosten var varierad och 

vi noterar särskilt att soldater fick vin till lunchen när de skulle i strid. Vanliga arbetsdagar 

drack man öl.    

 

Det nutida lunchätandet har alltså tretusenåriga rötter. Ska man kort sammanfatta lunchens 

utveckling kan man säga följande: Ätandet har efterhand blivit mer varierat och näringsriktigt. 

Människorna har efterhand mått bättre och blivit allt äldre. I det gamla Rom förväntades man 

leva 20-30 år, i Storbritannien på 1850-talet varierade livslängden mycket efter vad man 

gjorde, gentlemän förväntades bli 45 år, handelsmän förväntades bli 26 år medan arbetare 

förväntades dö vid 16 års ålder. Den förväntade livslängden i Västeuropa är nu 75 år för män 

och 79 för kvinnor. Det som är nytt under de sista 20 åren är att tillgången på föda är så stor 

att det har orsakat ett hälsoproblem. Enligt en studie gjord av Gardner & Haliwell (i Östberg, 

2003) var det vid millennieskiftet fler överviktiga än underviktiga. I USA är den förväntade 

livslängden för närvarande endast 70 år. Följaktligen är det intressant för oss att följa upp den 

3000-åriga traditionen och få en god bild av lunchens roll för människorna i dag.    
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4 Huvudteori 

 

När vi gör vår studie nyttjar vi teori som stödjer och förklarar de normer vi utgår från samt tar 

upp olika perspektiv av de olika normerna. Vi har olika teoretiska ansatser i våra tre 

huvudaspekter. Vi använder oss av olika teorier och resonemang för att förklara olika normer. 

I en och samma lunchsituation spelas det upp olika normer som härleds till olika 

teoriförklaringar varför vi finner det lämpligt att ha olika teoretiska infallsvinklar.  

 

Alla typer av information och nyheter går ofta genom någon form av media. Vi anser att 

media leder oss. De människor som inte följer med i media har förmodligen en annan syn på 

ideal och hälsa än de som följer med i debatten. Man skulle kunna säga att media förmedlar 

samhällsförändringar. Media påverkar våra normer. En del av ett förändrat samhälle är även 

ett förändrat normsystem. 

 

Per definition är en norm en informell regel som styr vad som är rätt och fel (Solomon, 

Zaichkowsky, Polegato 1999). Den är en kollektiv uppfattning om vad som utgör ett lämpligt 

beteende (Hoyer/MacInnis 2001).  

 

4.1 Tidsaspekten  

Vi tycker oss ha hittat en teori som beskriver samhällsförändringen på våra tre huvudområden 

i Manuel Castells (1996), professor i sociologi, Nätverkssamhällets framväxt. Hans tolkning 

av det nya samhället tar upp aspekter på vilket sätt informationssamhället påverkar oss. Han 

tar utgångspunkt i nätverkssamhället. Poängen med Castells beskrivning av vårt samhälle idag 

är att alla funktioner påverkas av informationshastigheten i nätverkssamhället, det vill säga 

tekniken och datorns utbredning har skapat en ny tid. Våra tre aspekter; tid, hälsa och ideal 

behandlas med följande teori.  

 

Tidsaspekten beskrivs med hjälp av Castells begrepp kring tidlöshet och samtidighet. Castells 

ser i dagens nätverkssamhälle tendenser som gör att han menar att vi utnyttjar tid som inte 

finns. Det sker en komprimering av tid och rum, som Castells uttrycker det:  

 

”Det elektroniskt integrerade multimediasamhället medverkar till att tiden i vårt 

samhälle transformeras till två olika former: tidlöshet och samtidighet” (sid. 509).  
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”Tidlösheten innebär att man i det elektroniska samhället kan samla kunskap från 

många olika tider utan ordning eller sekvens, intryck och händelser arrangeras 

istället i tidsföljder som är beroende av det sociala sammanhanget för sin 

användning.” (sid. 509).  

Samtidighet uttrycks såhär; 

”Ögonblicklig information från hela världen, blandad med direktrapporter från 

den egna stadsdelen ger en enorm omedelbarhet åt händelser och kulturella 

uttryck” (sid. 509).  

 

Castells menar att det ständiga informationsflödet som ständigt pågår omkring oss var vi än 

faktiskt befinner oss, men även annan information som tränger sig in i vardagen, skapar ett 

tillstånd av samtidighet. Samtidighet som vi kommer att använda begreppet, kopplar vi till 

situationer då det krävs att man är engagerad i många debatter och aktiviteter i samma 

lunchsituation.  

 

Har vi mer eller mindre tid, eller lever vi en ny tid? Castells argumenterar för att vi är inne i 

en ny tid, det så kallade nätverkssamhället. I nätverkssamhället finns oerhört mycket uppgifter 

som skall göras på mindre tid, detta gör att vi måste maximera tiden. Följden blir att alla 

aktiviteter får mindre tid och vi känner oss stressade.  

 

4.2 Hälsoaspekten 

I vårt samhälle idag ser vi att hälsa är ett återkommande ämne i samhällsdebatten. Media 

påverkar oss genom att berätta för oss om hälsoaspekten gällande vad vi äter, varför vi äter 

det och varför vi inte ska äta det. Media har tagit en stor roll som informatör om vad som är 

bra eller dåligt att äta och vi tror att många påverkas av medias framställning. 

 

I lunchsituationen har vi upplevt att det finns en medvetenhet om vad man äter. Denna 

medvetenhet är intressant då vi ser det ur ett hälsoperspektiv. Uppfattningen om vad som är 

hälsosamt varierar, samt mängden av information om vad som är hälsosamt och inte är 

omfattande. Vi har anledning att tro att det påverkar konsumenten om maten framställs som 

nyttig eller onyttig. 
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4.2.1 Matmodeller 

Teori vi tillämpar gällande de normer vi stött på från en hälsoaspekt är exempelvis 

matmodeller. Då dessa matmodeller ingår i stora delar av Sveriges grundskoleundervisning 

anser vi att dessa modeller är normbildande.  

 

De olika matmodellerna är förslag till hur man kan utforma en varierad, bra och allsidig kost 

för att kroppen skall få den energi och näring den behöver och för att få en god balans mellan 

kolhydrater, protein och fett. De dominerande idéerna bakom dessa modeller kommer från 

nutritionister, socialstyrelsen och Swedish Nutrition Fund. En huvudpublikation som för ut 

budskapet är Swedish Nutrition Journal (2003). De tre vanligaste modellerna man kan ha till 

hjälp är kostcirkeln, matpyramiden och tallriksmodellen (Våga äta, 1989). 

 

Kostcirkeln delar in livsmedel i sju tårtbitar där varje bit innehåller likvärdiga födoämnen. I 

den undre halvan finner man basmat såsom mjölkprodukter, bröd, pasta och potatis och i den 

övre finns tilläggen, till exempel fisk, kött, frukt och grönsaker. Man bör planera sina måltider 

så att man får i sig något från varje tårtbit varje dag för att få en balanserad och bra kost. 

 

Matpyramiden är indelad i tre horisontella delar. Basmaten i botten, frukt och grönsaker i 

mitten och fisk och kött högst upp. Man bör äta något från alla delar varje dag, men desto 

högre upp man kommer desto mindre behöver man äta ur innehållet. 

 

Tallriksmodellen visar hur en bra måltid kan vara sammansatt. Här delar man in tallriken i tre 

delar, två stora och en lite mindre. Den ena stora delen ska innehålla kolhydrater exempelvis 

pasta, ris, potatis och bröd, och den andra delen grönsaker. Den lilla delen är för protein 

såsom kött, fisk, ägg och mjölkprodukter (Våga äta, 1989). 

 

                      
  
 Figur 1. Matmodeller 
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4.2.2 Matkonsumtionsmodell 

En annan teori vi vill använda oss av är Östbergs (2003) modell ”A Relational Model of 

Healthy Food Consumption” där han utgått från Nöth för att utveckla sin teori om 

matkonsumtion och hälsa. Östbergs modell är en förenklad version av den mycket komplexa 

originalmodellen ”Greimas` Semiotic Square”, vilken bygger på binära motsatser. Greimas (i 

Östberg, 2003) menar att det finns olika typer av binära motsatser, vilka i detta fall är 

motsättningar och motsägelser. Modellen tar sin utgångspunkt med dessa två motsatser: 

Hälsosam matkonsumtion och Ohälsosam matkonsumtion och motsättningen dem emellan. 

Därefter motsägelserna mot dessa; Inte hälsosam matkonsumtion och Inte ohälsosam 

matkonsumtion. Vi vill använda oss av Östbergs version för att försöka uttrycka 

meningspositioner och visa hur människor kan tänka angående mat och huruvida den är 

hälsosam eller inte. Konsumtionen av mat delas i modellen upp i fyra olika kategorier; 

hälsosam, ohälsosam, inte hälsosam eller inte ohälsosam.  

 

Figur 2.  A relational model of healthy food consumption (Östberg, 2003)  

 

Hälsosam mat ses som det ideala konsumtionsbeteendet. Östberg beskriver hur människor 

pratar om hälsosam mat som ett önskvärt, idealiserat matbeteende vilket då hamnar i en slags 

idealkategori. Dock pratas det ofta mer om konsumtion av hälsosam mat än vad som faktiskt 

konsumeras och man verkar ha svårt att leva upp till sina önskningar om att äta hälsosamt. 

Man är man ofta medveten om vad som är nyttigt och vad man bör äta, däremot är det ofta 

svårare att leva upp till det önskvärda beteendet. Människor skapar stereotyper om vad som är 

hälsosamt inom matkonsumtion, exempelvis grönsaker och husmanskost. Dessa ska tillagas 

på ett sunt sätt och ätas i rätt proportioner rätt tid på dagen. 

 

Unhealthy
Food 

Consumption
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Den ohälsosamma matkonsumtionen. Vad man enligt idealet inte ska äta. Denna kategori kan 

ses som motsats till den hälsosamma kategorin. I denna kategori finns bland annat mat som 

har hög fett- eller sockerhalt eller som tillagats på ett ohälsosamt sätt till exempel genom 

stekning. 

 

Inte ohälsosam matkonsumtion. I denna kategori pratar man inte om en idealisk hälsosam 

matkonsumtion. Inte heller talas det om att maten är ohälsosam och bör undvikas. Man lägger 

här mer vikt vid att undvika ohälsosam mat än att söka efter hälsosam mat och det är ofta här 

människor placerar in sin egen matkonsumtion. 

 

I den fjärde kategorin, inte hälsosam matkonsumtion, hamnar beteende som att äta alldeles för 

mycket eller alldeles för sent. Matkonsumtion som i sig och i rätt mängd inte är något fel på 

men som på grund av överkonsumtion inte längre är hälsosam.  

 

4.2.3 Bra Mat  

Som vi sett finns det flera olika sätt att definiera ”bra mat” på och att dessa definitioner kan 

skilja sig åt beroende vem det är som säger det. Ett exempel är Ljungberg (2001) som 

resonerar kring varför vi uppfattar att viss mat ses som ”bra mat”. Hon menar att vi skapar 

våra föreställningar om vad ”bra mat” är genom flera olika influenser. Tradition är en viktig 

aspekt, mat som i alla tider setts som bra mat ses fortfarande som bra mat. Detta bekräftar den 

positiva inställningen till exempelvis husmanskost. Vidare menar hon att människan påverkas 

starkt av det som experter och dietister menar är ”bra mat”. Vi har ett förtroende för experter 

och det de säger är ”bra mat” anser vi tillförlitligt. Vidare påverkar de larm som media sänder 

ut om ”dålig mat” och vad man inte bör äta vår inställning till ”bra mat”. 

 

4.3 Idealaspekten 

När vi nu gått igenom en del av samhällstrenden med hjälp av tid och hälsoaspekterna menar 

vi att även kroppsidealet påverkas av samhällsförändringar. Hur dagens människa ska se ut 

anser vi är präglat av den tid vi lever i och vad vi äter. Media spelar en stor roll i spridandet av 

idealbilden. Bilden av hur vi ska se ut framställs ofta i media. Vi menar att media till stor del 

formar idealet. 
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För att teoretiskt förankra idealaspekten använder vi oss av Stainton Rogers & Stainton 

Rogers (2001). De skriver i sin bok Psychology of Gender and Sexuality om vad som 

karaktäriserar dagens manliga ideal. Han anses bland annat självsäker, stark och tror på sig 

själv. Alla feminina sidor ska undvikas. Han ska även ha status, framgång och respekt hos sin 

omgivning. Idealet är en ”tough guy”. De beskriver vidare hur dagens kvinna ska vara och 

bete sig. De ger exempel på ideala handlingsmönster hos dagens kvinna. Bland annat 

förutsätts hon behandla sin kropp ”som ett tempel” och ”vara fast besluten att disciplinera 

kroppen genom bantning och motion”(sid. 51). En kvinna ska vara smal och slank. 

 

4.4 Media 

I stort sett varje dag kan man läsa artiklar eller reportage om mat. På löpsedlarna står det 

uppseendeväckande rubriker, och i dagstidningar, modemagasin görs det ständigt reportage 

om mat och hälsa. I speciella tidningar såsom Iform, Hälsa och B&K Sportsmagazine kan 

man läsa artiklar som behandlar detta ämne. Ofta skrivs det om vad man bör äta och vad man 

inte bör äta. Nya rön om vad som är nyttigt eller vad som rent av är farligt kommer hela tiden. 

Som konsument är det inte alltid lätt att hitta rätt i denna djungel. Vad ska man tro på? 

(Aftonbladet 2002-07-09, Efter mat larmet - vad vågar du äta?). 

 

Vissa av dessa nya upptäckter är inte alltid så väl förankrade och avfärdas ibland snabbt. De 

olika larm som sprids genom media har effekter inom livsmedelsbranschen. Rent 

försäljningsmässigt brukar man märka en minskad efterfrågan av den speciella varan 

veckorna direkt efter larmet men man går relativt snabbt tillbaka till sina vanliga 

konsumtionsvanor (Aftonbladet, Vi fortsätter äta chips - trots larmet, 2002-11-05).  

 

En annan mediekanal, TV, med program som handlar om mat har på senare tid utvecklats 

enormt. Det finns en uppsjö av TV-kockar som visar sig i olika kanaler. Maten som lagas ska 

vara enkel, god, den ska gå snabbt att tillreda och helst vara nyttig. För att man som 

konsument ska kunna följa upp det som händer på TV skriver man ner det i kokböcker som 

säljs med stor framgång (Alexandersson, Andersson, Kilpelä 2001).  

 

Även den reklam som visas på TV tror vi påverkar vad man kommer att äta till lunch. Stor del 

av denna reklam utgörs av annonser för snabb och lättlagad mat, som lämpar sig bra som 

lunchmat.  
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Det rådande skönhetsidealet gör även sitt till. Man försöker att vårda sin kropp och tänker på 

vad man stoppar i sig. Det kan lätt blir så att man lyssnar på de senaste råden och rönen man 

kommer i kontakt med. Man kan läsa olika test i till exempel tidningen SOLO (2003, nr 4) om 

innehållet i snabbluncherna som finns på marknaden. Det diskuteras var man får i sig i form 

av fet och energi och om det är tillräckligt eller för mycket av något. 

 

4.4.1 Medias påverkan 

Media kan tänkas påverka människors inställning till mat. Media använder olika metoder för 

att få igenom sitt budskap. Hur media påverkar oss och därigenom hur vi bildar oss 

uppfattningar om produkters förtjänster är viktigt för vad vi sedan faktiskt konsumerar. Det 

finns flera skäl till att mediabudskap om mat har en stark genomslagskraft. Vi vet från 

kommunikationsteori att genomslagkraften hos ett budskap beror både på egenskaper hos 

sändaren och egenskaper hos mottagaren. Vi börjar med sändaren. Enligt 

marknadskommunikationsteorin finns det faktorer som kan göra att ett mediabudskap får ökad 

slagkraft (Armstrong & Kotler, 2000). Ett skäl till att nyheter om mat slår igenom är att de 

ganska ofta bygger på information från experter och vetenskaplig forskning. Vi vet från 

marknadskommunikationsteorin att detta ökar slagkraften i ett budskap.  

 

Enligt samma teori stärks budskap kraftfullt av Celebrity endorsers och i matkretsar finns det 

numera ett flertal välkända personer som förmedlar information om mat. Exempel på sådana 

är Tina Nordström (TV kock), Carl-Jan Granqvist (Professor i gastronomi, På spåret) och 

Stefan Rössner (Professor inom Hälsa). Celebrity endorsers kan fungera på två sätt. Ett av 

dessa är att de förmedlar till konsumenterna de föreställningar och normer som de själva 

omfattar. Det andra sättet att påverka är hur kändisen ser ut. Exempelvis kan smala och 

vältränade kändisar ge signaler till konsumenter att kalorisnål kost med låg fetthalt är bra. 

Dessa personer kommer därmed att fungera som ideal och förebilder för våra lunchätande 

observationsobjekt. 

 

Ett annat skäl till att mat är viktigt för oss hittar vi på mottagarsidan. Det finns forskare som 

hävdar att maten är så viktig för oss att ”vi blir vad vi äter” (Fischler 1988, sid. 279). Om 

maten har så stor betydelse att den blir en del av vårt jag och personlighet, blir det sannolikt 

viktigt för oss att söka information om mat. Av dessa skäl har vi anledning att tro att rapporter 

i media är av stor betydelse för de personer som vi har observerat.  
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Det finns ett antal teorier som behandlar hur en person blir mottaglig för ett budskap från 

media. Severin/Tankard (1988) skriver om hur olika individers perception är mycket 

individuell. Ett begrepp i sammanhanget är Selective Perception som beskriver hur en person 

blir uppmärksam för budskap i media som till exempel intresserar eller överrensstämmer med 

hans värderingar. Är inte budskapen av intresse kommer personen inte att uppfatta dem. Ett 

annat begrepp som behandlas är Selective Retension. Här kommer individen att uppfatta 

budskapet när det når mottagaren, men dennes motivation kommer sedan att avgöra om han 

minns det eller ej. Det är således i det senare fallet minnet som blir den begränsande länken i 

processen.  

 

4.4.2 Opinionsledare 

Som ovan nämnts utsätts en person dagligen för en stor mängd meddelanden som har för 

avsikt att påverka individen i en viss riktning. Dessa kan antingen komma från media eller 

förmedlas mer interpersonellt via en opinionsledare. Vi har anledning att tro att denna 

påverkan kommer att påverka våra liv på en rad områden, bland annat vår syn på normer och 

tillämpning av dessa. Hadenius & Weibull (1993) beskriver i boken Massmedier hur vissa 

speciella personer, så kallade opinionsledare får stor påverkan på andra i deras omgivning. De 

karaktäriseras av att de påverkar på ett mer påtagligt sätt än massmedia, vilket sker genom 

samtal eller diskussioner. De återfinns i alla samhällsskikt och karaktäriseras av att de är mer 

intresserade av ett ämne än gemene man. Opinionsledarna exponerar sig också oftare för 

information i massmedia än andra. Genom att vara mycket insatta i en eller flera nischer har 

de en stor trovärdighet hos sin omgivning. Det finns två typer av opinionsledare, horisontella 

och vertikala. De vertikala verkar på riksplanet och är nationella ledare i olika funktioner och 

kan till exempel stå i spetsen för stora organisationer och politiska partier. De kommer därför 

att ha stor påverkan på samhället inom en rad olika områden. Normer är ett av dessa områden.  

 

Nationella standards kommer att sättas för vad som är accepterat och vedertaget ur 

normsynpunkt. Ett exempel för att illustrera detta kan vara när ledningen i socialstyrelsen 

sätter normer för hur vi ska äta för att det ska anses nyttig att äta. Ett annat exempel kan vara 

fackföreningen Metall som fattar beslut om att lunchen för dess anslutna medlemmar ska vara 

en viss tid. Dessa beslut av antagande av normer kommer i stor omfattning påverka på ett 

nationellt plan. 
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Den andra typen av opinionsledare, de horisontella, förmedlar information på det lokala 

planet och kan till exempel vara ledare för mindre föreningar eller grupper. De behöver inte 

vara några formella ledare utan kan ha en stor påverkan på andra personer ändå. De kan ha 

kontakt med de vertikala opinionsledarna, men hämtar det mesta av sin kunskap och 

information från media. Ett exempel på horisontella opionsledare kan vara lagkaptenen i 

fotbollslaget, ordföranden i rotary eller den kvinnliga gympaledaren på träningscentret. 

Gympaledaren på träningscentret kan vara mycket insatt i frågor som rör hälsa och träning. 

Hon har god insikt i vad som är en bra träning och förmedlar detta dagligen i sina pass. Det 

faktum att hon är vältränad, har social status och har inflytande på personer i sin omgivning 

gör att hon kommer att påverka personernas bild av ett kvinnligt ideal. Hon kommer att 

påverka folks normer i omgivningen genom hennes syn på det kvinnliga idealet vilken är 

sammanflätad med de intryck och information hon fått från media.  

 

4.5 Vad påverkar lunchfiguren 

Vi har nu tagit upp de aspekter som vi tycker är intressanta i en lunchsituation ur ett teoretiskt 

perspektiv. Genom att belysa dessa aspekter i vår modell nedan, fångas de normer som vi vill 

studera. Vi kommer utifrån denna modell göra djupdykningar i ämnena tid, hälsa och ideal 

samt de normer som träder fram inom dessa olika områden. Detta för att få en bra uppfattning 

om hur en lunchsituation ser ut ur normsynpunkt. I vår modell vill vi strukturera upp hur de 

olika aspekterna hänger ihop för att ge en helhetsbild av normerna i lunchsituationen.  

Modellens delar samverkar i ett socialt sammanhang och kommer att påverka individen till ett 

visst beteende. Genom att konstruera en modell hoppas vi ge ökad förståelse av denna 

samverkan.   

Figur 3. Påverkan på lunchfiguren 
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4.5.1 Tid, Hälsa och Ideal 

Tid, Hälsa och Ideal är de huvudaspekter som vi tycker i stor grad påverkar individens 

tänkande och handlande i en lunchsituation. Genom de observationer vi gjort har vi insett att 

dessa bitar är av central betydelse för att förstå följandet av normer. Vi anser att dessa 

aspekter påverkar individen och har därför placerat de i direkt förbindelse med huvudet på 

figuren. 

 

4.5.2 Media 

Den påverkan som media utövar är på många sätt universell. Den kommer att påverka ur 

många synvinklar, dels hur vi ser på de tre övre delarna av figuren; tid, hälsa och ideal, men 

också i vilken grad vi väljer att följa normer som är förknippade med dessa områden. Media 

är på dessa sätt central och bildar därför centrum i figuren och är placerad i magen. Vi tror att 

medias påverkan ligger dels på det undermedvetna planet men även på det medvetna och 

ställningstagande planet. Det är därför många gånger svårt att sätta fingret på vad som är den 

direkta orsaken till ett visst beteende. Detta trots att man vet att det är betingat av att media 

påverkar. Mixen av medvetna och omedvetna handlingar gör att vi följer eller avviker från 

normer. 

 

4.5.3 Följa normer, avvika från normer 

De intryck vi får genom syn och hörsel påverkar oss och vårt tänkande vilket i sin tur kan ha 

inverkan på hur vi agerar. De normativa influenser vilka vi utsätts för kan ha en stor betydelse 

för hur människan beter sig (Hoyer/MacInnis, 2001). Influenserna kan komma från skiftande 

håll, det finns också olika motiv för att följa eller avvika från en norm. I figuren illustrerar vi 

detta genom att låta fötterna vara den del som avgör vägvalet. För individen finns således 

alltid två val, och olika motiv styr detta val. Individen vet vilken norm man förväntas följa 

men gör ändå motsatsen på grund av starka krafter inombords. Andra exempel på motiv att 

avvika från normer kan vara kompensatoriska beteenden. Ett beteende som är en avvikelse 

från en norm kan rättfärdigas med ett följande av en annan. Exempel på detta kan vara att man 

på ett riktigt och ordentligt sätt lever på diet i veckorna men som kompensation unnar sig en 

stor chokladkaka på helgen som belöning för detta. Vägvalet att avvika eller följa en norm 

kan påverkas av samtliga andra rutor i figuren. Exempelvis anser vi att media har påverkan på 

samverkan med tid, hälsa eller ideal. 
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Slutligen kan man konstatera att vårt samhälle till stor del bygger på att medborgare följer 

normer. Detta förenklar och upprätthåller bland annat ordningen i samhället. Att avvika mot 

en norm kan i många fall leda till sanktioner, och konsekvensen blir att individens beteende 

även påverkas av vad denne kan förvänta sig efter en normavvikelse. Detta är dock en del av 

fenomenet som vi valt att inte illustrera i vår figur. 
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5 Empiri 

 

Här kommer vi att behandla den empiri som vi har samlat på oss under våra 

observationsveckor. Vi kommer även i detta kapitel strukturera upp materialet efter tid, hälsa 

och ideal. 

 

5.1 Tid-samtid 

 

Figur 4. Lunchfiguren tänker på tid 

 

Under den här empiridelen som handlar om tid kommer vi att ta upp normer som beskriver 

tidlöshet, samtidighet samt en genomgång av hur tiden påverkar valet av matställe. Vi 

kommer att ge exempel på hur dessa normer spelas upp under våra observationer samt med 

hjälp av teorier förklara vad vi sett.   

 

5.1.1 Tid att äta lunch  

Under våra observationer har vi upplevt att lunchen skall vara effektiv. De grupper vi följt 

under en lunchsituation har haft en begränsad tid mitt på dagen. I en av observationerna målas 

detta upp på ett illustrativt sätt. 

 

”Jag tar hellre en kortare lunch för att komma hem till min familj lite tidigare, man vill ju inte sitta och sega på 

lunchrasten”, sade Norrlänningen. De två männen på restaurangen Gladimat hade avsatt 30 minuter till lunch. 

Man håller denna avsatta tid så noga att en av de två inte hinner äta upp. Chefen på samma företag ansågs sig 

inte ha tid att ta lunchrast denna dag utan bad sina kollegor att köpa med en smörgås att äta på kontoret.  

 

Vi ser i dagens samhälle en trend som består i att fler och fler matställen dyker upp, där USA 

leder utvecklingen. Enligt C.P. Price (2002) har livsmedelsrelaterade tjänster ökat markant 

under 90-talet. Mellan åren 1990 och 1999 steg försäljningen inom denna sektor med 49 %. 

Den stora förklaringen ligger i att fastfood, snabbservice, take away och restaurangätandet 
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möter en tydlig önskan hos de västerländska konsumenterna om att reducera tiden för 

matlagning och ätande. 

 

I Aftonbladet (2000-05-10) kan vi läsa att bara varannan hinner äta lunch varje dag och att en 

tiondel aldrig tar lunchrast på grund av stress. Många ersätter lunchen med godis och kaffe. 

Det står att läsa följande i artikeln. ”Om man äter lunch får man en jämnare blodsockerhalt 

som gör att man klarar sig längre, medan man blir hungrig redan efter en timme om man 

istället ätit en chokladkaka”, säger Eva Landström som jobbar vid centrum för tillämpad 

näringslära vid landstinget i Stockholm.  

 

Vi kan se en yttring av tidlöshet när människor som skall äta lunch nås av meddelande från 

när och fjärran, på mobiltelefon och via datorn exempelvis. Dessa meddelanden man nås av är 

avsända från nutid men kan även innehålla äldre information. Chefen på företaget kan 

uppleva hur tidlösheten påverkar hans lunch, då han behandlar lunchsituationen som arbetstid. 

Här kan man på ett konkret sätt se hur samtidighet spelas upp i lunchsituationen, det vill säga 

att man samtidigt utför flera saker såsom jobba, äta och prata i telefon. Vi såg i 

observationerna ovan hur chefen inte hade tid att sitta ner och äta utan bad dem köpa en 

macka till honom på vägen tillbaka. Detta illustrerar samtidighet väl. Att korta ner lunchen så 

pass mycket att man bara avsätter tid till att få i sig maten kan vara en effekt av att man vill 

utnyttja som mycket som möjligt av sin arbetsdag till sina arbetsuppgifter. Man prioriterar 

andra saker, antingen att komma hem tidigare eller arbeta mer, istället för att ta längre 

lunchrast. 

 

Under våra observationer stötte vi på ytterligare ett fenomen som vi tycker är värt att belysa. 

Vi var med i ett personalrum på en skola i Lund. Vi hade bestämt träff med en lärare och blev 

inlotsade i högstadiets personalrum.  

 

Väl inne i personalrummet trängdes tolv personer runt ett bord för åtta, de som inte fick plats stod runt bordet. 

Ett nästan tomt bord stod bredvid men nyttjades endast av dem som aktivt inte ville deltaga i den sociala 

gemenskapen. Vi hade lyckats få plats runt bordet och det pratades hej vilt om diverse saker såsom TV-program 

och fritidsaktiviteter och stämningen var god. Det bekom dem inte nämnvärt att vi var närvarande. Då kom Jan 

in i rummet. Han hade ätit snabbt och var nu pratglad. Han började planera med den ene, uppläggning av 

lektioner med en annan och betygsunderlag med en tredje.  
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Återigen stöter vi på samtidighet. Det illustreras i det här fallet av att lärarna har många bollar 

i luften. Så kan en vardag se ut idag. En yrkesverksam person kan under sin vardag ställas för 

ideliga val och prioriteringar. Många sådana situationer upprepas och det finns ständigt nya 

saker att sätta tänderna i. Ett resultat av det vi beskriver blir att mycket skall göras på mindre 

tid. Exempel på hur detta yttrar sig illustreras väl i vår observerade lunchsituation. I denna 

skolmiljö kändes det naturligt att man pratar om elever och arbete så fort man blev ledig, 

lärarna upplevdes alltid vara tillgängliga så länge de befann sig på skolan. Vi upplevde det 

dock som om lärarna hade en jämn stressnivå.  

 

5.1.2 Välj rätt lunchställe 

En intressant aspekt är närheten till matstället. Den omedelbara närheten som det innebär att 

ha kontor i samma byggnad som ett matställe gör att man sparar tid på att gå dit, samt att 

samtliga från företaget träffas på samma matställe av bekvämlighetsskäl men kanske även av 

sociala skäl. När vi möter gruppen blir det klart för oss att man är frekventa besökare av 

denna lunchrestaurang.  

 

Personerna har inte spenderat mycket betänketid över valet av lunchställe. De fyra på Gladimat förklarar valet 

med att ”vi arbetar här i byggnaden på tredje våningen och gillar utbudet och närheten, vi brukar gå hit”.  

 

Vi ser i denna observation att normen för val av lunchställe är närhet och att mycket lite tid 

används för att välja lunchrestaurang. För att illustrera den normen använder vi oss av en 

metafor. En metafor innebär att vi använder oss av en specifik bild eller modell för att 

illustrera viktiga egenskaper i en, av våra observationsobjekt upplevd situation, från ett visst 

perspektiv. Användbarheten av metaforer framhävs av Morgan (1986). Enligt Morgan hjälper 

metaforen oss att se fenomen på distinkta men begränsade sätt. Metaforen är inte bara en 

analysmetod, den innehåller också ett sätt att tänka samt ett sätt att se som visar hur den 

studerade förstår världen. Metaforen uttrycker väsentliga egenskaper i tolkningen i termer av 

något annat. Exempelvis innebär användandet av en maskinmetafor för att beskriva en 

organisation inte att organisationen är en maskin, utan att den i vissa avseenden har 

maskinliknande egenskaper. 

 

När vi nu använder en transaktionskostnadsmetafor för individens val av restaurang, innebär 

det inte att vi ger oss in i allt vad transaktionskostnadsanalys innebär (Coase, 1937), däremot 

finns det aspekter i valsituationen som illustreras väl av transaktionskostnadsanalysens termer. 
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Transaktionskostnader är de kostnader som uppkommer då man planerar, flyttar sig och 

konsumerar en lunch. Exempel på sådana här kostnader är sökkostnader, 

informationskostnader, förhandlingskostnader, beslutskostnader och förflyttningskostnader. 

Eftersom individerna skall maximera nyttan av sin tid under arbetsdagen är det viktigt att inte 

spilla onödigt mycket tid och därmed förlora intäkter då man kan ta enkla beslut. Ett exempel 

på beslut som sparar tid och pengar är att gå dit man alltid går, om det stället ligger nära. För 

att få underlag till detta genomför vi nu en analys av de olika transaktionskostnader som ingår 

i vår metafor, den bild man kan ha vid köpet av en lunchmåltid.  

 

Sökkostnader 

Sökkostnader definieras som de kostnader som uppstår när köpare och säljare skall hitta 

varandra. I vårt fall rör det sig om de kostnader som de lunchätande har för att hitta en lämplig 

restaurang. Ett sådant sökande kan göras omfattande, med hjälp av gula sidorna, 

restaurangguider och promenader i staden. Kostnad uppstår framförallt i form av tidsåtgång. 

Restauranger som ligger nära och är välkända har klara fördelar. 

 

Informationskostnader 

Informationskostnader definieras som vad det kostar för köparen att informera sig om varan 

eller tjänsten. För den lunchätande handlar det om att uppsöka restauranger, jämföra menyer 

och restaurangens övriga kvaliteter. En restaurang som ligger nära och där menyn är känd har 

lägre informationskostnader än en mer avlägsen restaurang med okänd meny. 

 

Förhandlingskostnader 

Förhandlingskostnader definieras som vad det kostar för köpare och säljare att komma 

överens om priset. Dessa kostnader är låga eftersom restaurangpriser inte är förhandlingsbara. 

Dock kan man tänka sig att en grupp arbetskamrater som skall enas om en meny har vissa 

förhandlingskostnader. 

 

Beslutskostnader 

Beslutskostnader definieras som vad det kostar köparen att utvärdera säljarens villkor i 

jämförelse med andra säljares. Sättet att få ner dessa kostnader är att inte jämföra alltför 

många utan att ta något som är närbeläget och välkänt. 
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Leveranskostnader 

I vårt fall måste leveranskostnader inkludera kostnader för att förflytta sig till och från den 

plats där man skall äta. Här tänker vi oss att den stora transaktionskostnadsbesparingen ligger 

i att gå till en restaurang i samma byggnad som man jobbar. För att exemplifiera vad det 

skulle innebära för vår grupp att exempelvis äta sin lunch på Tegnérs matsalar, i centrala 

Lund, tar vi här ett litet exempel. De företagsanställda måste förflytta sig från sin arbetsplats 

till stan. För att komma till stan måste man antingen åka buss, bil cykla eller gå. Om du går 

från Ideonområdet till Tegnérs tar detta ungefär 15 minuter, sedan äter du i ungefär 40 

minuter och går tillbaka i cirka 15 minuter, du har i detta fallet förlorat 30 minuter i arbetstid 

på promenaden fram och tillbaka. Åker du buss kostar detta pengar och tid. Kör du bil får du 

räkna med parkeringsavgifter, bensinkostnader etcetera. 

 

Juridiska kostnader 

Juridiska kostnader definieras som kostnader vid en eventuell tvist. Sådana kostnader är 

ovanliga vid lunchätande och bortses från i den här analysen. 

 

5.1.3 Tiden styr restaurangvalet 

När vi använder transaktionskostnadsmetaforen för att tydliggöra normerna vid val av 

lunchställe, visar det sig att huvuddelen av de argument som leder till att man går till samma 

restaurang kan uttryckas som tidsvinster. När tidsaspekten vägs in i lunchvalet ser vi att 

restauranger i närheten innebär klart lägre transaktionskostnader. Detta illustrerar normen att 

regelmässigt besöka en restaurang som ligger i närheten av arbetsplatsen. Det är också så att 

de transaktionskostnader som uppkommer då man skall söka sig till en ny och mer avlägsen 

restaurang är så pass höga att ett något lägre pris inte motiverar byte av lunchställe.  

 

De individer som vi observerade vinner alltså oerhört mycket i tidsbesparing på att äta i sin 

absoluta närhet. Vi har tidigare visat att sociala aspekter och samtidighet också är mycket 

väsentliga vid restaurangbesök. Detta gör att de som väljer restaurang sannolikt inte är de 

mest priskänsliga konsumenterna. Den som är priskänslig väljer kanske istället att ta med mat 

hemifrån i en lunchbox för att äta den på arbetsplatsen. I detta sammanhang skall vi dock 

notera betydelsen av sociala aspekter och självbilder. En person kan ha begränsade 

ekonomiska resurser men ändå avstå från lunchboxen. Detta kan bero på att vederbörande inte 

tycker att en lunchbox stämmer överens med den personliga imagen eller att lunchätandet på 

arbetsplatsen äger rum på ett sådant sätt att en lunchbox anses otänkbar. Detta ligger dock 
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utanför vad vi har observerat, men företeelsen har diskuterats under lunchobservationerna. 

Den som anser att tiden är mycket väsentlig kommer inte heller att gå på restaurang. Dessa 

människor hoppar kanske istället över lunchen eller konsumerar något på vägen mellan två 

sammanträden. I detta sammanhang kan vi notera att viktväktarnas drickyoughurt har haft en 

mycket snabb försäljningsutveckling (ViktVäktarna) sedan den lanserades nyligen. Denna 

försäljningsframgång illustrerar en sådan trend. Restauranglunchen kombinerar bekvämlighet 

med social samvaro. Detta innebär att den som jämför restauranger utifrån priset på dagens 

rätt missar många av de variabler som är väsentliga för de konsumenter som går ut och äter 

lunch tillsammans.  

 

Om gruppen som vi observerade skulle välja att äta sin lunch på ett annat lunchställe, 

exempelvis Dalby Gästis, cirka 15 km utanför Lund, skulle transaktionskostnaderna i 

metaforen skena iväg. Dock kan man vinna mycket i sociala termer, en liten vardagsutflykt 

som stärker personalens anda och sammanhållning. Vid speciella tillfällen kan detta då 

motiveras av att de sociala värdena överstiger den ökande tidsanvändningen. Ett sådant socialt 

mervärde skulle kunna vara att man har en inviterad gäst som man vill göra ett positivt intryck 

på genom att välja en välkänd restaurang. Ett annat mervärde kan uppstå genom att lunchen 

äger rum i en utvald miljö där man kan diskutera igenom viktiga frågor på arbetsplatsen. Här 

uppstår då en samtidighetsvinst som överstiger transaktionskostnaderna. Normalfallet är dock 

närhet och det blir som Lotta i det observerade sällskapet säger:  

 

”Följden av att välja något annat ställe skulle vara att jag fick äta själv, de andra tycker det är så bra här att jag 

inte direkt har något val”. 

 

För att bibehålla en positiv relation anser vi att det kan vara lämpligt att de lunchätande 

kollegerna är lyhörda för denna typ av synpunkter. Den sociala gemenskapen reduceras om 

någon väljer att lämna gruppen. Vid våra observationer har vi upplevt att man ogärna bryter 

sig ur sin lunchgrupp då man kan känna ett behov av social gemenskap. En annan anledning 

vi har upplevt som gör att man inte bryter sig ur en gemenskap är att lunchen är rutiniserad. 

Att inte följa med den vanliga gruppen på lunchrasten är att avvika mot de sociala normer 

som skapats av en rutin. 
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5.2 Hälsa 

 
Figur 5. Lunchfiguren tänker på hälsa 
 
 

Under den här empiridelen har vi tittat på vad våra observationsobjekt karaktäriserar som ”bra 

mat” och vad denna sammankopplas med. Vi tittar också på hur den stillasittande 

generationen reflekterar över sin situation samt en diskussion om inställningen till lightläsk.  

 

5.2.1 Bra mat 

Att äta rätt anses viktigt för att kroppen ska må bra och man ska få i sig allt kroppen behöver. 

Under våra observationer har uttalande gjorts om vad som är ”bra mat” och vad man ska äta. 

Vid en av våra observationer har det bland annat framkommit att husmanskosten anses som 

”bra mat”.  

 

”Men Tengans har bra mat! De har soppa, bröd, salladsbuffé och vanlig mat. Där kan man få potatis och en 

köttbit. Och det är ju bra mat. Riktig potatis med kött och sås är ju riktig husmanskost” utbrast Stefan. 

 

Den klassiska vardagsmaten är den som ger oss trygghet och väcker vår aptit och 

husmanskosten kommer att prägla vår matkultur även i fortsättningen (Rusk, 1994). Från 

början var husmanskosten en sammansättning av relativ fet, enkel och billig mat (Borgström 

och Sjöndin, 2001). Ofta kopplas husmanskost ihop med det man blivit serverad under sin 

uppväxt och denna mat associeras ofta med ”bra mat”. 

 

Stefan säger att han ser husmanskost som ”bra mat”. Vi kan tänka oss att detta har sin grund i 

att han har blivit serverad husmanskost under sin uppväxt. För Stefan spelar det stor roll att 

äta riktig mat och för honom är husmanskost riktig och bra mat. Tron på att man äter ”bra 

mat” kan tänkas ligga mycket i de föreställningar som han har med sig från sin uppväxt. Detta 

kan sedan kopplas till en trygghetskänsla.  

Följa normer

Media

Tid

Hälsa

Ideal

Avvika från normer
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5.2.2 Vikten av sallad 

Under observationerna märkte vi att många tycker att sallad är en viktig del av lunchen. Bland 

de vi har observerat har flertalet både tagit rikligt med sallad och ätit upp den. Vi upplevde 

även att en besvikelse infann sig om inte salladen uppfyllde förväntningarna.  

 

På skolan i Lund bestod idag salladsutbudet av grönsallad, tomater, gurka, oliver och lök. Trots detta till buds 

var lärarinnan aningen besviken på att det inte fanns mer. Att det inte var lika mycket sallad som det brukade var 

ett återkommande samtalsämne senare under lunchen. ”Sallad är en viktig del av lunchen. Här på vår skola 

brukar salladsutbudet vara bra, vilket är uppskattat av både lärare och elever. Men just idag är utbudet ovanligt 

dåligt”, sade lärarinnan.  

 

På Lunds nation gick det att utläsa en besvikelse hos en av killarna då denna serverades sin mat. ”Det var inte 

mycket sallad”, utbrast Casper. 

 

”Lägg märke till att jag har tagit sallad, men det brukar jag faktiskt göra varje dag”, sade den något överviktiga 

manliga chefen, Sten, på Gladimat. Men han rörde den knappt. 

 

De olika matmodellerna förespråkar att varje måltid bör innehålla något från de olika delarna, 

där tyngdpunkten bör ligga på grönsaker och basvaror såsom potatis och bröd. Enligt 

tallriksmodellen bör nästan halva tallriken bestå av grönsaker som kan vara både varma och 

kalla. 

  

Med stöd från dessa uttalanden kan vi se en tendens till att sallad anses som nyttigt och en 

viktig del av måltiden. Man kan här utgå från de olika matmodeller som förespråkar att en av 

de stora delarna på tallriken ska vara sallad och att de flesta av de observerade verkar följa 

detta mönster. Trots denna upplevda medvetenhet om att man bör äta sallad är det bara hälften 

av de svenska männen som äter den rekommenderade andelen grönt på 500 gram/dag 

(Aftonbladet 2003). Ett tydligt exempel på Aftonbladets påstående är då chefen poängterar att 

han tagit sallad, men inte äter upp den. Detta kan vi se som en avvikelse från den norm som vi 

tycker oss se att det är viktigt att äta sallad. Normen om detta grundar sig exempelvis i 

tallriksmodellen.  
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5.2.3 Tänja gränser 

Vi kan konstatera att man pratar om ”bra mat” på olika sätt. Vi upplever att snabbmat ibland 

ses som dålig mat, men en del uttalande under våra observationer antyder att så behöver det 

inte alltid vara. 

 

”Jag har tagit reda på hur många kalorier en genomsnittslunch här på Gladimat innehåller. Det visar sig att man 

får i sig 1100 kalorier om man tar lite av varje av buffén, och om man jämför detta med McDonalds, som jag 

också har tagit reda på, där man kan till exempel äta ett BigMac meal, en hamburgare, mellanpommes och en 

vanlig mellanläsk, så får man i sig 1200 kalorier. Och byter man då ut läsken mot en lightläsk så kom man ner 

under 1000 kalorier. Så om man äter inom de ramar som finns för kaloriintag på de övriga måltiderna så kan man 

med gott samvete äta McDonalds mat till lunch” sade Norrlänningen. 

 

Att snabbmat inte behöver vara onyttigt diskuteras i olika media. I tidningen SOLO (nr 4, 

2003) menar dietisten Viveca Annell att en kebab, som innehåller magert kött och ganska 

mycket sallad, är en bra lunch. Vad gäller de olika hamburgerkedjorna kan man istället för 

pommes äta grönsaker och dricka  mjölk eller juice istället för läsk. Hon menar att 

hamburgaren i sig inte är onyttig utan det är det man äter till som är mindre bra. Även Rössner 

(2003) menar att dagens snabbmatsätare inte har dåligt samvete eller förfasar sig över sina 

vanor. För dem är snabbmat vanlig mat. Vidare menar han att man inte nödvändigtvis behöver 

äta onyttigt för att man äter snabbmat, tvärtom menar även han att det är biprodukterna som 

hör ihop med snabbt förtärd mat som är onyttig.  

 

Vi upplever att inställningen till snabbmat har förändrats. Från att har ansetts vara dålig kost, 

till att vi nu i ökad utsträckning accepterar denna typ av mat. Detta tror vi kan bero på att det 

tidigare framförallt fanns såkallad ”junkfood” som snabbmat, men att det i dagsläget finns ett 

större utbud och även en ökad efterfrågan på mer varierad och nyttigare snabbmat. Idag kan 

man i stort sett hitta allt från sallad till varma färdiga måltider. Till exempel har traditionella 

restauranger mött denna efterfrågan med att erbjuda färdig mat över disk. 

 

5.2.4 Variation 

Att äta varierad mat och få i sig lite från matmodellernas alla delar varje dag anses vara viktigt 

för kroppens välbefinnande enligt en enad dietistkår. Variationen avspeglar sig även på ett 

annat sätt, nämligen genom att ha mer än en rätt att välja mellan.  
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”När jag äter här på Gladimat finns det mycket att välja mellan och jag tar lite av varje så det blir en bra och god 

sammansättning. Det är viktigt att det äta en riktig lunch, att det ser aptitligt ut och att det är varierande, vilket 

denna restaurang är relativt bra på” sade Sten. 

 

”Idag har vi inte två rätter att välja bland, det brukar vi ha!” beklagade sig lärarinnan då vi stod i matkön. 

 

Trots att mat finns tillgängligt i stort sett dygnet runt finns risk att vi äter allt för ensidigt. För 

att få i sig alla de näringsämnen kroppen inte kan tillverka själv är det viktigt att vi äter 

allsidigt. Om man utesluter vissa delar från kosten utan att tänka på vilka nyckelnäringsämnen 

som går förlorade kan detta leda till näringsbrist säger docent Maria Lennernäs Junberger, 

(Iform, 2001). Att äta varierande och omväxlande mat är viktigt för att i längden må bra 

(Våga äta, 1989). En alltför ensidig kost kan orsaka brist på viktiga näringsämnen (Rusk, 

1994). Hoyer/MacInnis (2001) diskuterar fenomenet att människan hela tiden söker variation. 

De menar att om man till exempel skulle äta samma sorts mat varje dag skulle man bli 

uttråkad och för att inte bli det drivs man till att söka variation. Inom marknadsföring och 

konsument beteende kallar man detta för variety seeking. Detta beteende är mest 

förekommande vid köp av low involvement produkter. Det medför att konsumenten byter vara 

eller märke men det är för det mesta inte ett resultat av missnöjdhet utan för att man just söker 

variation.  

 

Som vi har uppfattat det i våra observationer handlar det om att konsumenten söker efter ett 

varierande utbud av mat. En variationsrik meny upplever vi vara av stor betydelse vid val av 

lunchställe. Detta verkar utifrån våra observationer vara en förutsättning för att man ska välja 

just sin lunchrestaurang. Det verkar vara viktigt att maten är varierande och att man har olika 

valmöjligheter mellan olika rätter. 

 

5.2.5 Vikten av att äta lunch 

En majoritet av de observerade ansåg att lunchen är en viktig måltid. Den ska ge energi så 

man orkar med resten av dagen. För många var lunchen det största målet på dagen. 

 

De var alla ganska överens om att lunchen var det största målet på dagen och att det var viktigt att det var gott 

och att man skulle bli mätt. ”Ja, lunchen är viktig, det är dagens viktigaste mål” utbrast Stanley. 

 

”Men jag måste äta ordentligt mitt på dan för att få energi och orka med eftermiddagen, jag äter nog mest på 

lunchen” sade Norrlänningen. 
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En diskussion som uppkom i lärarrummet var vikten av att äta lunch, hur mycket energi den ger och även hur 

viktig den var för barnen. Vid denna observation gavs intrycket av att lärarkåren var en medveten grupp som åt 

en balanserad lunch.  

 

Enligt livsmedelsverkets allmänna rekommendationer ska man fördela energiintaget över 

dagen (Livsmedelsverket 2003). För barn och vuxna kan en lämplig måltidsordning vara tre 

huvudmål och två till tre mellanmål. Målet mitt på dagen ska tillföra 25-35 % av 

energiintaget. Även ViktVäktarna (2003) rekommenderar ett jämnt energiintag under dagen, 

slarvar man med lunchen kan det vara lätt att man äter mer på eftermiddagen och kvällen än 

vad man borde. 

 

Vi har upplevt att lunchen i dess betydelse som energitillskott är viktig. De flesta av de 

observerade äter en ordentlig måltid för att få energi till resten av dagen. Medvetenheten kring 

näringstillförseln är präglat av en stark norm om vikten av att äta en ordentlig lunch. 

 

5.2.6 Den stillasittande generationen 

De flesta av de personer vi observerade har en stillasittande sysselsättning. Särskilt vid en 

observation visade man medvetenhet om detta och försökte anpassa sig därefter. 

 

”När jag började jobba i Lund, och fick börja pendla med bil cirka två timmar varje dag, märkte jag att jag 

började gå upp i vikt eftersom jag satt mer stilla och körde mer bil. Då började jag fundera på vad det var jag åt, 

och vad jag kunde göra åt detta. Jag drog genast in på mjölk och bröd till lunch, vilket fungerade för att inte gå 

upp mer i vikt och trivas med mig själv”, sade Norrlänningen. 

 

Detta är ett allt vanligare problem idag. ”Nästan åtta timmar av vår vakna tid tillbringar vi 

sittandes. Sitter vi inte i bilen, sitter vi på jobbet eller framför TV:n”(Aftonbladet, Rör dig 

mer- annars dör du, 2003-04-24). Fysisk inaktivitet är enligt samstämmiga experter den 

troligaste anledningen till att övervikten ökar så snabbt i Sverige (Aftonbladet, Vi är tjockare 

än någonsin, 2003-04-22). Att inte röra på sig har allvarliga konsekvenser för hälsan, skelettet 

blir skörare, musklerna förtvinar och hjärtat orkar allt mindre. I Aftonbladets artikel ”Rör dig 

mer - annars dör du” står att läsa att nästan 50 000 svenskar dör varje år på grund av att de 

inte rör sig tillräckligt. Om man inte rör på sig gör man inte av med lika mycket energi som 

om man hade haft ett mer aktivt liv och risken för övervikt ökar. I Sverige har fetman ökat 

drastiskt i båda könen och i samtliga åldersgrupper. För män i åldern 25-44 har fetman ökat 



 32

med 10,5 % från åren 88-89 till 96-98. För kvinnor i samma ålder och under samma period är 

ökningen 7,5% (Överviktsenheten, Huddinge Universitetssjukhus AB, Karolinska Institutet, 

Verksamhetsberättelse år 2001).  

 

Enligt en undersökning utförd av Aftonbladet/Sifo anser sig 87 % ha mycket bra eller ganska 

bra kunskaper om kost, motion och hälsa. Ändå är till exempel bara 20 % av alla svenskar 

över 30 år tillräckligt fysiskt aktiva, enligt folkhälsoinstitutets beräkning 1999. Vi är dock inte 

alltid medvetna om detta, Aftonbladet/Sifo visar att 57 procent tror att de är tillräckligt fysiskt 

aktiva (Aftonbladet, Vi är tjockare än någonsin, 2003-04-22). 

 

För att undvika att gå upp i vikt berättar Norrlänningen att han drar ner på maten men han 

nämner ingenting om att han borde röra på sig mer för att kompensera den viktökning som 

hans stillasittande liv leder till. Norrlänningen menar att hans livsstil har fått honom att tänka 

på vad han äter då hans jobb innebär mycket stillasittande på grund av kontorsarbete och 

pendling. Vi upplever att han ger intryck av att anse sig ha goda kunskaper inom hälsa och 

mat. 

 

5.2.7 Ökad läskkonsumtion 

Vid våra observationer var läsken en vanligt förekommande måltidsdryck. Då vi såg tecken 

på att man hade olika syn på läsken ansåg vi det vara intressant att ta upp. 

 

Norrlänningen väljer att dricka en Pepsi Max och han berättar att det är en del i hans medvetenhet om att äta och 

dricka sunt. Han hävdar bland annat att kaloritalet i en läsk är ganska högt, så det finns all anledning att inte bara 

äta sunt utan också att dricka sunt. Han berättar även att han gått ner i vikt sedan han slutade dricka mjölk. 

 

Stefan valde en stor Coca-Cola till sin hamburgare och pommes på Burger King. 

 

Konsumtionen av läsk har enligt jordbruksverkets senaste rapport ökat med 22 % de senaste 

åren (Aftonbladet, 2003-01-14). 1996 drack vi i Sverige 74,5 liter läsk per person och år, 2000 

hade detta tal stigit till 90,6 liter per person och år. Claude Marcus, professor vid 

överviktsenheten Huddinge sjukhus, ser att många som har problem med vikten, eller är 

överviktiga, har överkonsumerat just söt läsk och saft (Aftonbladet, 2003-04-22). I artikeln 

kan man vidare läsa att en läsk innehåller 42 kcal/dl och det är många som inte tänker på hur 

onyttig den egentligen är. Socker är viktökande och att dricka en coca-cola är som att äta elva 

sockerbitar.  
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Vi tror att den ökade läskkonsumtionen hänger samman med den ökade konsumtionen av 

snabbmat. På många snabbmatsrestauranger erbjuds läsk som dryck till maten. Vi upplever 

också en ökad marknadsföring av olika läsksorter. Läsken framställs som att den skall vara en 

del av konsumentens identitet i denna reklam.  

 

5.2.7.1 Farliga ämnen  

Media överöser oss med olika larm vad gäller de ämnen som finns i det vi stoppar i oss. Att 

våra observations objekt uppmärksammat denna debatt framgår av den diskussion som följer 

nedan. 

 

Amerikanen hävdar att Pepsi Max inte är nyttig att dricka för mycket av. Den innehåller fenylalanin, ett ämne 

som enligt undersökningar visat sig ge allergisymptom hos en stor del av svenska folket. Han tycker att man bör 

lyssna på dessa undersökningar som kommit fram till att ämnet binds i hjärnan och man blir dum i huvudet. 

Vidare berättar han att han alltid får ont i huvudet när han dricker lightläsk. Norrlänningen kontrar kritiken mot 

lightdrycken med att det kommer så mycket olika larm hela tiden. Han menar att olika undersökningar pekar på 

att flertalet livsmedel är farliga på något sätt, men för att man skulle bli drabbad av något så måste man dricka 

sådana stora mängder av det. I så fall tog han att han blev av med några hjärnceller istället för att han skulle 

dricka mjölk och bli tjock så att kläderna skulle sitta tight och fult. 

 

En aspekt på det som sägs ovan har Rössner som säger att lightprodukter innehåller inte den 

mängd socker som ”regular” alternativet innehåller. Dock är det så att light produkterna 

innehåller ämnen vars sammansättning kroppen inte kan ta åt sig, och som därför blir minst 

lika skadliga för kroppen som ”regular” produkterna (Rössner, 2003).  

 

Några exempel på larm som når oss via media går att läsa i tidningen Aftonbladet; Akrylamid 

finns i kaffet, 2002-04-26. Vi fortsätter äta chips - trots larmet, 2002-11-05. Kalasnyhet för 

chipsälskarna – Ny undersökning visar att akrylamid minskar cancerrisk, 2003-01-28. Frys 

grönsakerna så blir de nyttigare – färska grönsaker innehåller ämnen som kan ge cancer, 

2003-04-20. 

 

Larm från media och olika experter kan ge oss annan information som påverkar vår 

uppfattning och därmed i vilken kategori vi placerar in matkonsumtionen. Troligt är att 

människor ständigt är öppna för att ändra sina uppfattningar när nya larmrapporter uppdagas i 

media, expertutlåtande, rykten etcetera (Östberg, 2003). 
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Diskussionen om lightläsken mellan de två personerna är intressant då de har olika 

uppfattningar. Den ena dricker lightläsk för att han vill dricka sunt, den andra menar att 

lightläsk är farlig att dricka enligt flera olika larm. 

 

5.2.7.2 Orsaker till att man påverkas av media    

I exemplet ovan där Amerikanen diskuterar lightprodukter, är det uppenbart att han 

uppmärksammat och tagit till sig medias budskap om att lightläsken skulle vara farlig. 

Norrlänningen verkar inte påverkbar för sådan information. Severin/Tankard (1988) skriver 

om personers perception som är mycket individuell. Attityder, förutfattade meningar och till 

exempel motivation påverkar i vilken grad en person blir mottaglig och påverkad av medias 

budskap. Norrlänningen kan sägas visa tecken på selective perception, han fäster helt enkelt 

ingen vikt vid expertlarmen trots att han utsätts för dem. Tänkbart är även att han är ett 

exempel på selective retension. Detta innebär att han inte kommer att komma ihåg vilka 

budskap han har utsatts för genom media. Hans motivation är helt enkelt för låg vid tiden för 

exponeringen att han inte kommer ihåg budskapet. Som teorin menar kommer Norrlänningens 

attityd då att förbli oförändrad och han kommer även i fortsättningen att betrakta lightdryck 

som en bra och nyttig bordsdryck. 

 

Hadenius & Weibull (1993) beskriver horisontella opinionsledare. De karaktäriseras av att de 

påverkar personer i sin omgivning på ett mer påtagligt sätt än massmedia. De återfinns i alla 

samhällsskikt, och de påverkar genom interpersonell interaktion. Genom att vara mycket 

insatta i en eller flera nischer har de en stor trovärdighet hos sin omgivning. Man kan ställa 

sig frågan hur Amerikanen kan vara så mottaglig för medias expertlarm om fenylalanin. Vi 

upplevde att Amerikanen var mottaglig för budskap som rörde hälsa. Han berättade att 

informationen kom från media och att han hade blivit mer mottaglig sedan han börjat träna. 

Sannolikt är att denna information även kommer från personer han kommer i kontakt med när 

han tränar. Dessa personer är i sammanhanget opinionsledare vilka påverkar Amerikanen i 

hans uppfattningar kring hälsa. Den här typen av påverkan utför horisontella opinionsledare  

genom ett väl utvecklat kontaktnät där de påverkar sin omgivning.  
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5.2.8 Avvikelse  

Vi såg under en observation ett tydligt exempel på hur man kan avvika från normer inom 

hälsoområdet för att uppnå vissa mål. Detta görs sannolikt i sin strävan mot ett ideal.  

 

Vi går ut i solen och jag frågar Karin om inte hon ska ha något att äta. Nej, säger hon. Har du redan ätit? frågar 

jag. Karin svarar att hon redan har ätit knäckebröd och Proviva. Det är det hon äter till lunch, och frukost. Karin 

försöker nämligen gå ner i vikt. Sedan äter hon vad hon vill till kvällsmat. Och då kan det vara precis vad som 

helst. Denna stränga dieten över dagen gör att hon kan äta vad som helst på kvällen. Det är priset som hon gärna 

betalar. Hon älskar mat och vill verkligen kunna unna sig att äta god mat. Det är viktigt för henne. Jag frågar om 

hennes diet funkar och hon svarar att hon förra året gick ner 12 kilo. Tränar gör hon aldrig. Hon tycker inte om 

att utöva sport. Jo, bara promenader och sådant. Karin verkar inte på något sätt skämmas över att hon försöker gå 

ner i vikt. Hon berättar gärna för oss andra hur hon går tillväga. 

 

Att avstå från ett beteende behöver inte nödvändigtvis betyda att det inte har någon påverkan 

på en individs andra beteenden. Om en person satt upp en norm för sig själv som känns för 

svår att följa är det lätt att personen ifråga kompenserar detta med ett annat beteende (Östberg, 

2003). Detta kan till exempel innebära att en individ som slutat att äta choklad istället ersätter 

godisbegäret med något annat. Komplementet kan ofta vara någonting som inte heller anses 

nyttigt, men så länge det relativt sätt är nyttigare än det man avstått från, är det ett sätt för 

personen att ursäkta och rättfärdiga sitt beteende.  

 

Karins berättelse om hur hon går på diet passar in på detta mönster. Hennes mål är att nå det 

eftersträvansvärda smala kvinnoidealet.  På dagtid lever hon fettsnålt med en kost enbart 

bestående av knäckebröd och Proviva. På kvällstid däremot, unnar hon sig att äta vad som 

helst. Hon kommer alltså att kompensera sin hårda diet genom fria kostvanor på kvällen. 

Hennes matvanor på dagtid kommer att vara en ursäkt för de på kvällstid. Anledningen till 

detta kan vara att hon, som Östberg (2003) beskriver, har satt upp för hårda normer för sig 

själv inledningsvis och är tvungen att kompensera dessa.  

 

Detta exempel som vi behandlat ovan visar tydligt hur ideal och hälsa påverkar och går in i 

varandra. I nästa kapitel behandlas ideal. 
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5.3 Ideal  

 
Figur 6. Lunchfiguren tänker på ideal 
 
 

Under den här empiriska delen kommer vi att behandla de ideal som vi tror många strävar 

efter, ideal som framställs i media och som vi menar människor påverkas av. Vi kommer att ta 

upp både manligt och kvinnligt ideal. 

 

Det förekom under våra observationer att vi kunde utläsa ideal som vårt samhälle kan präglas 

av. Det framställdes en bild av hur kvinnor och män ska se ut. Hur man sedan bär sig åt för att 

nå upp till sina ideal tyckte vi var intressant att observera då metoderna skiljde sig åt. 

 

5.3.1 Manligt ideal 

Killarna beställde det största mealet. Stämningen var skämtsam och något grabbig. Båda såg sportiga ut och 

skulle på fotbollsträning lite senare. Stefan uttryckte besvikelse över att han inte kunde äta lika fort och mycket 

som tidigare då han tränade mer. Lasse åt med god aptit. ”Eftersom jag tränar mycket blir jag hungrig ofta därför 

behöver jag äta många gånger om dagen. Jag vill se ut som Stefan om några månader!”, sade Lasse.  

 

”Jag tycker det är viktigt att hålla kroppen i form och tränar därför flera gånger i veckan. Jag har även märkt att 

ju mer jag tränar desto mer behöver jag äta”, sade Amerikanen som denna dag åt en ”dagens”, köttbullar med sås 

och potatis. 

 

”Jag drog genast in på mjölk och bröd till lunch , vilket fungerade för att inte gå upp mer i vikt och trivas med 

sig själv. Det är viktigt att man trivs med sin spegelbild”, sade Norrlänningen. 

 

Tankarna om att hålla sig ”fit” så länge som möjligt är helt normala idag. I vårt västerländska 

samhälle finns en bild av att lycka är att leva ett långt och hälsosamt liv. I reklamen stöter vi 

på en ”cult of a youthful body, being healthy, wealthy and hungry for life” (Östberg, 2003. 

sid. 62). Idag finns ett flertal starka trender; önskan om god hälsa, ett långt liv, ungdomlighet 

och att vara sexuellt attraktiv (Counihan & van Estevik, 1997). Dessa faktorer strider bland 

Följa normer

Media

Tid

Hälsa

Ideal

Avvika från normer
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annat mot att vara överviktig och ökar motivationen till att människor lägger ner mer möda på 

vad de äter och hur de sköter sin kropp. Trots dessa trender och en ökad kunskap om att 

övervikt kan leda till sjukdomar är övervikt ett problem i det västerländska samhället.  

 

Tidningen Cosmopolitan skriver i sitt novembernummer 2002 om ”den nya manligheten” 

(Cosmopolitan, 2002, sid. 92). Man skriver om det manliga idealet förr i tiden. Då klappade 

sig män muntert på sina magar och klämde lite om hullet och drog stolt på sig t-shirtar märkta 

med ”Öl byggde denna kropp”. Dagens manliga ideal skiljer sig tvärt från detta. Idag 

beskriver man hur män har drabbats av ”har du bestämt dig för att inte bli fet-nojan”. Nästan 

alla män uppges också gå genom livet med en inre sorg för att de inte utvecklat några ”rutor” 

på magen. 

 

I radioprogrammet Morgonpasset (Sveriges Radio P3, 2003-04-07) beskrevs den svenska 

idealmannen. Han ska vara över 180 cm lång, ha mörkt, halvlångt hår, blå ögon och vara 

smal.  

 

I Stainton Rogers & Stainton Rogers (2001) beskrivs det manliga idealmannen som 

självsäker, stark och med stor tro till sig själv. Idealet s är en ”tough guy”. 

 

Vi tycker oss kunna utläsa att Lasse ser Stefan som en förebild. Det som Lasse verkar ser upp 

till i Stefans utseende är den ungdomliga, välmående och muskulösa kropp som denne 

besitter. I ungdomligheten vill vi också lyfta fram förmågan att följa trender i så väl kläder 

som frisyr. Detta ungdomliga ideal bygger också troligtvis på att man är fysiskt aktiv och 

sköter sin kropp väl. Vid våra observationer framkom det ett flertal gånger tecken på att detta 

ideal påverkar individers beteende i lunchsituationen.  

 

Amerikanen verkar inrikta sin strävan mot det manliga idealet genom träning flera dagar i 

veckan. Han uppgav att träning var väldigt viktigt för att man skulle hålla sin vikt och form. 

Cosmopolitans ”rutor-på-magen”-ideal kan därför ge sken av att ha betydelse för honom. 

Vidare visade han inga tecken på att hans matvanor skulle vara kalorisnåla utan han försökte 

istället äta vanlig mat, exempelvis det som bjuds som ”dagens”. Norrlänningen däremot 

använder en annan strategi för att uppnå det önskvärda idealet. Istället för att röra på sig drar 

han in på maten. Han verkar ha bestämt sig för att inte bli fet. 
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5.3.2 Kvinnligt ideal 

Karin skulle inte ha något att äta, bara dricka en Colalight eftersom hon gick på diet. Hon åt bara knäckebröd och 

Proviva till lunch, men på kvällen åt hon vad som helst. Hon äter så här eftersom hon vill gå ner i vikt. Hon hade 

gått ner 12 kg förra året på detta sätt att äta. Hon menade på att hon tyckte så mycket om mat så hon kunde äta 

hur mycket som helst. Vid fråga på om hon tränade något var svaret nej, samtidigt som hon tar ett nytt 

nikotintuggummi. Hon tyckte inte om att träna, men att promenera lite gillade hon, och eftersom hon inte tränade 

var hon tvungen till att hålla denna diet.  

 

Liksom män påverkas av dagens manliga ideal så anpassar kvinnor sina matvanor efter det 

rådande kvinnliga idealet. Counihan & van Estevik (1997) talar om ”beauty in our society”. 

Hur det västerländska idealet, framförallt hos kvinnor, genom tiderna har förändrats och att 

det idag är en ungdomlig och slank figur hos kvinnor i alla åldrar. 

 

Vi ser hur det västerländska idealet med en smal och slank figur påverkar Karins 

föreställningar. Vi tycker att hon på olika sätt visar att hon vill nå upp till detta ideal. Vägen 

dit verkar dock vara av mindre vikt, då det viktigaste verkar vara att nå målet. 

 

I radioprogrammet Morgonpasset (Sveriges Radio P3, 2003-04-07) beskrevs även den 

svenska idealkvinnan. Hon ska vara blond, ha halvlångt hår, blå ögon, 163-168 cm lång och 

vara ”normalt smal” eller atletiskt byggd. 

  

Stainton Rogers & Stainton Rogers (2002) beskriver hur dagens kvinna ska vara. Hon ska 

disciplinera kroppen genom bantning och motion.  

 

Karin visar tecken på följa detta handlingsmönster när det gäller bantningen. Däremot 

motionerar hon inte och bryter därför också delvis mot det stereotypa idealet. Tänkbart är att 

hennes extrema diet med väldigt lite mat under dagtid är ett sätt att kompensera detta. 

 

Det har visat sig att man i större utsträckning attraheras av produkter som är samstämmiga 

med ens self-image. Hur man ser på sig själv påverkar helt enkelt vad man köper (Armstrong 

& Kotler, 2000). Man pekar på att varje persons personlighet kommer att influera dess 

köpbeteende. 
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I situationen ovan framgår det tydligt att Karins matkonsumtion i stor grad påverkas av att 

hon går på diet. Karin i observationen ser sig som en person som äter lite och satsar på 

kalorisnåla produkter. Därför väljer hon lightdrycken då hon redan har ätit sin lunch som 

bestod av Proviva och knäckebröd. Skulle hon överväga att konsumera ett stort hamburgermål 

på restaurangen skulle dissonans uppstå med hennes self image. 
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6 Analys 

 

I den här analyserande delen vill vi illustrera hur olika normer framkommer i en och samma 

lunchsituation. Vi vill beskriva hur de olika normerna samverkar, hur de kan leda till och 

sedan gå in i varandra. Vi har valt ut de observationer där vi funnit tydliga och intressanta 

normer som vi tycker är värda att belysa. Vi kommer att gå igenom dem var för sig och 

beskriva hur flera normer kan spelas upp i samma situation. 

 

Lunchätandet kan ses som en alldaglig händelse som skulle kunna styras av slumpen. Vi 

menar dock att lunchen styrs av normer mer eller mindre medvetet. Till en början var vi inte 

helt medvetna om i vilken omfattning olika situationer styrs av normer, men under 

observationernas gång har vi kommit fram till dess betydelse. I en lunchsituation finns det en 

mängd bakomliggande normer som förklarar vad man äter och varför man äter det. 

 

6.1 De fyra på Gladimat 

På restaurang Gladimat (se bilaga 1) träffade vi fyra personer som arbetade på samma företag 

och som brukade gå dit och äta lunch. Från denna lunchsituation kommer vi lyfta fram och 

analysera de normer där tiden styr valet av lunchrestaurang. Vi analyserar även de situationer 

där normer påverkar oss medvetet eller omedvetet. Vidare vill vi diskutera hur man kan ge en 

bild av sig själv att följa normer men som man sedan inte uppfyller genom sitt handlande.  

 

”Vi jobbar här på tredje våningen, vi gillar utbudet och går alltid hit”. Här fann vi att flera 

olika normer präglar deras lunch som gör att vi tycker denna situation är intressant. Som de 

fyra upplever det så sparar man tid och kraft på att uppsöka det närmsta lunchstället. De 

tycker också att det är viktigt att äta tillsammans i gruppen, man gör detta av sådan vana att 

man inte reflekterar över valet av umgänge och restaurang. När de fyra personerna går till 

Gladimat vet de vilket utbud som finns, vad det kostar, hur mycket mat man får samt hur 

miljö och atmosfär är. Att utbudet var varierande var av stor vikt för denna grupp. De 

förmedlade till oss en inställning av att de inte brydde sig så mycket om vad de åt ur 

hälsosynpunkt, huvudsaken var att det smakade gott. Genom att gå till en restaurang med ett 

relativt stort utbud menar vi att de undermedvetet uppskattar utbudet av vad som erbjuds på 

menyn. På restaurangen finns flera möjligheter, allt från enkla rätter till buffé. Alla i vår 

observerade grupp åt av buffén, och dessutom alla delar, sallad, varm mat, kall mat, frukt, 
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bröd och soppa. Detta visar att man utan att direkt tänka på det, äter lite från varje tårtbit i 

kostcirkeln. Alltså menar vi att det finns en underliggande norm som påverkar oss att ta lite av 

varje då vi står inför en läcker buffé. Denna norm kan anses vara stark och påverkar oss även 

om vi inte uttryckligen säger det. Vi anser att grunden till ett bra och allsidigt ätande kommer 

ursprungligen från diverse matmodeller som lärdes ut under uppväxten. Minnet till dessa 

fräschas ständigt upp i media där hälsodiskussionen ofta är på agendan.  

 

Det är intressant att höra att vissa val som den observerade gruppen gör är medvetna. När de 

väljer Gladimat gör de det för att de har kontor i samma byggnad, de vet att de sparar tid på 

att välja denna restaurang. Att ha hittat en restaurang som ligger så nära, där de inte behöver 

förlora så mycket arbetstid, upplever de fyra i gruppen som viktigt och bra. Dock tycker vi när 

vi analyserar de fyra att det även, som ovan nämnts, finns andra normer som är nog så viktiga 

i deras lunchsituation och som styr deras val. 

 

Det är inte alltid det man säger som är relevant. Under denna observation framträdde hur man 

avviker från normer genom sina handlingar utan att man kanske själv är medveten om det. Ett 

typexempel är ”lägg märke till att jag har tagit sallad” som chefen Sten sa med nöjdhet i 

rösten för att sedan knappt röra den. Just denna handling är intressant för oss att titta närmare 

på. Det vi tycker är intressant är att han säger en sak men gör en annan. Som vi menar har 

chefen olika anledningar att handla på detta sätt. Vi antar att han är påverkad av media av vad 

man bör äta, han vill visa sina arbetskamrater att han är medveten om detta och försöker vara 

ett föredöme för dem. I vår empiri behandlar vi att män ofta slarvar med salladen. Chefen tar 

kanske sallad för att visa att han är medveten om att man bör äta detta. Han vill kanske visa 

att han är lyhörd inför de budskap som hela tiden sänds ut via media och opinionsledare. 

Kanske känner han att han på grund av sin position bör vara ett föredöme inför sina anställda, 

vilka i detta fall är dem han äter lunch med. ”Det är viktigt att äta en riktig lunch” säger han. 

När han tar av alla delar av buffén vill han kanske visa vad som är en riktig lunch. Ett 

föredöme kan anses ha rollen som en horisontell opinionsledare då man med sina handlingar 

och utsagor påverkar andra människor i deras sätt att fungera.  
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6.2 Norrlänningen och Amerikanen på Gladimat 

Vid en annan observation på samma restaurang följde vi två personer, Norrlänningen och 

Amerikanen (se bilaga 1). I denna lunch framkom även andra normer som vi ska diskutera 

nedan.  

 

Vi vill i den här analysen lyfta fram hur tiden styr lunchsituationen och hur det nya samhället 

bygger upp nya normer om tid. Det nya nätverkssamhället är ett effektiviserat samhälle. Det 

är intressant vad man utnyttjar mindre tid och vilken effekt det får på lunchen. Vi vill också 

diskutera att man väljer vilka normer man vill följa utifrån sina egna preferenser samt vilka 

budskap man är mottaglig för. 

 

Vi tar återigen avstamp i tidsnormen. De hade avsatt 30 minuter till lunch vilket kan anses 

vara något kort. I en tid där vi tvingas skära ner på tiden i alla situationer, då vi helt enkelt inte 

hinner ge saker den tid de behöver skär man ner på de områden som ger minsta effekten på 

ens professionella karriär. De säger att chefen på deras arbetsplats inte tar sig tid att gå ner till 

restaurangen och äta lunch utan ber dem att köpa med en smörgås som han kan äta på sin 

arbetsplats. Många människor har inte tid att gå och handla eller laga mat. Det är numera 

vanligt förekommande att äta i omgångar, ta take away på vägen hem, äta när man väntar, äta 

medan man kör någonstans och en del anser sig inte hinna ta lunchrast som i vårt fall. Vi tror 

att de känner press att ta en kort lunch då deras chef inte alls anser sig att ha tid att äta lunch. 

Norrlänningen uttryckte att han godtog den korta lunchen då han ville komma hem tidigare på 

kvällen. Detta kan ses som ett svepskäl för att inte visa att man verkligen blir påverkad av 

chefens handlande. Amerikanen hymlade inte med att han ville ha en längre lunch men 

anpassade sig till de andra. Vi tycker att man i denna observation inte ser lunchen som en 

vilopaus utan som ett snabbt avbrott för att få i sig energi. 

 

En mycket intressant diskussion som kom upp under denna observation var diskussionen om 

läsk. Här kunde vi tydligt se hur budskap från media tolkas olika av olika mottagare. Man 

fäster olika vikt vid olika typ av information. Norrlänningen menade att han inte påverkades 

av media men vi anser att han ändå tar åt sig den typ av information som passar in i hans 

livssituation. Han vill på grund av sitt stillasittande liv äta och dricka kalorisnålt. De olika 

uppfattningar som framkommer i media använder man till att motivera sina egna 

föreställningar och åsikter. Därför lyssnar han inte på de budskap som inte stämmer överens 
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med det han tycker, utan tar bara till sig det som överensstämmer med hans egen uppfattning. 

Däremot är Amerikanen mottaglig för flera av de larm media sänt ut. Han har lyssnat och tagit 

till sig de budskap som förmedlats och tror nu på att lightläsk är farligt för hjärnan. Han är så 

övertygad om lightläskens risker att han inte förstår hur hans kollega kan dricka detta till 

lunch nästan varje dag.  

 

De olika uppfattningarna om lightläsken är intressant. Amerikanen som är mottaglig för 

debatten om olika larm menar att lightläsk är farlig. Norrlänningen däremot visar att han inte 

har varit mottaglig för den debatt som förts i media eller så har han valt att ignorera den. Han 

tycker att lightläsken är ett bättre alternativ än ”regular” eftersom den innehåller färre 

kalorier. Föreställningar om lightprodukter och vad de har för betydelse för konsumenten är 

intressant att titta på. För att illustrera dessa båda herrars olika inställning till lightläsk väljer 

vi att använda Östbergs modell ”A relational model of healthy food consumtion” (se avsnitt 

4.2.2) i denna läskdiskussion. Modellen kan hjälpa oss att kategorisera upp konsumenternas 

tankar om deras syn på hälsa och mat. 

 

Vi vill med ovan beskrivna modell försöka illustrera hur man på olika sätt kan kategorisera in 

en och samma produkt. En Pepsi Max berättar för oss att den med sin låga kalorihalt och 

avsaknad av socker att du inte blir tjock av att dricka den. Det finns ingenting på 

förpackningen som säger att den är ohälsosam. Men det är heller ingenting som visar på att 

den är hälsosam då det inte finns någonting i en Pepsi Max som kroppen verkligen behöver.  

 

I vilken av kategorierna som man vill placera en Pepsi Max i är upp till var och en, grundat på 

egna föreställningar och referensramar. Amerikanen lyssnar till de larmsignaler som handlar 

om att light-dryck är farligt för hjärnan och anser därmed det ohälsosamt att dricka Pepsi 

Max. Norrlänningen däremot ser Pepsi Max som ett medel för att gå ner i vikt, han ser det 

som mer hälsosamt att dricka denna än mjölk på grund av den låga kalorihalten. Han tar heller 

inte till sig vad media skriver om, det vill säga han ser inte Pepsi Max som ohälsosam. Han 

kan därmed anses placera Pepsi Max i kategorin inte ohälsosam matkonsumtion. Detta 

resonemang stöds av Östberg (2003) som menar att den som inte vill vara ohälsosam blir inte 

hälsosam, han blir inte ohälsosam.   

 

Norrlänningen gav under observationen intrycket av att han hade goda kunskaper om mat och 

hälsa. Han menade att genom att dra in på mjölk och bröd till lunch kompenserade han sitt 
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stillasittande liv för att inte gå upp i vikt. Som Norrlänningen uttryckte det var det viktigt att 

man trivs med sin spegelbild och kläderna sitter snyggt och inte för tight. Då han ger intrycket 

av att han är insatt i hälsa och mat är det anmärkningsvärt att han trots detta inte nämner 

motionen som en naturlig del för att gå ner i vikt och nå sitt ideal. Norrlänningen har en 

idealbild som han strävar efter men avviker från hälsoexperters råd om hur han skall nå sitt 

ideal. Han avviker från normen om hur man bör agera för att gå ner i vikt. Han har dock 

utvecklat en egen strategi för detta. Intressant är att han själv anser sig ha goda kunskaper om 

hälsa men ändå inte en enda gång tar upp motion i sin egen upplevda hälsomedvetenhet. Ett 

beteende som stämmer väl överens med den undersökning som Aftonbladet gjort om att 87 % 

anser sig ha bra kunskaper om kost och hälsa, men att endast 30 % är tillräckligt fysiskt aktiva 

(se 5.2.6). Alltså är det viktiga inte kost och motion utan att nå sitt ideal. Ett liknande fenomen 

spelades också upp i följande observation. 

 

6.3 Tre studenter på Burger King 

Vi vill här diskutera hur man väljer att avvika från en norm för att uppnå en annan. Att man 

väljer att rätta sig efter ett eget uppbyggt normsystem för att anpassa sig efter sin livsstil. Vi 

vill också lyfta fram att man genom påverkan från media skapar sig sin bild av ett ideal, men 

att man även kan hitta idealet i sin närhet. 

 

För att gå ner i vikt rekommenderar flera dietister en kalorisnål kost i kombination med 

motion. Karin vill gå ner i vikt. Hon poängterar att hon inte är intresserad av att motionera. 

Istället har hon utvecklat en egen diet som innebär att hon äter Proviva och knäckebröd dagtid 

för att på kvällen kunna äta vad hon vill. Karin menar att denna diet fungerar. Hon är också 

medveten om att hennes diet avviker. Återigen ser vi att vägen till målet inte är intressant, 

utan det är bara målet. Det är som Italienarna i fotbollssammanhang säger: ”det viktiga är inte 

att spela bra, det viktiga är att vinna”. Karins diet är i och för sig intressant men anledningen 

till att hon tagit fram denna är för att nå sitt ideal. Idealet om en smal och slank kropp. 

Idealbilden som kommer från media är viktigare att uppnå än normerna som styr hur Karin 

bör äta och Karin bryter därför mot de normer som dietistkåren har format. Hon gör detta för 

att bilden av hennes kropp ska likna den idealkvinnan som media skapat.  

 

I samma observation ser vi hur det manliga idealet kommer fram. Lasse och Stefan som är två 

idrottsintresserade killar i 25-årsåldern diskuterar förebilder. När vi analyserade deras samtal 
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om mat och träning skapades en bild för oss hur deras idealbild ser ut. Deras syn på manligt 

ideal är en person som tränar mycket, äter mycket och har en välbyggd kropp. Vi tror att 

Stefan fungerar som en förebild för Lasse eftersom han väl passar in på beskrivningen av 

deras ideal, då han uttryckte ”Jag vill se ut som Lasse om några månader”. Det intressanta i 

detta är att man kan finna idealet i sin närhet, man behöver inte alltid leta i media. Dock 

menar vi att media sätter normen för hur idealet ska se ut. Vi tror att Stefan söker den 

idealbild som finns i media. Vi menar alltså att den bild av hur ett ideal ska vara skapas av 

media. 

 

6.4 Lärarna på skolan 

Från lunchrummet på skolan väljer vi att belysa hur förändringen av samhället har skapat en 

acceptans att man ska hinna med flera saker samtidigt, att man ska utnyttja tiden. Här 

framkommer också den starka norm om att lunchen är en viktig måltid. 

 

På skolan uppkom ett intressant fenomen ur ett tidsperspektiv när Jan kommer in i rummet. 

Lärarna sitter vid denna tidpunkt och äter och pratar om fritiden. Stämningen är god och det 

skrattas mycket. När Jan kommer in i rummet blir det en ny agenda. Diskussionen övergår till 

arbetsrelaterade frågor eftersom Jan nu för in dessa ämnen på tal. Jan pratar inte bara med en 

person utan blandar in flera stycken i sin diskussion. Lunchen innehöll nu förutom maten, 

vilan och tid till återhämtning även skolarbete. Ingen reagerade dock över detta och plötsligt 

var detta en del av lunchen. Det hände mycket samtidigt och det var många bollar i luften, ett 

väldigt spring ut och in. En känsla av att vara med överallt kan man säga.  

 

Vi tycker det är intressant att se hur lunchen utnyttjas som del av arbetstid istället för avbrott. 

Här ser vi tydligt hur man har accepterat normen om samtidighet. Eftersom lärarna innan Jan 

kom in i rummet pratade om fritidsaktiviteter upplevde vi att det fanns en önskan om att 

koppla bort skolrelaterade frågor under de 40 minuter de har lunch på skolan. På en skola 

krävs det av lärarna att de är ständigt närvarande då elever och lärare hela tiden cirkulerar 

omkring och man måste ständigt vara öppen för att lösa problem. Därför kan det anses vara 

viktigt att man får sin lunchpaus till att koppla bort just detta. När man blandar in planering, 

lunchätande och drar in elevers prestationer samt andra element i lunchsituationen ser vi att 

man utnyttjar lite tid till mycket saker i en obestämd ordning. Detta fenomen stöds av Castells 

som talar om samtidighet och tidlöshet. En bidragande orsak till att lärarna accepterade 
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lunchen som arbetstid utan några invändningar tror vi kan bero på att medelåldern bland 

lärarna var låg och att energin denna dag var hög, en strålande vårdag i slutet av April.  

 

Betydelsen av hur viktigt det är att äta en ordentlig lunch framkom tydligt även hos lärarna. 

På skolan ansågs det viktigt att maten var bra. Skolmaten är i första hand till för eleverna men 

då den håller så hög kvalitet enligt lärarna, äter även de flesta av lärarna av den. Dagen vid 

observationen innehöll maten flera delar av kostcirkeln, det var en färgglad köttgryta med ris 

och enligt oss rikligt med sallad. Detta kan anses vara viktigt för att barnen ska lära sig äta 

ordentligt efter tallriksmodellen. För en del på skolan är lunchen det enda lagade målet om 

dagen. Därför är det viktigt att de får i sig en allsidig kost. Att lunchen fått denna betydelse 

kan ses som ett led i samhällsförändringen. Singelhushållens omfattning har ökat, deras 

basförråd är begränsade och man äter inte lagade middagar i samma utsträckning idag som 

tidigare (se 5.1.1). Utan att gå djupare in på vad samhällsförändringen i stort har gett för 

utslag så ser vi en ökad tidseffektivisering i lunchsituationen. Denna effektivisering kan bero 

på att informationstätheten under arbetsdagen har intensifierats.  

 

6.5 Analys av medias påverkan 

Vi upplever att media har stor inverkan på människan. De normativa influenser som vi 

ständigt utsätts för sätter sina spår i hur vi tänker. Hur media påverkar människan går inte 

direkt att utläsa i en observation. Däremot har vi tolkat förändrade normer som ett resultat av 

medias påverkan. Vem det är som uttalar sig inom ett ämne och vad mottagaren tycker om 

denna person har stor betydelse för hur meddelandet kommer att bli mottaget och bearbetat 

(Hoyer/MacInnis, 2001).  

 

Vi vill analysera hur media påverkar människans normer kring hälsoaspekten genom att 

illustrera några exempel. När det är en person man ser upp till och har respekt eller förtroende 

för anser vi att man tar till sig meddelandet lättare. En sådan person kan den kända TV-

kocken Tina Nordström anses vara. Med hennes program ”Mat” i SVT är hon med i 

skapandet av nya normer. När hon lagar mat och lägger i en stor klick smör rasar dietister 

över detta som då inte stämmer överens med rådande rekommendationer. Vi tycker detta visar 

på att en person kan ha inverkan på flera människors avvikande från normer om att äta 

fettsnålt då många tar efter hennes recept. 
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Om meddelandet förmedlas på ett uppseendeväckande sätt eller på ett humoristiskt sätt 

kommer man kanske lättare ihåg ett budskap. Man går och funderar på det för att sedan bli 

omedvetet påverkad. Ett exempel är den McDonaldsreklam då man först ser ett litet barn i en 

gunga som ler och man förstår inte varför förrän det visar att varje gång gungan gungar upp 

ser barnet en McDonaldsskylt. Nästa gång någon som sett denna reklam går förbi McDonalds 

kanske denne får en positiv inställning till dem. Två dagar senare går samma person förbi 

löpsedlarna och ser en rubrik om att ”Galna kosjukan” rapporterats på McDonalds. Denna 

person kommer nu kanske förknippa denna kedja med en riskfaktor. Denna form av 

uppseendeväckande larm menar skrämmer ofta konsumenten. Vi menar här att man som 

konsument är väldigt lättpåverkad. Detta resonemang stöds av Östberg (2003) som säger att 

människor är lättpåverkade av rapporter i media, särskilt om det är en tillförlitlig källa såsom 

Livsmedelsverket.  

 

Det är med andra ord viktigt vem sändaren av meddelandet är för att det ska få bästa 

genomslagskraft. När en forskare inom livsmedel uttalar sig om hur de i en studie kommit 

fram till att till exempel chips innehåller akrylamid, tar man med stor säkerhet det på betydligt 

större allvar än om Robinson-Robban skulle komma med ett liknande uttalande. Även de 

bantningsråd som man kan läsa om ger större trovärdighet då de kommer från en dietist eller 

en läkare. 

 

När vi tittar på hur media påverkar idealet anser vi att det främst är på TV och i olika 

modetidningar som ser vi hur detta framställs. I en tidning som Solo förekommer endast 

modeller som är långa och trådsmala (Solo, 2003). Tidningar som presenterar mode visar ofta 

upp kläder och livsstilar som hör ihop med en smal, vacker och lycklig människa. Även i TV 

är det vackra smala, unga människor som ofta får framträdande roller. Detta tror vi är en 

medveten strategi eftersom skönhet säljer.  

 

När vi tittar på hur media påverkar oss i vår vardag menar vi att det som förmedlas via media 

inte nödvändigtvis är sant, men att det blir vår sanning. Media är vårt samhälles 

huvudinformatör, nyheter, rapporter och övrig information tolkas av media och förmedlas till 

stora delar av allmänheten. Media har här ett ansvar för att skildra en så trovärdig och objektiv 

bild som möjligt. Vad vi måste vara medvetna om som medborgare är att media ibland 

används som en kanal för att föra fram budskap och åsikter som inte alltid är objektiva och 

sanna. 
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7 Slutsatser 

 

När vi började studera lunchsituationen såg vi lunchen som en alldaglig företeelse som vi inte 

tidigare reflekterat så mycket över. Som lunchätare har man många föreställningar hur en 

lunch ska se ut, men var dessa föreställningar egentligen kommer ifrån hade vi inte funderat 

på. 

 

Vi har lärt oss att det inte är av en tillfällighet att man äter det man äter. Man gör inte saker av 

en slump, utan det styrs av de olika normer som finns i vårt samhälle. Nya normer skapas 

ständigt och är en naturlig del av utvecklingen. Detta sker genom nya vanor, ny kunskap och 

nya ideal som växer fram. Media har en betydande roll liksom vertikala och horisontella 

opinionsledare. Vi har identifierat viktiga normer avseende tidsanvändning, avseende hälsa 

och avseende manliga och kvinnliga ideal.  

 

Varför man gör på ett visst sätt och varför man har en viss inställning är präglat av normer. 

Normer styr vart vi går, vad vi äter, med vem vi äter. Vi vet att vi gör saker men vi vet inte 

alltid varför vi gör det. Lunchsituationen präglas av en mängd normer. Fler än vi hade anat. Vi 

tycker det är viktigt att förstå att en vardaglig situation har en mängd underliggande 

bakgrundsfaktorer. Om man förstår dessa underliggande faktorer och dess komplexitet förstår 

man konsumenten bättre och kan därmed tillgodose dennes önskemål. 

 

Vad vi tycker vi har lärt oss och som vi tycker är viktigt att dela med oss av, är att se vad som 

händer om man går ifrån de standardiserade undersökningsmetoderna, de kvalitativa och 

kvantitativa. När vi använder en observerande metod så menar vi att vi fångar upp det som 

faktiskt är och det man gör, inte det som man säger att man gör. Vi tror att ”som man frågar 

får man svar”. Därför menar vi att konsumentmarknadsundersökningen kompletteras väl av 

en observerande metod.  

 

Vi känner att vi på ett djupare sätt har fått en förståelse för hur konsumenten faktiskt fungerar 

i en lunchsituation, genom att vara närvarande och interagerande. Människor är komplexa då 

man vill förmedla en bild av sig själv som kanske ibland är svåra att leva upp till och inte 

alltid stämmer överens med verkligheten.  
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Sammanfattning 

 
Titel: Äta bör man – men hur gör man? – en studie av lunchsituationen 
 
 
Kurs/Inriktning: Kandidatseminarium (FEK 581) 
         10 poäng Marknadsföring 
 
 
Seminariedatum: Onsdagen den 4 Juni 
 
Författare: Maria Engström, Hanna Frilén, Björn Lagnevik, Johan Smith 
 
Handledare: Jacob Östberg 
 
 
Problem: Lunch är någonting som berör de flesta människor och det finns många sätt att äta 
lunch på idag. Vi har valt att fokusera på lunchen i en restaurangmiljö då här uppstår en 
socialsituation eftersom man på dessa ställen ofta äter i grupp. Vi upplever att 
lunchsituationen har förändrats, både vad det gäller val av lunchmiljö och vad man äter. Vi 
tycker att det är intressant att ta reda på vad som händer i denna situation. 
 
 
Syfte: Med denna studie vill vi analysera och diskutera hur normer styr vårt lunchätande. Vill 
vi se vilka normer som styr vårt lunchätande och hur dessa yttrar sig hos de observerade i 
deras lunchsituation. 
 
 
Metod: Vi har använt oss av observation som metod. Vi antar att man som potentiell 
lunchkund kan ha olika skäl till varför man äter den lunch man faktiskt äter. Genom 
observation som metod var vår avsikt att försöka observera så mycket som möjligt och vara 
uppmärksamma på de diskussioner som uppkom vi lunchtillfället. Lunchen är en social 
situation och när en individ konfronteras med andra individer finns det som regel olika skäl 
för honom att styra sitt handlande så att det överförs ett intryck till de andra som det ligger i 
hans intresse att överföra. För att kunna förstå hur detta sociala spel går till och vad de intryck 
som individer vill förmedla i en lunchsituation grundar sig i, anser vi att vi som forskare 
måste delta i den sociala interaktionen. 
 
 
Slutsatser: Vi har lärt oss att att det inte är av en tillfällighet att man äter det man äter. Man 
gör inte saker av en slump, utan det styrs av de olika normer som finns i vårt samhälle. Nya 
normer skapas ständigt och är en naturlig del av utvecklingen. Detta sker genom nya vanor, 
ny kunskap och nya ideal som växer fram. Media har en betydande roll liksom vertikala och 
horisontella opinionsledare. Vi har identifierat viktiga normer avseende tidsanvändning, 
avseende hälsa och avseende manliga och kvinnliga ideal.  
 
 
Nyckelord: Tid, Hälsa, Ideal, Media, Normer, Förändring  
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Sammanfattad beskrivning av observationerna (Personernas namn är 

fingerade) 

 

Vikingaskolan 22/4 

Jan, lärare, ca 30 år. 
Sex ej namngivna lärarinnor i 25-35-årsåldern.  
Lärarna sitter i personalmatsalen och stämningen är god. De känner varandra väl och man 
talar dels om frågor som rör arbetet men också om andra saker som till exempel TV-program 
och fritidsaktiviteter. Lunchbuffén som är inbjudande och fräsch består av en färgglad 
köttgryta med ris samt diverse grönsaker. De flesta väljer att betala för att äta samma mat som 
skolbarnen. Under måltiden diskuteras hur viktig lunchen är för att orka med dagen och den 
allmänna åsikten bland lärarna är att skolmaten är bra.  
 
 
Burger King 24/4 

Karin, student ca 25 år 
Stefan, student, ca 25 år 

Lasse, student, ca 25 år 
Lunchen ägde rum vid 13.30-tiden en solig vardagseftermiddag. Stefan och Lasse beställde en 
XXL-meny, medan Karin enbart beställer en Colalight. De två killarna tycker maten är bra, 
medan Karin som går på diet anser den onyttig. Killarna är till skillnad från Karin intresserade 
både av träning och idrott. Gruppen som lunchar tillsammans studerar engelska tillsammans, 
de känner varandra väl och det råder en avslappnad stämning. 
 
Gladimat 25/4 

Lotta, arbetande, ca 45 år,  
Stanley, arbetande, ca 45 år 
Christer, nyanställd, ca 28 år 
Sten, chef, ca 50 år 
Lunchen ägde rum på en restaurang där mestadels anställda på Ideonföretag går och äter. 
Flertalet kommer dit i grupper för att äta och lunchlokalen är stor, ljus och nästan fullsatt. I 
den undersökta gruppen väljer alla att äta buffé. De verkar inte vana att äta med nya 
människor och stämningen känns stundtals tryckt. Chefen Sten är den som pratar mest under 
måltiden. Personerna tycker det är viktigast är måltiden är god och varierande och fäster inte 
särskilt stor vikt vid att det ska vara nyttigt. De jobbar i samma byggnad som Gladimat och 
gillar närheten till den samma.  
 

Gladimat 28/4 

Amerikanen, arbetande på IT-företag, ca 40 år 

Norrlänningen, arbetande på IT-företag, ca 40 år 
De båda arbetar på ett litet företag på Ideonområdet och brukar gå och äta på restaurangen. 
Man uppskattar närheten till denna och den valfrihet som restaurangens buffé erbjuder. 
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Man är noga med att äta nyttigt och hälsosamt, och man anser att den möjligheten finns på 
restaurangen. De två känner varandra väl och stämningen är lättsam. På deras företag finns i 
övrigt bland annat en chef, som dock inte anser sig ha tid att äta lunch på lunchrestaurangen. 
De båda har insett vikten av att äta lunch för att orka med arbetsdagen. En intressant 
diskussion om mat och hälsa uppkommer. 
 
 

Lunds Nation 29/4 

Casper, student, ca 25 år 
Jesper, student, ca 25 år 
Jonathan, student, ca 25 år 
Lunchen äger rum i en fullsatt lokal på översta våningen på Lunds nation. De tre killarna är 
kompisar sedan länge och stämningen är glad och tidvis rätt så stökig och ”grabbig”. 
Samtliga beställer dagens och anser att det är vällagad och billig mat på stället. I den grabbiga 
stämningen uppkommer diskussion om kvalitét på mat och pizzarestaurangers bristande 
hygien. Personerna i sällskapet inser vikten av att äta grönsaker och är missnöjda med att ha 
fått för lite sallad. 
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