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Syfte Vårt intresse ligger i att skärskåda hur den kvinnliga foodieidentiteten ser ut och tillåts utformas. 

Genom att undersöka foodiekulturen utifrån ett genusperspektiv ämnar vi vinna djupare insikter i 

kvinnliga foodies konsumtionsmönster samt beröra huruvida dessa konsumerar på liknande sätt som den 

manliga motsvarigheten. Med stöd från tidigare forskning söker vi därigenom visa på implikationer för 

genus- och konsumtionsteori. 

Metod Med ett kvalitativt förhållningssätt och en hermeneutisk utgångspunkt har vi sökt att uppnå vårt 

syfte genom att studera en socialt konstruerad verklighet. Med etnografi genom fotodagböcker samt 

fenomenologiska intervjuer har vi identifierat och analyserat teman.  

Teoretiska perspektiv Studien har genomförts baserat på tidigare insikter inom 

konsumentforskningen där identitetsskapande, postmodernt konsumtionsbeteende och konsumtion 

kopplat till genus lyfts fram. Vår studie tar ansats i ett brett tvärvetenskapligt forskningsfält innehållande 

sociologiska, kulturella och ekonomiska synsätt. 

Empiri Det empiriska materialet har samlats in genom fenomenologiska semi-strukturerade intervjuer 

med fem urbana kvinnliga foodies i åldrarna 23-25 år. 

Slutsatser Vi konkluderar att den kvinnliga foodien måste kombinera motsägande feminina och 

maskulina värden; hon måste både vara njutningssökande och omhändertagande. Även om de maskulina 

värdena dominerar tydligare än vad tidigare forskning har framhävt, är den kvinnliga foodien fastlåst i en 

feminin position där hon måste visa omsorg genom sin matlagning för att lyckas konstruera sig själv som 

en kvinnlig foodie och därigenom uppnå status i foodievärlden. 
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ABSTRACT 
Title Caring or Pleasure? A study of the female identity in foodie culture 
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Course FEKN90. Master thesis in Business Administration, Consumer Culture Theory, 30 University 

Credit Points (30 ECTS) 

Authors Emma Hansson and Louise Severin 

Advisor Sofia Ulver-Sneistrup 

Five key words Identity, Foodies, Femininity, Food Consumption, Gender 

Purpose To examine the construction of the female foodie and how female foodies are allowed to create 

their foodie identities. By examining foodie culture from a gender perspective, we intend to find a deeper 

understanding of female foodies’ consumption patterns, and if they consume in a similar way as male 

foodies. With support from previous research, we aim to show the implications for gender and 

consumption theory by exploring how women compared to men have access to different kinds of identities 

and how these women are allowed to live out their foodie identities. 

Methodology Following hermeneutical approach, we have sought to achieve our purpose by studying a 

socially constructed reality through ethnography by photo diaries, phenomenological interviews, and then 

analyzing and interpreting the identified themes. 

Theoretical perspectives The study derives from previous insights in consumer research in which 

identity formation, post-modern consumer behavior, and consumption linked to gender are highlighted. 

Our study applies an interdisciplinary approach containing sociological, cultural and business fields. 

Empirical foundation Empirical data was gathered through phenomenological semi-structured 

interviews with five Swedish urban female foodies in the ages 23-25, who have recalled their food interest 

along with related emotions.  

Conclusions We conclude that female foodies have to construct themselves as both caring and pleasure 

seeking. They have to combine contradictory feminine and masculine values in order to achieve status in 

the foodie culture. Although the masculine values dominate more clearly than previous research has 

suggested, the female foodie is locked into a feminine position; caring through cooking is a substantial part 

of the female foodie identity. 
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I N T R O D U K T I O N 

Ett tydligt matintresse har det senaste decenniet tagit fäste i samhället i stort. Aldrig förr 

har mat varit så etablerat i populärkultur. Det pratas om mat, skrivs om mat och bloggas 

om mat. TV är tillsynes fylld till bristningsgränsen av matprogram – från entusiastiska 

amatörer i Sveriges Mästerkock till professionella matpersonligheter som sträcker sig från 

mysiga “bullmamman” Leila Lindholm via avslappnat sexiga Nigella till hemmamannen 

Jamie Oliver och matchoaktiga Per Morberg. 

 

Allt större konsumtionsfokus läggs på avancerade mattrender och människor lägger ned 

oerhört mycket tid och pengar på att äta rätt saker på rätt sätt i rätt sammanhang (Ulver 

2012). Genom att konsumera enligt det konsumtionsmönster som råder och premieras i de 

kretsar man gör anspråk på att tillhöra erhålles status – en ständigt pågående process där 

mat och ätande är viktiga beståndsdelar (Levy 1981; Bourdieu 1984; Featherstone 1991; 

Lupton 1996; Holt 1998; Wilk 1999). Mat har således mer än någonsin blivit en viktig 

källa till status i det sociala spelet, vilket speglar ökade samhällsklyftor men också hur 

kvinnor på männens bekostnad flyttar fram sina positioner (Ulver 2012).  

 

Med detta ökade konsumtionsfokus på mat har en bild växt fram hos gemene man av att 

genus inte längre spelar någon roll i matens värld (Cairns, Johnston & Baumann 2010), 

styrkt av att mannen i populärkultur fått en självklar plats och identitet i köket. Samtidigt 

fortsätter kvinnan i medier att porträtteras i hemmet med instruktionsliknande matlagning, 

medan mannen framställs i spännande omgivningar och ägnar sig åt mat utanför hemmet 

på bästa sändningstid (Ketchum 2005 i Cairns et al. 2010). Med detta i åtanke ifrågasätts 

huruvida en förändring mot genusneutralitet i köket verkligen skett. 

 

Tidigare forskning inom området har behandlat mat som ingrediens i skapandet av 

familjeidentitet (Charles & Kerr 1988; DeVault 1991; Valentine 1999; Moisio, Arnould & 

Price 2004; Bugge & Almås 2006). Tidigare studier har även anlagt ett genusperspektiv där 

kvinnan historiskt sett varit den som planerat för och lagat mat i hemmet (Fürst 1997; 

Roos, Prättälä & Koski 2001; Ashley, Hollows, Jones & Taylor 2004; Bugge & Almås 

2006; Beagan et al. 2008; Belasco 2008). Matens roll i den sociala strukturen har 

framhållits (Levy 1981; Bourdieu 1984; Holt 1998; Wilk 1999) och den postmoderna 

medelklassen och dess relation till konsumtion av mat har diskuterats (Holt 1998; Hollows 

2002; Bugge 2003; Ashley et al. 2004; Campbell 2005; Riefler & Diamantoupulos 2008). 
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Inom befintlig litteratur urskiljs två tydliga strömningar där den ena menar att den 

gastrosexuelle mannens intåg i köket tyder på förändring i genusstrukturer och -identiteter 

(Bugge 2003; Aarseth & Olsen 2008), medan den andra anser att det endast rör sig om en 

förklädd reproduktion av gamla genusstrukturer (Hollows 2003a; 2003b; Cairns et al. 

2010). Den gastrosexuelle mannen deltar inte på samma villkor som kvinnan, utan tar 

avstånd från hennes simpla och innovationslösa matlagning. Istället förfinar mannen de 

kvinnliga sysslorna till något prestationsmässigt och bygger därigenom en klassiskt 

maskulin identitet, avskärmad från kvinnliga innebörder, som dominerar foodiekulturens 

rådande normer (Hollows 2002; 2003a; 2003b; Cairns et al. 2010). 

 

I takt med att mat och ätande har blivit allt viktigare komponenter för att erhålla och 

kommunicera socialt status, har en foodiekultur växt fram som kan beskrivas av 

matintresserade individers besatthet av att leta upp och njuta av enkla men utsökta 

måltider (Idov 2012). “Foodie” har lyfts fram som ett begrepp för individer med ett 

långtgående och passionerat intresse för mat (Cairns et al. 2010) och har i detta hänseende 

även studerats av Johnston & Baumann (2009). Såväl den postmoderne matintresserade 

mannen (Hollows 2002; 2003a; Bugge 2003; Aarseth 2007; Boëthius & Erlandsson 2011) 

som kvinnan (Hollows 2003b) har omskrivits. Cairns et al. (2010) konstaterar att genus har 

olika implikationer för män och kvinnor inom foodiekulturen; kvinnor har svårare än män 

att konstruera sin identitet som foodie då de hindras av genusstrukturerade förväntningar i 

köket och konstant måste förhandla om sin identitet.  

 

Med detta som utgångspunkt ämnar vi med denna studie undersöka hur unga kvinnors 

identitet som foodie ser ut och tillåts utformas samt huruvida den formas annorlunda än 

unga mäns dito. Vi avser att skärskåda vilka beståndsdelar av de motsägande feminina och 

maskulina diskurserna den kvinnliga foodieidentiteten ger uttryck för. Hur ser den 

kvinnliga foodierollen ut? Manifesterar den kvinnliga foodien sitt matintresse på samma 

sätt som den manliga foodien eller skiljer sig konsumtionsmönstren åt?   

 

Vi förväntar oss att kunna bidra med relevant information som idag saknas om hur den 

unga kvinnliga foodiens identitet manifesteras i Sverige, en kontext som skiljer sig från de 

kontexter tidigare studier av kvinnliga foodies utförts i. Med studiens genomförande i 

världens mest jämställda land (Bolling 2011) kan vi belysa hur jämlikhetsstrukturer skapas 

genom konsumtion. Vidare fokuserar tidigare forskning främst på den manliga foodien, 

dess drivkrafter och identitetsuppbyggnad. Således ämnar vi genom denna uppsats bidra 

med insikter om och erhålla förståelse för den kvinnliga foodieidentiteten. 



––   N Ö J E  E L L E R  O M S O R G ?  –– 

!

! ! '!

I genomförandet av denna studie har vi valt att genomgående använda oss av den 

definition av begreppet foodie Cairns et al. (2010) använder. Därmed definierar vi foodies 

som individer med en stor passion för mat som eftersträvar att ta till sig ny kunskap om 

mat. 

 

[...] men and women thinking, eating, and acting like ’foodies’ – a category commonly 

assigned to individuals who are passionate about the pursuit of ’good food’. 

Cairns et al. (2010: 591) 

 

Genom att undersöka foodiekulturen utifrån ett genusperspektiv kan vår analys innebära 

nytta i en bredare bemärkelse genom att med fokus på hur unga kvinnor i förhållande till 

män tillåts leva ut sin foodieroll visa på implikationer för genus- och konsumtionsteori. 

Med vetskapen om betydelsen av klass kan samtliga respondenter kategoriseras som 

medelklass med relativt högt kulturellt kapital och genom intervjuerna ämnar vi utforska 

hur femininitet och maskulinitet kopplat till matkonsumtion manifesteras genom mat av 

privilegierade unga kvinnor. 
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F O O D I E  S O M   
I D E N T I T E T S K O N S T R U K T I O N  

Detta kapitel presenterar det teoretiska ramverk som vidare ska hjälpa oss att förstå, tolka och analysera 

insamlat empiriskt material. Först introduceras relationen mellan identitet och mat för att sedan presentera 

genusaspekten i nämnda relation. Vidare berörs klass- och kapitalteorier, varefter det redogörs för matens roll 

i den postmoderna medelklassen. Slutligen presenteras foodiediskursen och -identiteten mer ingående. 

 

I genomförandet av denna studie har vi använt oss av ett brett forskningsfält som sträcker 

sig från Consumer Culture Theory (CCT) till studier inom sociologi och kultur med fokus 

på identitet och klass. Studiens utgångspunkt är tidigare forskning inom CCT-området, 

som snarare än traditionellt marknadsperspektiv anlägger ett fenomenologiskt kulturellt 

perspektiv. Arnould och Thompson (2005) beskriver forskningsområdet som en samling 

teoretiska perspektiv som främst fokuserar på de produktiva aspekterna av konsumtion; 

hur individer genom konsumtion uttrycker sina personligheter, identiteter, sociala 

förhållanden och mål. Konsumentens upplevelser och erfarenheter är centrala i 

undersökningen av såväl sociala som kulturella skäl gällande hur, var, när och varför 

konsumtion äger rum.  

 

Konsumtion ur ett identitetssökande och -skapande perspektiv i linje med ett postmodernt 

synsätt har tidigare behandlats av bland andra Belk (1988), Elliott & Wattanasuwan (1998) 

och Holt (2002). Dessa studier korresponderar väl med Firat & Venkatesh (1995) som 

antar ett postmodernt perspektiv och ser konsumtion som sätt att konstruera identitet. 

 

Elliott & Wattanasuwan (1998) framhåller det symboliska värdet i konsumtion; vi 

konsumerar utifrån vem vi är eller vill vara. Att konsumera på ett visst sätt kan uttrycka 

symboliska betydelser som “jag är urban” eller “jag är kultiverad”. Holt (2002) diskuterar 

från ett varumärkesperspektiv hur den postmoderna konsumenten lägger ned stort 

engagemang i att ta till sig kulturyttringar som mode, kulturella texter, reseupplevelser och 

mat i skapandet av en självständig identitet genom konsumtion. I stor utsträckning är vi 

vad vi äger, vilket utgör det utvidgade jaget, där sättet vi konsumerar på formar vem vi är 

(Belk 1988). Vidare formas jaget i ett gränsland mellan den individualistiska och 

kollektivistiska uppfattningen om dito, varför delade konsumtionsvanor är ett viktigt sätt att 

visa grupptillhörighet.  
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Det finns ett starkt samband mellan identitet och mat (Belk 1988; Fürst 1997; Bugge 2003; 

Moisio et al. 2004). Mat är en självklar del av jaget och att dela mat med andra är ett 

symboliskt sätt att konsumera och dela gruppidentitet (Belk 1988; Lupton 1996; Warde 

1997). Falk (i Lupton 1996) menar att genom konsumtion av mat kan dess kulturella 

värden överföras till jaget. Genom den mat vi konsumerar fastställer vi och signalerar vem 

vi är och hur vi skulle vilja bli uppfattade av andra, men samtidigt distanserar vi jaget från 

andra kulturella grupper (Lupton 1996; Fürst 1997). När mat konsumeras symboliskt är 

det matproduktens image som är viktig, snarare än dess smak. Genom att en konsument 

har en matprodukt synlig i sitt hem, tillfredsställs konsumenten av matproduktens prestige. 

Marknadsföringen hjälper till och förstärker produkternas image och symboliska värde 

som konsumenten eftersträvar (Lupton 1996). 

GENUSIDENTITET OCH MAT 
Roller betingade män respektive kvinnor är inte på något sätt slumpmässigt utformade; 

genus reflekterar ständigt materiella intressen hos de som har makt och de som saknar den 

(Brittan 1989). Således skapas maskulinitet inte isolerat från femininitet, utan får sin 

innebörd genom att vara kulturellt konstruerad olikt femininitet (Rutherford 1992). Detta 

reflekteras i hur män och kvinnor beter sig kring mat och i köket – historiskt sett en 

kvinnlig domän. 

 

De kulturella skillnaderna mellan maskulint och feminint betingad mat har diskuterats av 

Lupton (1996) som framhåller hur femininitet associeras med små portioner och lätt mat 

såsom sallad eller kyckling samt med sötsaker, vilket inte är lika eftertraktat av män. 

Maskulinitet associeras istället med stora portioner och kraftigare mat som kött. Detta 

grundar sig i den stereotypa bilden av mannen som en större och fysiskt starkare individ 

med större behov av stora mängder kraftig och proteinrik mat. Corrigan (1997) diskuterar 

i samma linje huruvida matpreferenser inte enbart är individuella, utan också starkt 

påverkade av sociala strukturer såsom genus. 

 

Traditionellt sett har kvinnan stått för utförandet av matlagning som en tjänst inom 

hemmets väggar (Fürst 1997), vilket reflekterar det stereotypiskt feminina karaktäriserat av 

att laga mat för andras skull där utförandet av matlagning ses som ett sätt att visa omsorg 

och omtanke (DeVault 1994; Lupton 1996; Skeggs 1997). Män tillåts däremot att utöva 

sitt matintresse utan de moraliska implikationer sammankopplade med den 

hänsynstagande aspekten som kvinnor ställs inför (DeVault 1994). Detta då maskulinitet 
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förknippas med professionell matlagning och matlagning till fest samt att inte ta 

matlagning alltför seriöst (Hollows 2003a). Roos et al. (2001) menar att män generellt ser 

matlagning som en fritidssyssla snarare än ett måste, medan det omvända gäller för 

kvinnor.  

 

Kvinnor har historiskt varit bundna till rollerna som fruar och mödrar, där matlagning 

ingått som en naturlig beståndsdel (DeVault 1994; Lupton 1996). På så sätt har matlagning 

varit ett sätt för kvinnan att visa att hon är en omsorgsfull och därigenom respektabel 

kvinna, ett starkt socialt förankrat synsätt (Skeggs 1997). Kvinnan har även kunnat 

genomgå omvårdnadskurser tillhandahållna av staten för att på så sätt uppnå 

respektabilitet, status och egenvärde och därigenom differentiera sig gentemot andra 

kvinnor. Genom att bete sig på ett föredömligt sätt, definierat av den legitimerade 

gruppen, uppnådde kvinnan respektabilitet och tillskansade sig således en position som 

respektabel. Således har kvinnan sett matlagning som något värdefullt och som en källa till 

att känna stolthet och erhålla tillfredsställelse (DeVault 1994). Detta sociala mönster 

framträder även i situationer då man äter mat hos andra. DeVault (1994) menar att när 

män äter mat hos andra anses det som berättigat medan det för kvinnor anses som 

bortskämt. Detta stärker ytterligare hur kvinnan förknippas med att laga mat för andra och 

hur det har blivit det primära sättet för kvinnan att skapa genus.  

 

Att skapa genus handlar alltså lika mycket om kollektivets erkännande av vad som är 

lämpliga manliga och kvinnliga aktiviteter, som den individuella produktionen (DeVault 

1994). Den omhändertagande rollen har visat sig stark då den kvinnliga identiteten 

fortfarande i hög grad är knuten till att förbereda och laga mat till andra och sköta andra 

uppgifter knutna till hushållet (Bugge 2003). Således tenderar nöjet och lekfullheten i att 

laga mat att bli problematiska för kvinnor, då matlagning traditionellt möjliggjort att 

kvinnor kan uppnå respektabilitet och kvinnlighet (Skeggs 1997; Hollows 2003b). Det är 

vanligt att kvinnan, trots att hon traditionellt sett förberett och tillhandahållit maten för 

andra, känner ambivalens inför sitt eget ätande (Kaplan 1980; Charles & Kerr 1988; 

DeVault 1994). Denna ambivalens återfinns i alla klasser, även om DeVault menar att 

arbetarklasskvinnor i större utsträckning än medelklasskvinnor uttrycker att det är viktigare 

för kvinnan att laga mat för andra än för sig själv. 

 

Förväntningar på femininitet hämmar och gör att kvinnan tvingas hålla sig till en identitet 

(Skeggs 1997). Kvinnlig matlagning är full av motsättningar och ängslan (Featherstone 

1991), vilket stärks av slutsatsen att män har lättare än kvinnor att skapa sin identitet som 
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foodie då de inte hindras av genusstrukturerade förväntningar i köket (Cairns et al. 2010). 

Cairns et al. (2010) framhåller tydligt skillnaden mellan manliga och kvinnliga 

foodieidentiteter och beskriver hur kvinnan inte tillåts avvika från sin omhändertagande 

roll. Hedonism och voluptuösitet ses som ett misslyckande i femininitet och således krockar 

femininitet med foodierollens matintresse som går utöver omhändertagande värden. Den 

kvinnliga foodien tvingas balansera två motsägande diskurser i att laga mat för eget nöjes 

skull och feminint omhändertagande aspekter. Kampen mellan dessa två diskurser visar sig 

särskilt stark för kvinnor med begränsat kulturellt och ekonomiskt kapital (DeVault 1994). 

Således visar sig denna paradox mindre kraftig för kvinnor med högre kulturellt och 

ekonomiskt kapital, något som kan bero på den roll nöjes- och fritidsaktiviteter spelat för 

individer och familjer från högre ståndsklasser (Holt 1998).  

 

I feministkulturella studier behandlas de nya postfeministiska identiteter som har 

uppkommit mellan feminism och kvinnlighet med fokus på ungdomlig eller icke-huslig 

femininitet, varför Hollows (2003b) intresserar sig för frågan vad som utvecklas mellan 

feministen och hemmafrun. Den matintresserade kvinnans svåra balansgång mellan sitt 

intresse för mat och omhändertagande aspekter exemplifieras tydligt av Nigella Lawson, 

som trots att hon ger sig in på manliga domäner i sin matlagning, fasthåller sin roll i 

familjereproduktionen (Hollows 2003b). Genom Nigellas kokböcker och matprogram 

illustreras hennes livsstil i en vardaglig kontext med en matlagningsstil som skiljer sig från 

såväl den typiskt feminina effektiviteten, som från den typiskt maskulina 

dekontextualiserade precisionen (Hollows 2003b). Istället karaktäriseras stilen av stökighet 

där hon gärna argumenterar för nöjet att laga vissa maträtter genom att uttrycka sin lathet 

och inkompetens. Nigellas matfilosofi sammanlänkar nöjet i att laga mat med nöjet i att äta 

mat där hennes matlagning utgår ifrån vad det kvinnliga jaget vill äta, snarare än att styras 

av vad andra föredrar. Samtidigt hämmas Nigella av en kalkylerad hedonism där hon ena 

dagen begränsar sig till att äta hälsosallad medan hon nästa dag frossar i efterrätter. 

 

Hollows (2003a) framhåller med Jamie Oliver som exempel hur image är beroende av 

igenkännbara maskulina identiteter. Mannen har många identiteter att röra sig mellan då 

han i identitetsskapandet tillåts att välja mellan olika igenkännbara identiteter (Hollows 

2002; 2003a; 2003b; Holt & Thompson 2004; Brownlie & Hewer 2007). Dessa sträcker sig 

från macho till att visa prov på traditionellt feminina inslag och göra dem till beståndsdelar 

i en maskulin identitet (Hollows 2003a).  

 

Hollows (2003a) beskriver framväxten av en “new lad”-identitet förkroppsligad av Jamie 
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Oliver, som representerar brittisk manlighet i en yngre “new man”-identitet i 20-årsåldern. 

Jamie Oliver konstruerar matlagning som en naturlig aktivitet i den coola maskulina 

livsstilen och blandar intresset för moderna mattrender och recept med en “laddish” livsstil 

fylld av fotboll och take-aways. Hollows menar att “new lad”-identiteten uppfylls av 

vardaglig matlagning i hemmet men att han samtidigt försöker fly undan den. Exempelvis 

inhandlas färdigmåltider i den publika sfären men konsumeras i hemmet. Jamie Olivers 

manlighet konstrueras genom att inte ta matlagning så seriöst, vilket synliggörs i hans 

ungdomliga språk och ironiska tonläge.  

 

Illustrerat i Jamie Olivers identitet tillåter manlig identitet parallell närvaro av såväl 

traditionell manlighet som omhändertagande kvaliteter. Hans matlagningsstil innehåller 

feminina inslag då han lagar vardagsmat med sina barn i hemmet, men samtidigt gör detta 

på ett maskulint sätt då han genom att avfärda kvinnans matlagningskompetenser ger 

uttryck för en barnslig vägran till kvinnans allvar och auktoritet (Hollows 2003a). Oliver 

konstruerar den rebelliska “new lad”-identiteten som en “naughty boy” som behöver bli 

tillsagd. Således skiljer sig Olivers matlagning från den exakthet och varsamhet som 

präglar kvinnlig matlagning. Kosmopolitiska och metropolitiska karaktäristika i Jamie 

Olivers maskulinitet uttrycks i form av blandningen av filmsekvenser från hans matlagning 

i hemmet med inhandlingen och flaneringen med “locals” i stadsmiljö som signifierar en 

“Londonaktighet”. För Olivers image spelar autenticitet och hans brittiska arv en central 

roll och “Italianicity” är viktig för att konstruera den husliga och kulinariska manligheten 

som exemplifieras när han åker på sin Vespa i sin Duffy. 

 

Hur män genom konsumtion konstruerar manlighet har påvisats av Holt & Thompson 

(2004), som menar att även mäns konsumtion är motsägelsefull. Författarna åskådliggör 

hur en kombination av mannens roll som ansvarstagande familjeförsörjare och 

äventyrslysten rebell skapar en “man-of-action”-hjälte. Mannen anpassar sin konsumtion 

efter sin klass, men skapar på ett kreativt sätt nya spelregler där han kan segra. Exempelvis 

kan mannen anta feminina värden för att konstruera sig själv som en ovanlig “man-of-

action”-hjälte. 

 

Boëthius & Erlandssons (2011) studie av unga mäns matkonsumtion belyser männens 

önskan att framstå som kungar av köket. I likhet med vad Holt & Thompson (2004) 

beskriver, ser männen mat som något av oerhört stor vikt och genom stort engagemang 

och tidsinvestering machofieras matlagning till något mer utöver en kvinnlig hushållssyssla. 

Männen lockas av matlagningens kreativa aspekter och tillåts skapa egna regler i sin 
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köksdomän, men ogillar recept då det anses vara präglat av tvång och regler på bekostnad 

av matintressets syfte – att finna nöje genom den kreativa fritidssysslan. Eftersträvan av 

perfektion genom att på ett connoisseuraktigt vis konsumera de olika aspekterna av mat 

blandas med en avslappnad stil distanserad från matsnobbism. Vidare intar de unga 

männen en överlägsen position över andra som enligt dem själva inte har lika kultiverade 

matkunskaper och vill härjämte agera kungar i köket och ha full makt över matlagningen. 

Däremot delegerar de gärna mindre moment utanför själva matlagningen såsom att hacka 

grönsaker eller diska. 

KLASS, KAPITAL OCH LIVSSTIL 
Idén om att konsumtion är kopplat till klass och olika typer av kapital är allmänt 

vedertagen inom CCT med Bourdieu (1984) som främsta förgrundsfigur. Bourdieu 

beskriver i Distinction – A Social Critique of the Judgement of Taste det sociala livet som ett 

flerdimensionellt statusspel individer deltar i för att tävla om status genom symboliskt 

kapital, med tre typer av resurser; ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital. Högt kulturellt 

kapital kan synliggöras genom den valda konsumtionen och genom att konsumera rätt 

saker på rätt sätt skapas symboliskt kapital som i sin tur ger upphov till klassposition och 

tillhörande livsstil. Smak är starkt knutet till kulturellt kapital och är förtroget med vad som 

anses vara finkultur inom den klass individen gör anspråk på att tillhöra.  

 

Särskiljt från ekonomiskt kapital (finansiella resurser) och socialt kapital (relationer, 

organisatorisk tillhörighet och nätverk), utgörs kulturellt kapital av en uppsättning socialt 

unika och distinkta smaker, färdigheter, kutymer och kunskaper (Bourdieu 1984 i Holt 

1998). Kulturellt kapital återfinns primärt i tre former; förkroppsligad genom implicita 

praktiska kunskaper, objektifierade i kulturella objekt och institutionaliserade i officiella 

diplom och examen som bekräftar existensen av den förkroppsligade formen. Kulturellt 

kapital fostras enligt en förutbestämd väg i en social miljö av kulturell elit och 

förkroppsligas i att tänka, känna och agera genom den socialpsykologiska struktur 

Bourdieu benämner habitus. Det kulturella kapitalets subjektivt förkroppsligade form gör 

kulturellt kapital till ett nyckelelement för habitus. Den sociala världen består av distinkta 

fält såsom politik, konst, religion och utbildning och det är inom dessa arenor individer 

tävlar om placering i den sociala hierarkin genom att erhålla status inom respektive arena. 

Kulturellt kapital intar olika skepnader beroende på arena. Exempelvis bringar 

intellektuell briljans kulturellt kapital inom den akademiska världen, förkroppsligad genom 

presentationer och informella interaktioner, objektifierad genom vetenskapliga artiklar och 
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böcker och institutionaliserad genom prestigefylld universitetsexamen. Inom 

konsumtionsvärlden uppnås kulturellt kapital genom omvandling till god smak och 

distinkta konsumtionsvanor, statuerat i konsumtion av mat, inredning, kläder, 

populärkultur, fritidssysselsättningar och sport (Bourdieu 1984 i Holt 1998). Medan 

ekonomiskt kapital uttrycks genom konsumtion av lyx och materiella sällsynta varor, 

uttrycks kulturellt kapital genom konsumtion baserad på den estetisk och interaktionsstil 

som överensstämmer med den kulturella elitens och är socialt snarare än materiellt sällsynt 

(Holt 1998). 

 

Holt (1998) skiljer på högt och lågt kulturellt kapital utifrån sex olika smakdimensioner och 

beskriver hur individer med högt kulturellt kapital lägger stor vikt vid estetik då de ser 

kvalitet som given. Vidare besitter individer med högt kulturellt kapital förmåga att ta till 

sig och se populärkultur ur ett vidare perspektiv och att framhålla idealismen i sin 

konsumtion då strävan efter lyx ses som vulgär. Vidare präglas de av strävan efter 

individualitet i sin konsumtion samt av viljan att uppnå självförverkligande i såväl 

konsumtion som i fritidsaktiviteter. De kan även benämnas kosmopoliter, en livsstilsgrupp 

som uppvisar stor nyfikenhet för nya kulturer och vilja att ta till sig nya upplevelser och 

smaker från ett vidsträckt geografiskt spektrum (Holt 1997; 1998; Thompson & Tambyah 

1999; Riefler & Diamantoupolous 2008). Kosmopoliter beskrivs ofta som privilegierade 

och topputbildade personer med högstatusjobb och kosmopolitism är ett sätt till distinktion 

för att forma den postmoderna medelklassens nya jag (Skeggs 2004). 

 

People invest in the art of lifestyle. 

Featherstone (1991: 81) 

 

Featherstone (1991) belyser hur den postmoderna individen använder sig av symboliska 

uttryckssätt i den sociala reproduktionen och därigenom skapar nya identitetsstrukturer 

och grupptillhörigheter. Den postmoderna individen ser primärt livsstil som en konstform 

att investera i och de symboliska uttrycken konsumtionspreferenser står för, gör att valet i 

sig blir en konstform för att uppnå smak och stil. Idag kan vi med hjälp av konsumtionsval 

förflytta oss längs den sociala hierarkin, vi är på väg mot ett samhälle utan fixerade 

klassindelningar där vem som helst kan bli vad som helst (Featherstone 1991). Genom att 

ta till sig olika livsstilar, manifesterat i klädval, fritidsaktiviteter, varor samt mat- och 

dryckesvanor som tidigare varit knutna till vissa grupper, kan individen bli den hon önskar 

vara. 
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DEN POSTMODERNA MEDELKLASSEN OCH MAT 
Det finns en klart uttalad koppling mellan mat och social stuktur (Bourdieu 1984; Levy 

1981; Featherstone 1991; Lupton 1996; Holt 1998; Wilk 1999). Mat har blivit ett sätt för 

individen att sammankoppla jaget med gruppen – kulturellt, geografiskt, etiskt och 

klassbaserat (Johnston & Baumann 2009), och är således ett viktigt sätt för individen att 

delta i den sociala reproduktionen (Holt 1998). Avgörande för hur vi konsumerar mat och 

andra konsumtionsvaror är graden av kulturellt kapital (Bourdieu 1984).  

 

Vidare statuerar Bourdieu (1984) skillnaden mellan mat för nödvändighetens skull och mat 

för nöjes skull som kan ses som en privilegierad och kultiverad sysselsättning som relaterar 

till sociala betydelser. Överklassen har historiskt sett använt mat som en klassmarkör för att 

signalera dess sociala ställning och distansera sig från de lägre klasserna (Lupton 1996). 

Framväxten av “haute cuisine” under 1600- och 1700-talet kom att karaktäriseras av en 

förfinad matpreferens där god smak var ett centralt begrepp och ett sätt att ta avstånd från 

vulgaritet.  

 

I det postmoderna samhället har en ny typ av medelklass beträtt de marker som tidigare 

nästan uteslutande tillhört de socialt högre klasserna (Featherstone 1991; Ashley et al. 2004 

i Boëthius & Erlandsson 2011). Innebörden i detta är att människor i allmänhet är nyfikna 

på och intresserar sig för nya maträtter, råvaror och sätt att tillaga dessa.  Den 

postmoderna konsumenten gör sin livsstil till ett livsprojekt där hon är medveten om vad 

hon signalerar genom sin matlagning och sitt ätande (Featherstone 1991). Matintresset 

som en estetisk fritidsaktivitet presenteras som en del av en nöjesbaserad livsstil (Hollows 

2003b). Mat är ett sätt att visa tillhörighet och uppnå status, men även ett sätt att påvisa 

exkludering mot de sociala grupper man ej önskar tillhöra (Johnston & Baumann 2009).  

 

Vidare har framväxten av den postmoderna medelklassen inneburit att nya 

genusstrukturer växt fram i hemmet – köket är inte längre kvinnans suveräna domän 

(Hollows 2002). Kvinnans kulturella kunskaper och preferenser har historiskt sett inte 

ansetts tillhöra finkulturen (Skeggs 1997). För att medelklasskvinnan ska kunna hävda 

autenticitet och äkthet måste hon därför ta avstånd från vulgaritet och konstgjordhet då 

detta ger kvinnan mindre närhet till autenticitetsvärdet (Skeggs 2004).  

 

Bourdieu menar att smak definieras av de personer som har den symboliska makten att 

legitimera sina åsikter och bedömningar, med andra ord omvandla det kulturella kapitalet 

till symboliskt kapital (Skeggs 2004). Det är förmågan att kapitalisera på kultur som avgör 
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huruvida kulturen kan användas som resurs och det har visat sig att arbetarklassens 

kvinnor har svårare att kapitalisera på sin kultur jämfört med medelklassen, då 

förstnämnda redan har nedvärderats som just arbetarklasskultur. Exempelvis kan en 

individ tillhörande medelklassen med symbolisk makt och ofta en hög social position ha 

förmågan att ta en produkt från dess kontext, från arbetarklassen, och omvärdera och 

koda om produkten till en ny kontext. Individen visar överlägsen kunskap genom att på ett 

ironiskt, distanserat och överlägset sätt namnge produkten som exempelvis kitschig, en 

tidigare negativ association. På så sätt kan produkten få en ny position som kan ge den 

autentiskt värde. Med andra ord kan personer, produkter och praktiker värderas och kodas 

på nytt. En produkt som av en viss grupp har ansetts som farlig, kan bli omvärderat som 

något nytt och intressant när den förknippas med en annan grupp (Skeggs 2004). Detta 

kan exemplifieras genom Nigella Lawsons framställning som allätare både kulturellt och i 

termer av kulinariska smaker, där hon omkodar friterad kyckling genom att tillaga den på 

sitt sätt och på så vis återbekräftar den nya medelklassens distinktion (Hollows 2003b). 

Bourdieu ser kvinnan som dominerande smakmarkör och det är hennes roll att omvandla 

ekonomiskt kapital till symboliskt kapital för hennes familj genom att påvisa god smak 

(Skeggs 2004).   

 

Hollows (2003b) påvisar, med Nigella som illustration, tydligt de konflikter som innehas av 

medelklassens identiteter och den tidsbrist som uppkommer till följd av konkurrerande 

krav på betalt arbete, hushållsarbete och fritid. Hollows menar att det finns flera 

konkurrerande femininiteter tillängliga som är bundna till val mellan att vara feminin och 

huslig och mellan arbete och fritid. Nigellas privilegierade bakgrund gör att hon erbjuds 

val i dessa diskurser som konstruerar positioner för henne i hennes vardagliga liv vilket 

resulterar i “domestic goddess”-identiteten som produceras och återskapas. Vidare menar 

Hollows att kvinnlig matlagning visar på osäkerhet som uppkommer ifrån rädslan av att 

inte uppfattas som tillräckligt feminin, vilket uttrycks i Nigellas matlagning genom 

förhandlingen mellan att tillfredsställa jaget och att visa omsorg för andra. 

 

Vidare framhåller Nigella en kalkylerad hedonism där hennes självkontroll skiftar mellan 

högre och lägre nivåer, exemplifierad genom att ena dagen äta en chokladkaka och nästa 

dag en grönsaksmisosoppa. Denna typ av konsumtionspraktik överensstämmer med den 

nya medelklassens syn där matlagning ses som ett nöje som samtidigt är i behov av 

begränsning. Kvinnor upplever ofta en tvingad kontrollupphävning med känslan av att ha 

svårigheter att styra och kontrollera jaget. Vidare framhäver Nigella att värdet i 

matlagning ligger i själva matlagningsprocessen snarare än slutprodukten (Lawson 2001). 
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För den postmoderna medelklassen är planering av kvalitetstid av stor vikt, där matlagning 

som användning av kvalitetstid kontrasteras mot vardaglig matlagning (Hollows 2003b). 

Warde (1997) menar att vardagsmatlagning måste förhandla de motsägelsefulla behoven 

av att visa omsorg och att vara bekväm. Kvinnor finner det svårare än män att planera sin 

tid effektivt på grund av konkurrerande hushållsåtagandena och behov från andra, då 

dessa åtagande inte föreligger männen i samma grad (Hollows 2003b). En man som utför 

ytterligare arbete inom hemmets sfär tenderar istället att tilldelas bonuspoäng. 

HANTVERKSKONSUMTION 
Den postmoderna medelklassen strävar efter individualitet i sin konsumtion, vilket i en era 

av massproduktion kan uppnås genom connoisseurskap och autenticitet (Holt 1998; 

Campbell 2005). Denna typ av konsumtion av äkta eller handtillverkade varor kan 

benämnas hantverkskonsumtion, vilket står i motsats till det massproducerade. 

Hantverkskonsumtionen kan företrädesvis skönjas hos individer ur den postmoderna 

medelklassen som har det välbeställt och besitter högt kulturellt kapital. Dessa individer 

skapar nya produkter genom att sätta samman råmaterial som visserligen kan vara 

standardiserade eller massproducerade, men som i nya sammansättningar tilldelas en ny 

innebörd. Matlagning kan ses som en typ av hantverkskonsumtion, då konsumenten ges 

möjlighet att vara kreativ och skapa något eget av råvarorna och ingredienserna. Individen 

kan genom sina matval och preferenser visa på högt kulturellt kapital (Holt 1998). 

Vardagslivet blir genom ett sådant kultiverat intresse en sorts konstform som uttrycker 

kulturella värderingar och traditioner, där konsumenten genom sin matlagning kan 

självförverkliga sig själv (Featherstone 1991; Holt 1998; Campbell 2005). 

 

Individer med högt kulturellt kapital fokuserar på att testa nya saker för deras ideologiska 

betydelse och lägger stor vikt vid att inte uppfattas som vulgära i sin smak (Holt 1998). Den 

postmoderna medelklassen definierar god smak i termer av upplevelsen av själva objekten 

och det är således inte det materiella som är det önskvärda (Holt 1998). Genom att skapa 

god smak för fina varor och njuta av dessa strävar den postmoderna medelklassen efter att 

komma ifrån sådan vulgaritet som massproducerad lyx innebär (Holt 1998). I en era där 

det ges få möjligheter för kreativt utlopp och personligt uttryck i jobbsammanhang innebär 

hantverkskonsumtion en chans för medelklass och övre medelklass att demonstrera sin 

kulturella överlägsenhet genom att göra sin konsumtion till en konstform (Campbell 2005). 

Idag visar det sig i form av att man söker efter att finna, göra och erbjuda något genuint – 

den autentiska upplevelsen (Skeggs 2004). 
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KVINNLIGA OCH MANLIGA FOODIEIDENTITETER 
 I den postmoderna medelklassen används foodie som ett begrepp för individer med ett 

passionerat och vidsträckt intresse för mat och matlagning, utan att de för den sakens skull 

arbetar inom mat- eller restaurangbranschen (Cairns et al. 2010). Dessa individer 

karaktäriseras av att se maten som en central del av sin identitet (Johnston & Baumann 

2009). Sådana matintresserade personer kan genom sina särskilda matpreferenser 

konstruera sig själva som annorlunda, och på så vis bli respektabla (Skeggs 1997). 

  

Foodiediskursen beskrivs som ett kunskapssystem som kontinuerligt uttrycks och återskapas 

i det vardagliga livet genom såväl individuella praktiker som genom institutionella 

strukturer som massmedia (Carins et al. 2010). För foodien är det autentiska och exotiska 

viktigt. Att vara en foodie kan ses som ett uttryck för högt kulturellt kapital då dessa 

personer föredrar att testa mat från olika länder (Holt 1998). Vidare önskar foodies att lära 

sig nya matlagningstekniker och ingredienser, samt utvärdera mat utifrån dess estetiska 

kvaliteter. Även om det idag har skett en demokratisering av mat, i och med den 

industrialiserade globaliserade maten och dess medföljande konsumentval (Johnston & 

Baumann 2009), medför matprodukters kulturella signifikans, pris och sällsynthet att mat 

fortfarande är en synnerligen betydelsefull statusmarkör (Lupton 1996). 

 

Genom att ha specifika mat- och dryckespreferenser investerar foodien i en viss livsstil som 

blir ett uttryck för individens individuella smak (Featherstone 1991). Warde (1997) 

instämmer i att det är tydligt att det för vissa individer är mycket viktigt vad och var de 

äter, då det blir ett uttryck för dennes identitet och livsstil. Johnston och Baumann (2009) 

menar att foodies är ambivalenta inför de tillgängliga innebörder som matpraktiker kan 

innebära och istället fokuserar på att uppvisa god smak. Själva valet av rätt mat kan liknas 

vid en konstform där livsstilen blir ett uttryck för självmedvetenhet och individualitet. 

Genom att välja rätt råvaror och tillreda dessa på rätt sätt visar foodien för sin omgivning 

kännedom om vad god smak. 

  

För foodies är maten en källa till nöje i det vardagliga livet. Då det anses feminint att 

uppnå tillfredsställelse genom att servera mat till andra på bekostnad av sina egna 

önskningar, uppmärksammar Cairns et al. (2010) i sin studie om foodies, att kvinnliga 

foodies aktivt betonar nöjesaspekterna av mat. Studien har jämfört manliga och kvinnliga 

foodies tillhörande amerikansk övre medelklass och belyser att de intervjuade kvinnorna 

tvingades i sina foodieidentiteter balansera traditionellt feminina kvaliteter såsom omsorg 

och känslomässighet, med traditionellt maskulina kvaliteter såsom nöje och kunskap. 
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Således talar foodiediskursen för att kvinnor har möjlighet att anta maskuliniteter, vilket 

också synliggör deras klassprivilegium (Cairns et al. 2010). Genom denna grad av 

flexibilitet kan kvinnan omforma genus genom sin strävan efter nöje. Detta utrymme är 

privilegierat och bundet till den klass som besitter det ekonomiska och det kulturella 

kapitalet som krävs för att utföra matintresset – där varje måltid räknas. 

 

The men, however, found it easy to position themselves as free to pick and choose 

precisely how to be a foodie. 

Carins et al. (2010: 610) 

  

Slutsatsen från studien av Cairns et al. (2010) var att kvinnor har svårare än män att finna 

sin identitet som foodie, då kvinnor i högre grad hindras av genusstrukturerade 

förväntningar och krav i matsammanhang. Detta kan tolkas som ett uttryck för post-

feministiska diskurser som hävdar att kvinnor inte kan få allt. En kvinnlig foodie kan ses 

som grisig då hon hänger sig åt sin aptit, snarare än att försöka begränsa och kontrollera 

den. Män däremot har lättare att förkroppsliga sin foodieidentitet då samhället är mer 

bekväm inför mäns aptit och matkonsumtion. 

  

Foodiemaskuliniteter präglas av teman som kunskap och expertis där män konstruerar ett 

ideal av den kulinariske artisten, vilket motiverar deras strävan efter att bilda sig inom mat 

(Cairns et al. 2010). Genom att uttrycka metaforer till artisteri antar foodiemaskuliniteten 

estetiska sinnelag, vilket påvisar klassdistinktion och skiljer mannens matlagning från den 

feminina matlagning han söker distansera sig ifrån (Hollows 2003a; Cairns et al. 2010). 

Detta kan illustreras av mannens böjelse åt att tillaga och äta kött, som associeras med 

traditionella maskuliniteter och förknippas med strävan att utforska det okända. Enligt 

studien är denna typ av kulinariska äventyr inte lika utbrett hos kvinnor, även om det 

fanns inslag av en kulinarisk nyfikenhet som kontrasterar mot idealen om femininitet 

baserad på osjälviskhet och huslighet (Cairns et al. 2010).  
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M E T O D 

Detta kapitel presenterar vald metodansats då vi argumenterar för de metoder vi anser vara bäst lämpade för 

att studera hur den kvinnliga foodien tillåts forma sin identitet. 

FORSKNINGSSTRATEGI 
Med en teoriansats som grundar sig i CCT-forskningen har vi valt att använda oss av ett 

kvalitativt synsätt (Bryman & Bell 2003: kap. 3) med en hermeneutisk ansats (Thompson, 

Pollio & Locander 1994) och fenomenologiska intervjuer (Kvale 1983; Thompson et al. 

1994). Detta kvalitativa förhållningssätt med ett fenomenologiskt perspektiv har 

framgångsrikt använts inom CCT-området för att avtäcka och få insikt i konsumentens 

upplevelser och motiv samt de kulturella såväl som sociala aspekter som styr konsumentens 

beteende. Vi ämnar undersöka individuella tolkningar snarare än att nå generaliserande 

och exakta resultat. Vår metodansats har även inslag av etnografi genom fotodagböcker. 

Syftet med att genomföra denna typ av studie är att med hjälp av teoretiskt samt unikt 

empirimaterial erhålla insikter och föra en diskussion kring den kvinnliga foodieidentiteten.  

 

I undersökningen av hur den unga kvinnliga foodien tillåts forma och ge uttryck för sin 

identitet är individens världsåskådning central, varför kvalitativ undersökningsmetod är 

synnerligen lämplig (McCracken 1988). Vi har anlagt ett induktivt synsätt då vi med 

insamlat empiriskt material som grund analyserat och dragit slutsatser av respondenternas 

självtolkningar och underliggande sociokulturella betydelser och föreställningar 

(Thompson et al. 1994; Bryman & Bell 2003: kap. 3). Vägledningen från den induktiva 

processen har vi ansett som lämplig då vi eftersträvat en öppenhet till oväntade fenomen 

och ämnat vara kritiska till våra egna förutfattade meningar och hypoteser (Kvale 1983; 

Bryman & Bell 2003: kap. 3). 

 

Utgångspunkten för studien är en hermeneutisk forskningsansats med filosofin att en 

persons förståelse för sina livserfarenheter alltid avspeglar bredare kulturella synsätt, för 

vilken tolkningen är ett centralt begrepp (Thompson et al. 1994). Metoden liknar den 

metodologiska processen vid en hermeneutisk cirkel, en iterativ process där den kvalitativa 

datan tolkas och återtolkas (reinterpretation) i relation till en allt större förståelse för 

helheten. Vidare anses fördomar verka som en nödvändig referensram som erbjuder ett 

tillfälligt perspektiv från vilken ökad förståelse för ett givet fenomen kan utvecklas 
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(Gadamer 1976). Språket överför universella sanningar, metaforer och berättelser som 

tillsammans kan skapa ett betydelsefullt perspektiv av en persons kulturella och sociala 

historia (Thompson et al. 1994). Således anses det kulturella arvet innehålla delade 

föreställningar som avspeglas i språket och formar det sätt som individer förstår sina 

livssituationer. 

Kvalitativa kulturstudier 

Med hjälp av McCrackens (1988) rekommendationer i The Long Interview ämnar vi vinna 

insikt i hur våra respondenter, med den svenska kulturen och dess jämställdhet som 

kontext, ser världen och därigenom göra en ansats till att förstå och förklara hur kvinnan 

tillåts utforma och utöva sin foodieidentitet. Den långa kvalitativa intervjun är synnerligen 

användbar med sin förmåga att väva in beteende i sin sociala och kulturella kontext 

(McCracken 1988). Genom förmågan att avtäcka individens mentala värld har den långa 

intervjun potential att ge en glimt av hur denne ser världen och är således en av de mest 

kraftfulla metoderna inom kvalitativ ansats (McCracken 1988). Den långa intervjun ger 

möjlighet att skapa förståelse för individens beteende genom att den tillåter oss att se och 

uppleva världen genom individens ögon. 

 

I enlighet med den tolkande ansatsens logik uppmärksammar vi identifieringen av 

symboliska metaforer, i form av en bild eller en händelse, som systematiskt kan 

framkomma under själva intervjudialogen genom respondentens antaganden, värderingar 

och betydelser (Thompson et al. 1994). I likhet med fenomenologiska metoder för tolkande 

konsumentundersökningar betonas mönster av betydelser som kan urskönjas i 

intervjutexterna. Tolkning av symboliska metaforer är ett sätt att betona viktiga 

distinktioner och motsägelser i respondenternas synsätt, som kontrasterar till tematiska 

tolkningar som tenderar att betona likheter bland respondenters perceptioner och släta ut 

specifika skillnader (Thompson et al. 1994). Vidare anses symboliska metaforer vara ett 

användbart verktyg för att utföra tolkande forskning i en social kontext (Thompson et al. 

1994). 

 

Den långa intervjuns natur innebär utmanande faktorer i tidsknapphet och privatliv 

(McCracken 1988). Kvalitativ metod har som tidigare nämnts förmågan att låta 

undersökaren se världen genom respondentens ögon, men få respondenter kan och vill 

avsätta den tid som krävs. Således skönjas en stor utmaning i att tillskansa sig den tid man 

behöver utan att kränka respondentens integritet. Detta har vi ämnat möta genom tre 

veckor långa fotodagboksperioder och genom att i god tid informera respondenterna om 
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studiens syfte och empiriinsamlingens tidsram för att underlätta för planering av 

fotodagboksförande och intervjuer. Vidare har undersökaren sällan mer tid än 

respondenterna, vilket adderar tidsknapphet som en försvårande faktor. 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden har kritiserats för att ge alltför subjektiva föreställningar 

då metoden behandlar ett litet urval med låga generaliseringsmöjligheter där Kvale (1983) 

menar att det inte är möjligt att utveckla generella teorier för intervjun på grund av dess 

höga komplexitet och variation. Vi ämnar samla in ett rikt empiriskt material om detta 

specifika fenomen för att kunna dra slutsatser utan att generalisera där Bryman & Bell 

(2003: kap. 3) framhäver kvalitativ forskningsansats som lämplig för att undersöka hur ett 

fenomen yttrar sig. Vi söker efter explorativ kunskap gällande några få ämnen (Kvale 

1994) samt så många olika nyanser av beskrivningar som möjligt av olika specifika 

situationer och handlingssekvenser från intervjuobjektens världar (Kvale 1983). 

 

Vidare framhålls forskarens funktion som ett instrument för insamling och analys av data 

(Guba & Lincoln 1981 i McCracken 1988); en användbar metafor som understryker vikten 

av att forskaren använder ett brett spektrum av sin egen erfarenhet, fantasi och intellekt på 

otaliga och oförutsägbara sätt (Miles 1979 i McCracken 1988). Miljön men även vår 

klädsel, kroppsspråk och intonering påverkar hur respondenterna uppfattar oss som 

intervjuare (Lincoln & Guba 1985; McCracken 1988). Därför har vi varit måna om att 

respondenterna själva har valt en intervjumiljö de finner sig bekväma i och att intervjun 

har fortskridit på ett högst informellt och avslappnat vis. Detta innebär risk för att det kan 

förekomma viss varians på grund av att intervjuerna inte utförs på exakt likadana 

premisser. Således förlitar vi oss istället på ett noggrant och grundligt förarbete bestående 

av intervjuschema och insamling samt kontroll av data under studiens gång. 

 

Intervjumetoden kan kritiseras för subjektivitet dels hos respondenterna och dels hos oss 

som intervjuare (Bryman & Bell 2003: kap. 3). Då vi söker efter respondentens egna 

betydelser till deras connoisseurskap är dessa beskrivningar subjektiva. Vi syftar inte till att 

ifrågasätta respondenten utan försöka förstå känslan av respondenternas beskrivna 

tolkningar (Thompson et al. 1994). 

  

Subjektiviteten finns även hos oss som intervjuare då vi påverkar själva intervjumaterialet 

(Kvale 1994; Thompson et al. 1994). Som tidigare nämnts kan den kvalitativa 

forskningsmetoden kritiseras för att den är alltför subjektiv då det kan uppkomma olika 

tolkningar av samma intervjutext beroende på vem som intervjuar. Dock menar Kvale 
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(1994) att detta sker mer sällan än vad man tror och att själva problemet snarare är att det 

uppkommer alltför få tolkningar. Han särskiljer på avvikande subjektivitet (biased 

subjectivity) och subjektivitet i perspektiv (perspectival subjectivity) och menar att den 

sistnämna utgör en av den kvalitativa intervjuns styrkor då den leder till ett rikare 

empiriskt material samt fler nyanser och tolkningar av teman utifrån olika perspektiv 

(Kvale 1983; Kvale 1994). 

 

Vidare kan intervjun som metod kritiseras för att den inte är formaliserad och 

standardiserad och är alltför beroende av den personliga interaktionen mellan intervjuaren 

och intervjuobjektet samt intervjuarens kunskap inom det specifika ämnet (Kvale 1994). 

Dock är det intervjuns icke-standardiserade karaktär som möjliggör flexibilitet, 

kontextkänslighet och personlig dialog för att inneha olika nyanser av och djup i själva 

ämnet. 

 

Frågan huruvida intervju som forskningsmetod har ledande frågor innehåller en klassisk 

paradox då ifrågasättandet i säg är en ledande fråga (Kvale 1983). En positivistisk lösning 

till paradoxen är att vi som intervjuare inte talar samma språk som våra respondenter. Vi 

arbetar med en reflekterande subjektivitet med hänsyn till fråga-svar-interaktionen snarare 

än med teknisk subjektivitet. 

Validitet 

Intervjun som forskningsmetod har ofta kritiserats för att inte uppfylla de traditionella 

kraven på reliabilitet och validitet för metoder (Kvale 1983). För att uppnå hög 

innehållsvaliditet (content validity), det vill säga huruvida intervjuerna har undersökt 

betydelserna som respondenterna ger till teman i deras livsvärldar (Kvale 1983), har vi 

använt oss av Lincoln & Gubas (1985) fyra kriterier som utgör ett välkänt ramverk för att 

säkerställa största möjliga validitet i tolkande forskningsstudier. De fyra kriterier består av 

kredibilitet, överförbarhet, pålitlighet och anpassningsbarhet där vi har tagit hänsyn till en 

rad åtgärder för respektive kriterium som författarna har angivit.  

 

För att säkerställa kredibilitet har samtliga respondenter fått möjlighet att godkänna det 

empiriska materialet, vilket syftar till att eliminera tveksamheter kring huruvida den 

argumentering och de citat som erhållits från respondenterna överensstämmer med 

verkligheten. Studien har även blivit kamratgranskad vid två olika tillfällen under 

projektets fortskridande. 
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Det andra kriteriet är överförbarhet, som mäter huruvida de vunna insikterna från den 

studerade kontexten kan förflyttas till och tillämpas på andra kontexter. Detta kriterium 

ämnar vi möta genom att detaljerat redogöra för vald metodansats.  

 

Det tredje kriteriet består av pålitlighet som är av stor vikt vid en kvalitativ forskningsmetod 

då vi baserar vår analys på respondenternas subjektiva socialt konstruerade föreställningar 

om fenomenet. Således krävs minimering av den idiosynkrasi som kan uppträda, varför vi 

har tagit hjälp av en handledare med egna erfarenheter från det studerade området som 

kan övervaka och verifiera vårt material under studiens gång. 

 

Slutligen fastställer Lincoln & Guba (1985) anpassningsbarhet för att försäkra hög 

trovärdighet som åsyftar till vilken grad resultatet från studien kan bekräftas av andra. 

Detta är viktigt att styrka då kvalitativa forskare ofta arbetar i tron om att de anlägger en 

unik synvinkel till studien. Vi har bemött detta kriterium genom fokuserad dokumentation 

av studiens framskridning, av såväl primär- som sekundär data, i strävan efter att 

kontrollera insamlandet av vårt empiriska material.  

DATAINSAMLING 
Vårt empiriska material består av fem respondenters fotodagböcker samt djupintervjuer 

avseende deras syn på sin matkonsumtion och connoisseurskap. Antalet intervjuobjekt är i 

enlighet med McCrackens rekommendationer ur The Long Interview (1988). 

 

De valda intervjuobjekten har ombetts föra fotodagbok över sin matkonsumtion under fem 

dagar i tre veckors tid. Denna fotodagbok har sedan använts för tolkning av vad som 

driver dessa foodies sätt att konsumera mat och har hjälpt oss att urskilja underliggande 

teman. Dessa teman har vi sedan analyserat närmare och använt som ramverk i de 

efterföljande djupintervjuerna. Vi anser att en informationsmättnad har uppnåtts, 

uppmärksammat av Kvale och Brinkmann (2009), då ytterligare intervjuer inte skulle 

bidra med ny information. 

Urval av respondenter 

Denna studie fokuserar på kvinnor med högt kulturellt kapital i åldrarna 23-25 år som kan 

kategoriseras som foodies. Vi har valt att undersöka åttiotalister då vi finner det viktigt att 

respondenterna inte har skaffat familj för att de inte automatiskt ska tendera att inta rollen 
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som “modern” i köket, men också för att göra vår empiriska studie jämförbar med 

Boëthius & Erlandssons (2011) studie av unga, urbana matintresserade män med högt 

kulturellt kapital. Liksom Cairns et al. (2010) har vi valt respondenter med ett starkt 

matintresse att lära sig om och äta “bra mat”. Valda respondenter har således en strävan 

att ta till sig nya matlagningstekniker och ingredienser samt utvärdera mat utifrån dess 

estetiska kvaliteter (Cairns et al. 2010). Vidare är deras matintresse en livsstilsbaserad 

fritidsaktivitet snarare än ett professionellt yrke. Det framkom vid intervjutillfället att en av 

våra valda respondenter utbildar sig till kock. Detta skulle kunna ge ett snedvridet resultat, 

men då hon inte har börjat arbeta professionellt med mat anser vi att hennes medverkan 

har bidragit med värdefull och relevant information.   

 

Cairns et al. (2010) fann att såväl genus som klass är starkt kopplade till hur den kvinnliga 

foodien tillåts forma sin foodieidentitet, innehållandes svårigheter i att balansera mellan 

matlagning för eget nöjes skull och omhändertagande aspekter, som ökar för individer med 

lägre kulturellt och ekonomiskt kapital. Därför har vi begränsat oss till individer med högt 

kulturellt kapital som lägger ned mycket pengar på sitt matintresse.  

 

Därmed har urvalet baserats på Holts (1998) sex smakdimensioner av högt kulturellt 

kapital, då tidigare litteratur har belyst att foodies ofta besitter högt kulturellt kapital. I 

enlighet med snöbollsmetoden har vi lokaliserat våra respondenter med utgångspunkt i 

våra nätverk och valt ut respondenter som inte ingår i vår närmaste vänkrets. Genom att 

välja respondenter som står utanför vårt närmaste nätverk, har vi ämnat minimera risken 

för att respondenterna svarar oärligt eller anpassar sina svar efter hur de önskar att bli 

uppfattade. Detta har varit av stor vikt då respondenterna har varit medvetna om att 

intervjuerna har hållits i forskningssyfte.  

 

För att säkerställa att respondenterna verkligen uppfyller kraven för foodie har vi utgått 

från den definition av foodie Cairns et al. (2010) redogör för. Utifrån definitionen har vi 

skapat ett frågeformulär (se Appendix 1) med utvalda teman som syftar till att avgöra i 

vilken grad respondenterna kan benämnas vid foodies. Inledningsvis skickade vi ut 

frågeformuläret där potentiella respondenter ombads att svara på frågor såsom hur många 

gånger i veckan de lagar mat samt hur många gånger i månaden de äter på restaurang. 

Utifrån svaren tilldelades de sedan poäng som kunde kategoriseras i tre olika grupper: låg 

grad av foodie (10-20 poäng), medel grad av foodie (21-34 poäng) samt hög grad av foodie 

(35-50 poäng). Därefter valde vi ut fem respondenter som visade prov på att uppfylla Holts 

(1998) smakdimensioner och således kan anses besitta högt kulturellt kapital. Valet föll på 
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en homogen grupp respondenter med liknande bakgrund och förutsättningar under deras 

uppväxt, för att öka jämförbarheten och eliminera risken för andra faktorer som kan 

påverka deras beteende. 

 

Nedan följer en överblick av de fem utvalda respondenterna vars fotodagböcker och 

intervjuer legat till grund för vår analys och slutsats.  

Tabell 1. Överblick av respondenter 

Not. Namnen är fingerade. 

 

Således har vi valt ut fem kvinnliga respondenter som bor i en urban miljö med liknande 

tillgång till ett brett utbud av mataffärer och restauranger. Samtliga bor ensamma eller 

ihop med sin pojkvän och är mellan 23-25 år gamla. Som framgår av tabellen spenderar 

de en relativ stor andel av sin inkomst på mat, såsom råvaror, redskap och 

restaurangbesök. 

 

Valet att genomföra studien i Sverige har baserats på flertalet förutsättningar. Det ger oss 

bättre tillgänglighet och förståelse för respondenterna och eliminerar språkbarriärer då 

möjligheten att utnyttja den kvalitativa metodens stora potential grundar sig i att forskaren 

arbetar i sin egen kultur (McCracken 1988). Genom studiens tillämpning på svenska 

respondenter innebär det att vi som forskare kan utgå från vår egen kultur, hur vi ser 

världen och därigenom få förståelse för den data som genererats i den långa intervjun. 

 

 
Namn 

 
Ålder 

 
Utbildning 

 
Jobb 

 
Bostadsort 

 
Civil-
status 

 
Inkomst/ 
Månad 

 
Mat/ 
Månad  

 
Elin 

 
25 

 
Gymnasieutbildning 

 
Projektledare, 
Fryshuset 

 
Stockholm 

 
Singel 

 
20000 kr 

 
5500 kr 

 
Anna 

 
24 

 
Företagsekonomi, 
Kockutbildning 

 
Säljbiträde, 
Väskaffär 

 
Stockholm 

 
Sambo 

 
10800 kr 

 
8100 kr 

 
Maria 

 
25 

 
Civilekonom 

 
Marknadsförare,  
IBM 

 
Stockholm 

 
Pojkvän 

 
29000 kr 

 
6000 kr 

 
Tove 

 
23 

 
Statsvetenskap och 
sociologi 

 
Säljbiträde, 
brödbutik 

 
Malmö 

 
Singel 

 
9500 kr 

 
4000 kr 

 
Sara 

 
24 

 
Juridik 

 
Säljbiträde, 
brödbutik 

 
Malmö 

 
Pojkvän 

 
9500 kr 

 
4000 kr 
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Att genomföra studien i Sverige, tillför en ny kontext till det studerade fenomenet då 

Sverige 2011 rankades som världens mest jämställda land i FN:s utvecklingsorgan UNDP:s 

mätning av mänsklig utveckling (Bolling 2011), vilket motsvarar låg maskulinitet i 

Hofstedes (1984) kulturindex. Jämställdhetsdebatten har fått ta stor plats i olika typer av 

medier där frågan har lyfts fram och legitimerats på såväl regeringsnivå demonstrerat av 

en jämställdhetsminister, som genom ett feministiskt parti. Kanske påvisas intresset för 

jämställdhetsfrågan bäst just nu genom den aktuella hen-debatten som nyligen utmynnat i 

såväl könsneutrala barnböcker (Dalén 2012) som skolor (Carp 2012).  

 

CCT har länge belyst fenomenologi och socialkulturella faktorer, men har nyligen 

kritiserats för att förorda en alltför snäv kontext (Askegaard & Trolle Linnet 2011). 

Författarna argumenterar för vikten av ett bredare kontextuellt perspektiv, som förutom 

individens upplevelse väger in i betydelsen av systematiskt strukturella influenser av 

marknads- och sociala system; makrosocial kontext bör adderas som ett komplement till 

fenomenologiska studier. Således ämnar vi studera hur den kvinnliga foodieidentiteten 

tillåts utformas i relation till den manliga motsvarigheten i den djupare ideologiska och 

kulturhistoriska kontext av jämställdhet som studiens genomförande i Sverige innebär. 

Genom att skärskåda detta fenomen önskar vi nå bredare implikationer för genus- och 

konsumtionsteori samt insikter i hur jämställdshetsstrukturer skapas genom konsumtion.  

Etnografi genom fotodagbok 

Etnografisk datainsamling innebär ett välbeprövat angreppssätt för att undersöka socialt 

beteende och se världen så som respondenten ser den (Elliot & Jankell-Elliot 2003). Vi har 

valt en variant av etnografi genom dagböcker då detta är en lösning till svårigheter att följa 

respondenterna under en längre tidsperiod. Således har respondenterna fått följa sig själva 

genom att föra en fotodagbok över sitt matintresse för att komma till bukt med den ofta 

tidskrävande etnografiska metoden. Vidare utgör fotodagboken ett underlag för våra 

efterföljande intervjuer där respondenterna genom foton och kortare textbeskrivningar 

illustrerar sitt foodieutövande. 

 

Genom fotodagboken, djupintervjuer i naturliga miljöer och inspelningsmaterial ämnar vi 

få insyn i respondenternas egna världsbilder och få ta del av den etnografiska 

datainsamlingens fördelar såsom att få en djup inblick i respondenternas egna upplevelser 

under olika moment i matlagningsprocessen samt under olika dagar (Fellman 1999; Elliot 

& Jankell-Elliot 2003). Då intervjuobjekt inte nödvändigtvis gör vad de säger att de gör, ser 

vi den etnografiska metoden som lämplig för vår undersökning.  
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I enlighet med den etnografiska metoden har vi valt ut ett litet urval av respondenter som 

förväntas besitta specifik kunskap om hur foodies uttrycker sitt matintresse (Elliot & 

Jankell-Elliot 2003). Detta ger oss också en mer begriplig kontroll över själva insamlandet 

av empirin. Förhållningssättet möjliggör således för oss att utveckla en rik beskrivning av 

intervjuobjektens vardagliga liv och hur de uppfattar den. 

 

Dagboksförande är ett inom etnografin beprövat angreppssätt med syfte att låta 

respondenten samla på sig för området relevant information, där informationen i 

efterhand kan talas igenom (Elliot & Jankell-Elliot 2003). I studien om hur unga kvinnliga 

foodies tillåts forma sina identiteter har en utökad version av dagboksförande använts, 

innehållande fotografier. Fotodagboken är en del av fotoeliciteringsmetoden, med syfte att 

låta fotografierna i dagboken agera projektiv stimuli (Heisly & Levy 1991). Snarare än att 

bestämma gränserna för intervjun har fotodagboken dels verkat som stimuli och stöd för 

respondenterna att enklare kunna relatera till intervjufrågorna och dels banat väg för de 

informella intervjuer som genomförts genom att förenkla relationsskapandet mellan oss 

forskare och respondenterna. 

 

Vidare har fotoelicitering en informationssäkerställande verkan genom att fotodagboken 

representerar respondentens subjektiva upplevelser, vilket stärker säkerställandet i att det 

som sägs under intervjun verkligen reflekteras i och överensstämmer med verkligheten 

(Heisly & Levy 1991). Med en autonom hantering av materialet ger detta tillvägagångssätt 

indikation om att respondenterna faktiskt är de matintresserade foodies de utger sig för att 

vara, även om syftet inte är att ifrågasätta respondenternas material. 

 

Den fotodagbok vi har använt är, liksom Boëthius och Erlandssons (2011) studie, utformad 

utifrån och en del av ett större forskningsprojekt som genomförs på Ekonomihögskolan vid 

Lunds universitet. Därigenom uppstår möjligheten att göra en komparativ analys, vilket 

kan lyfta fram intressanta aspekter av den kvinnliga foodieidentiteten i ljuset av de 

identiteter den matintresserade mannen tillåts utveckla. 

 

Genom fotodagböckerna har respondenterna infogat och beskrivit bilder relaterade till 

respektive tillfälle. Fotografierna illustrerar olika moment i respondenternas 

matkonsumtion som sträcker sig från tankar om matlagning via inspiration och inköp, till 

själva matlagningen och ätandet av vad som tillagats. Fotodagboken har medfört att 

respondenterna själva har skapat eller på annat sätt funnit fotografier och därigenom blivit 

delaktiga i forskningsprocessen. Detta stärker ytterligare att resultatet av undersökningen 
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grundar sig i respondenternas egna upplevelser. Syftet med att låta respondenterna förfoga 

över fotografier samt subjektivt beskriva dessa, är att de ska uppmanas till djupare 

perspektiv i förklaringen av fotografierna och händelserna kring dem. På så vis har vi 

kunnat finna tendenser och teman som djupare kunnat diskuteras under efterföljande 

intervjuer och som hjälpt oss att dra slutsatser om den kvinnliga foodien och hennes 

identitetskonstruktion. 

 

Under en period på tre veckor har respondenten fått välja fem olika dagar att genom 

fotografier illustrera samt kortfattat beskriva aktiviteter relaterat till hennes 

matkonsumtion. Dessa dagar sträcker sig från vardaglig matkonsumtion till mer specifika 

tillfällen. Därigenom illustreras det som respondenterna själva önskar lyfta fram, vilket 

innebär en möjlighet att analysera både vad som lyfts fram, varför just detta lyfts fram samt 

vad det säger om respondenten och dess identitet. 

  

Följande fem dagar av olika karaktär ämnar fånga ett brett spektrum av respondenternas 

matutövande och synliggöra respektive respondents tillstånd. 

 

Dag ett representerar en helt vanlig dag i respondentens liv, med syfte att få en bild av 

hennes liv, hennes matvanor samt vad hon ser som vardaglig mat. 

 

Dag två är en avslappnad dag då respondenten kanske inte orkar lägga ned så mycket tid 

på matlagning, utan till exempel hellre gör någonting enkelt eller äter något färdiglagat/ 

take-away. Dagens syfte är att skapa förståelse för när och om maten hamnar i 

skymundan, samt hur respondenten ställer sig till mat av enklare karaktär eller av lägre 

kvalitet jämfört med den mat hon lagar andra dagar. 

 

Dag tre är en dag med maten i fokus då respondenten tillagar någonting som kräver såväl 

tid som kunskap med syfte att få en helhetssyn på förloppet under en hel dag med maten i 

centrum och därigenom få insyn i respondentens kunskaper och rutiner kring denna typ av 

matlagning.  

 

Dag fyra representerar en dag då respondenten bjuder hem folk på middag och lagar 

mat åt dessa. Syftet är att få insyn i hur matlagningen eventuellt skiljer sig från de andra 

dagarna då hon låter andra ta del av maten.  

 

Dag fem är en dag då respondenten inte äter i hemmet men då middagstillfället är 
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viktigt, exempelvis då hon äter på restaurang eller hos kompisar. Syftet är att få reda på 

hur respondenten ställer sig till annan matlagning än sin egen, vilket möjliggör för analys 

av respondentens inställning till mat som hon själv inte kan påverka samt vilka faktorer 

som gör respondenten nöjd och missnöjd. 

Intervjuer 

Med syfte att vinna insikter om hur den kvinnliga foodien bygger upp sin identitet samt 

hur denna identitetskonstruktion visar sig i olika aspekter av hur utövandet av matintresset 

sker, har vi genomfört längre djupgående intervjuer. Detta tillvägagångssätt har hjälpt oss 

att få en tydlig bild av respondenternas agerande kring, utövande av och syn på sitt 

matconnoisseurskap och tillhörande kultivering för denna typ av konsumtion. Syftet med 

detta var att ta reda på hur de konsumerar för att kunna finna gemensamma teman som 

intressanta bidrag till forskningsområdet. Intervjuerna har hjälpt oss i detta genom deras 

av naturen implicita fenomenologiska utgångspunkt för förståelse som syftar till att samla 

förstapersonsbeskrivningar utifrån personens tolkning av betydelsen till ett visst fenomen 

(Kvale 1983; Thompson, Pollio & Locander 1989). 

 

Vi träffade varje respondent vid ett tillfälle mellan 1,5 till 2 timmar. Intervjuerna var semi-

strukturerade för att uppmuntra respondenterna att friare berätta om sitt 

konsumtionsbeteende och samtidigt kunna leda in samtalet på viktiga teman (Bryman & 

Bell 2003: kap. 3; Kvale 1983). Då vi eftersträvade en personlig dialog och lättsam 

stämning var vi noga med att välja en interjvumiljö som respektive intervjuobjekt var 

bekväm med. Vi fann det önskvärt att träffas hemma hos respondenterna då de lättare 

kunde visa matprodukter och matlagningsredskap men i två av fallen träffades vi på ett av 

respektive respondent bestämt kafé. 

 

Inför intervjuerna skedde noggranna förberedelser för att kunna agera enligt McCrackens 

(1988) instruktioner om utförandet av den långa, semi-strukturerade djupintervjun. Efter 

synnerligen noga genomgångar av respondenternas fotodagböcker analyserade vi 

materialet och fann teman som vi använde som ramverk under intervjuernas 

genomförande. Utifrån dessa teman utformade vi snarare frågeställningsstrategier för olika 

situationer än skrivna frågor, vilket karaktäriserar den informella intervjun (Elliot & 

Jankell-Elliot 2003). Vidare brukades respondenternas egen terminologi då vi skapade 

uppföljningsfrågorna.  

 

För att locka fram en öppenhet hos respondenten att fritt berätta om sin konsumtion, 
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inleddes intervjuerna med grundläggande öppna frågor (grand tour questions) där 

respondenten gavs möjlighet att berätta om sig själv och sina upplevelser. I enlighet med 

hermeneutisk forskningsprocess (Thompson et al. 1994) bestämdes intervjudialogens 

riktning av respondenten för att förtydliga och vidareutveckla respektive respondents 

beskrivning och given betydelse till sina konsumenterfarenheter. Mot slutet av intervjun 

kunde vi använda de i förväg formulerade frågeställningsstrategierna för att konstatera 

vilka nödvändiga ämnen som ej berörts och gavs därigenom möjlighet att ingripa (planned 

prompts). McCrackens (1988) rekommendation av typen kontrastering och att helt sonika 

spela dum har emellertid varit till stor nytta i strävan efter ett så rikt material som möjligt. 

 

Under intervjun fokuserade vi på vad som faktiskt sades men även vad som kunde tydas 

mellan raderna, då vår huvuduppgift som intervjuare var att förstå betydelserna som 

intervjuobjekten gav till centrala teman (Kvale 1983). Vi uppmärksammade även 

respondenternas kroppsspråk såsom ansiktsuttryck då det är viktigt att observation och 

tolkning sker av vad som sägs men även på vilket sätt det sägs (Kvale 1983). 

BEARBETNING AV INTERVJUER 
Efter att ha intervjuat respondenterna gjorde vi växelvis transkribering av materialet 

baserat på inspelningar från våra mobiltelefoner. Vi har lyssnat igenom inspelningen och 

läst igenom transkriberingen flera gånger per intervju för att finna relevanta teman 

(Bryman & Bell 2003: kap. 3; McCracken 1988). I enlighet med den typ av etnografisk 

metod vi har tillämpat, har transkribering av intervjuerna skett snarast möjligen efter 

intervjutillfällena (Elliot & Jankell-Elliot 2003). 

 

Vi har i analysarbetet utgått från respondenternas individuella beskrivningar i syfte att 

finna teman i intervjuerna. Därefter har vi utvecklat dessa teman med vald teoriansats och 

våra egna tolkningar som stöd. Således utgör fotodagböckerna, det inspelade 

intervjumaterialet och transkriberingarna vårt empiriska underlag för den efterföljande 

tolkningen av respondenternas uttryckta betydelser och beskrivningar (Kvale 1983). 
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E M P I R I  &  A N A L Y S 

Detta kapitel presenterar det empiriska material som erhållits, vilket härjämte analyseras med utgångspunkt i 

det valda teoretiska ramverket. Vi har funnit sex primära teman som presenteras nedan – teman som dels 

relaterar till hur respondenterna ser på sitt matintresse och dels handlar om hur de faktiskt utövar detta.  

DET ÄR PRECIS SOM ATT MÅLA EN TAVLA 
I ljuset av den historiskt rådande föreställningen om kvinnans matlagning som en simpel, 

tvångsmässig och omhändertagande tjänst inom hemmets väggar (Fürst 1997), reflekterad i 

det stereotypiskt feminina i att laga mat för andras skull presenterat av bland andra 

DeVault (1994), Lupton (1996) och Skeggs (1997), finner vi liksom Cairns et al. (2010) 

intressanta indikationer på det motsatta. Det empiriska materialet visar att matintresset för 

våra respondenter är något lustfyllt och kreativt. Snarare än att se matlagning som ett 

tvång, beskriver samtliga respondenter sitt matintresse som ett fritidsintresse och en kreativ 

passion, vilket Roos et al. (2001) menar är ett manligt drag. Tove beskriver hur hon ser sin 

matlagning som en kreativ process: 

Tove: Jag ritade mycket när jag var barn och jag kommer ihåg att jag slutade 

sen när jag var fjorton-femton och då var det många som sa det eller det var 

min pappa som sa det, att jag började laga mer mat istället; att det var som att 

jag fick utlopp för någon kreativitet genom att laga mat istället. 

 

Även Sara framhåller de kreativa aspekterna kring matlagning och nämner hur 

matlagning får henne att koppla av, vilket ytterligare skiljer sig från den stereotypa 

uppfattningen om kvinnlig matlagning som en tvångsmässig hushållssyssla. 

Sara: Jag tycker om att pyssla lite och pilla och så här. För jag är inte så kreativ 

annars, jag har aldrig hållit på med att rita eller spela instrument, så ibland kan 

jag tänka att jag inte är så kreativ av mig. Men när det kommer till matlagning 

så är det väl då jag får utlopp för sånt där. Pysselgrejen, det är väl lite 

avkopplande också på något sätt.  

 

Denna syn på mat som kreativ passion och skapelseprocess är ett direkt exempel på en typ 

av hantverkskonsumtion där individen tillåts skapa något eget (Holt 1998; Campbell 2005). 

Individen skapar för att få utlopp för sin kreativitet och forma nya innebörder, inte för att 
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det är ett tvång. Maria målar upp en bild av sitt matintresse som en skapelseprocess: !  

Maria: Det är precis som att måla en tavla egentligen, alltså att få en känsla. 

Och det är nog lite tidsfördriv tror jag också, det blir ett achievement. Istället 

för att kanske då jobba på kvällarna eller plugga. Alltså matlagning och baka 

bröd och allt sånt där på fritiden har det väldigt ofta cirkulerat kring på 

kvällarna, för att distrahera tankarna och haka upp mig på något annat än bara 

plugga, läsa böcker och titta på tv, för det blir någon form av tillfredsställelse att 

få lägga upp på tallriken sen och se: ‘amen det här har jag gjort från scratch’. 

  

Hantverkskonsumtionen innebär även en strävan efter individualitet i matlagning där äkta 

eller handtillverkade varor ofta är högt traktade. Samtliga respondenter beskriver vikten av 

att laga mat från grunden vilket kan exemplifieras med Annas och Marias uttryck:  

  

Anna: Det låter ju pretentiöst men vi har aldrig haft snabbmat hemma, aldrig 

halvfabrikat utan det är bara, allt är från scratch. 

  

Maria: Jag försöker inte dölja någonting, jag försöker inte lura mig själv eller 

någon annan genom att använda något som är hälften, alltså 

matlagningsgrädde, det är ju något, det är ju en marknadsföringsprodukt [...] 

vispgrädde det är det ursprungliga. Jag tror ärligheten mycket där och den tror 

jag kanske nu medan jag pratar att det är något som är ganska genomgående 

tror jag i det mesta jag gör. Att jag inte försöker dölja någonting utan jag kör så 

transparent som möjligt liksom. 

  

Vi finner det mycket intressant att Maria värderar ärlighet i sin matlagning som kommer 

till uttryck genom att laga mat från grunden och undvika halvfabrikat. Det låter oss förstå 

att respondenterna högt värderar sitt matintresse och finner det viktigt att laga mat på rätt 

sätt – från scratch. 

  

Respondenterna värdesätter och poängterar att de noggrant väljer ut och konsumerar bra 

råvaror som inhandlas i särskilt utvalda och “godkända” butiker, något som väl 

överensstämmer med Luptons (1996) beskrivning av den statusmarkör matprodukter 

genom sin kulturella signifikans, sitt pris och sin sällsynthet innebär i en era där mat 

demokratiserats (Johnston & Baumann 2009). Toves beskrivning påminner om Marias, 

men hon tillägger att hon vill kunna stå för det hon äter: 

  

Tove: Bra mat för mig, det är ju mat man gör från grunden. Alltså jag köper 
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sällan så mycket färdiga, processade produkter utan jag köper råvaror och sen 

så gör jag det. Äter jag pesto så försöker jag göra den själv för att jag tycker att 

det blir mycket godare. Alltså jag är ingen fascist, herregud jag äter ju också 

ICA-pesto ibland men det mesta gör jag faktiskt själv i den mån jag hinner. 

[…] man tillsätter en massa aromer och grejer som jag tycker är lite sådär 

onödiga, man ska smaka vad man äter. Och så är det också såhär, jag vill veta 

vad jag äter och jag vill kunna stå för det. 

 

Detta visar tecken på att respondenterna kan äta halvfabrikat i den mån det är betydligt 

enklare eller billigare, även om de uppger att det sker på bekostnad av smaken. Denna 

medvetenhet om vad de äter belyser även deras kunskap om mat och dess ursprung. 

Genom att välja mat som är förenligt med de krav respondenterna uttrycker för en bra 

matprodukt, belyses deras medvetenhet och finsmakarposition, varför det är viktigt för 

respondenterna att ta avstånd från halvfabrikat då det signalerar en image de inte vill 

kännas vid.  

  

Anna: Nej, det är bara smaken. Alltså det är såklart det inte är så schysst att ha 

skit i maten som E-nummer och sånt där [...]. Jag tycker inte att man ska 

proppa maten full av E-nummer men det här med nitritsalt, att det inte får 

finnas i skinkan, det finns ju där av en anledning, att skinkan blir oätlig om 

man inte har i nitrinsalt. Och samma sak med de här E-numren, jag vet inte. 

Det är därför man väljer själv. Jag gör det av smak. Jag tycker inte att det är 

gott med färdigt, det är bara så enkelt. 

 

Respondenternas syn på matintresset som en kreativ process och fritidssysselsättning 

korresponderar väl med Holts (1998) studier av kulturellt kapital och status. Det 

kultiverade intresset för matlagning gör respondenternas vardagsliv till en slags konstform 

som uttrycker värderingar och traditioner och genom sin matlagning ges respondenterna 

tillfälle för självförverkligande (Featherstone 1991; Holt 1998; Campbell 2005), vilket 

tydligt illustreras av den ovan presenterade beskrivning Maria ger av matlagning som ett 

åstadkommande och en prestation. Självförverkligandet och kultiveringen av matlagning 

till en konstform tar sig också uttryck i hur respondenterna framhäver vikten av att mat 

och matlagning inte är någon slentrianmässig aktivitet, eller som Tove uttrycker det: 

Tove: Det är många som säger att det går inte att äta middag med mig utan att 

jag måste göra det… Det kan bli lite jobbigt för att jag alltid gärna vill göra 

någonting mer av det. 
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Matlagning som fritidssyssla förknippad med maskulinitet (Hollows 2003a), kan vi se 

fortsatt tydliga tecken på i Toves och Elins beskrivningar av hur mycket tid som kretsar 

kring mat i deras liv: 

 

Tove: Alltså det är ju jättemycket tid som kretsar kring maten som inte är den 

då jag lagar men alltså jag tänker ju på mat, vad jag ska äta och jag fastnar lätt i 

en mataffär och kommer inte ut igen. 

  

Elin: Ibland så kan jag på måndagen komma på vad jag ska laga till helgen. 

Och så sitter jag och tänker på det varje dag och sen så åker jag till mina 

favoritställen och köper mat. 

  

Genom att investera mycket tid och energi i matlagning kan god mat lagas enligt Tove, 

vilket tyder på att mat är något mer än ett vardagligt måste – det är närmare en kreativ 

process. 

  

Tove: Om folk frågar ‘hur lagar man god mat?’ så kan jag tycka att det handlar 

ju såklart om hur mycket tid och energi man investerar i det. Tycker man inte 

att det inte är så himla kul att laga mat, då gör det ingenting, men det blir ju 

inte lika gott. 

 

Ackompanjerat med den tid respondenterna lägger ned på mat beskriver de även att de 

gärna investerar monetära resurser i sitt matintresse, vilket kan tydas dels av den summa 

pengar som de avsätter för mat varje månad och dels i deras direkta uttryck.  

  

Anna: Jag shoppar aldrig, jag kan säga det, jag lägger pengar på mat. 

   

Tove: I perioder när jag äter mycket ute har en del tyckt att ‘hur kan man 

lägga så mycket pengar på att äta ute’, men då kan jag känna att jag köper […] 

inte så mycket drinkar och öl ute eller köper konsertbiljetter eller köper 

framförallt inte särskilt mycket kläder. Man prioriterar ju olika. Men det kan 

lätt bli lite betraktat som sådär, som lite flärdfullt, att man bara för att man äter 

ute så betyder ju inte det att man har mer pengar än någon annan. 

 

Vi finner således hur respondenternas matintresse blir ett engagerat livsprojekt som de 

gärna investerar tid och pengar i. Det blir ett sätt att få kreativt utlopp och nå 

självförverkligande där de drivs av den glädje mat ger dem. 
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JAG ÄLSKAR ATT ÄTA MAT, DET ÄR SÅ HIMLA GOTT!  
Ett tydligt inslag i samtliga respondenters beskrivning och utövande av sitt matintresse är 

att de älskar att laga och äta mat – och framhåller vikten av att mat är något roligt som 

skänker dem stort nöje och njutning. Elin visar tydligt uttryck för att mat och matlagning 

ska vara roligt; att hon hellre skulle låta bli att laga mat än att göra det slentrianmässigt och 

med olust: 

 

Elin: För mig är det viktigt att det är roligt. För annars skulle jag ju inte hålla 

på med det. Då skulle jag lika gärna kunna köpa någonting som jag tycker är 

gott som take-away istället, om jag inte skulle tycka att det gav mig någonting 

att laga. 

  

Denna syn på mat och matlagning skiljer sig markant från det förhållningssätt kvinnor 

historiskt sett haft till mat, som en omhändertagande tjänst primärt för andras nöje 

(DeVault 1994, Lupton 1996 och Skeggs 1997), där kvinnor även beskrivits ha en 

ambivalent inställning inför sitt eget ätande (Kaplan 1980; Charles & Kerr 1988; DeVault 

1994).  

 

Skillnaden mellan mat för nödvändighetens skull och mat för nöjes skull (Bourdieu 1984) 

syns i respondenternas matintresse där främst nöjet i mat framhävs genom att visa på ett 

avslappnat och passionerat förhållande till mat. Matintresset ses som en kultiverad 

sysselsättning som relaterar till sociala betydelser, där nöjet i att laga och äta mat är 

centralt. Elin uttrycker sin filosofi att matlagning och ätande skall vara roligt och kravlöst: 

 

Elin: Jag har väldigt många tänk om mat men jag tänker väl att först så tycker 

jag inte att det ska behöva vara så hetsigt som det oftast är när man ska laga 

mat. Så det är därför jag är ganska långsam, speciellt om det är någon som är 

med mig och sitter i köket, då kan jag prata tio minuter, hacka tio minuter, 

prata tio minuter, så då går det väldigt långsamt. Det ska ju vara roligt. Det är 

ju det det handlar om. Det är klart att det ibland blir nudlar och är det inte 

jätteroligt, då handlar det bara om att det ska gå snabbt. Men för det mesta så 

försöker jag göra något roligt utav det. Och njuta av det som händer innan 

man äter också. 

  

Vi finner således att respondenterna finner stort nöje i själva matlagningsprocessen 

(Hollows 2003b); de erhåller stor njutning genom sin matlagning och de tycker att det är 

viktigt att laga mat för sin egen skull (Bourdieu 1984). De uttrycker att matintresset 
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egentligen grundar sig i att de själva älskar att äta mat: 

 

Elin: Det som motiverar mig handlar ju bara om att jag gillar att äta mat, jag 

tycker att det är så himla gott. Jag lägger hellre pengar på mat än något annat. 

  

Anna: Jag älskar att laga mat till mig själv. Alla är så här: 'nej det är inget kul’. 

Jag tycker att det är jättekul! Då får man ju skitgod mat. 

  

Med denna insikt kan vi konstatera att respondenterna ger uttryck för ett intressant 

fenomen; de tillåter sig njuta av den mat de lagar och därigenom visa tecken på hedonism 

och voluptuösitet, vilket ofta har setts som misslyckande i femininitet. Detta går emot ett 

traditionellt kvinnligt förhållningssätt till mat, innebärande att kvinnan ofta har svårt att 

själv kunna tillåta sig att njuta av mat. Ur denna aspekt finner vi att respondenterna inte 

tvingas begränsa sitt intresse efter vad som anses vara kvinnligt, utan att de fritt tillåts yttra 

sitt matintresse genom manligt betingade beteenden.  

NÄR JAG LAGAR MAT TILL MINA KOMPISAR ÄR DET SOM 
ATT JAG GER DEM KÄRLEK 
Även om samtliga respondenter beskriver att de främst lagar mat för sin egen skull och för 

att få utlopp för sin kreativitet, är en viktig del av deras matlagning att få uppskattning från 

personer som de bryr sig om. Dessa motsägande diskurser, nöjesaspekten i matlagning 

respektive den kvinnliga foodieidentitetens omhändertagande roll (Cairns et al. 2010), 

uttrycks även hos våra respondenter. Respondenterna kommer till synes inte ifrån det 

kvinnligt förknippade omsorgsarbetet i matlagning (Devault 1994; Lupton 1996; Skeggs 

1997; Bugge 2003), vilket de tydligt och vid upprepade gånger ger uttryck för. Anna 

uttrycker det till och med att hon ser matlagning som ett sätt att visa kärlek, vilket i hög 

grad visar på att den omhändertagande aspekten har stort inflytande i hennes 

foodieutövande: 

 

Anna: Att laga mat, det låter ju så pretentiöst också, men det är så himla 

levande för mig. Det är såhär när jag lagar mat till Patrik, jag vill alltid att det 

ska smaka det bästa han någonsin har smakat för det är så mycket… det är 

kärlek för mig; att laga bra mat. […] Jag tycker att när jag lagar mat till mina 

kompisar är det som att jag ger dem kärlek. Och jag tror att de känner det 

också. 
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Trots att respondenterna framhåller hur kul de tycker att mat är och hur mycket de själva 

älskar mat, finner vi att deras matintresse är påverkat av omsorgsarbetet för andra – mer 

än vad de kanske är medvetna om. Den omhändertagande rollen överensstämmer med 

den klassiska synen på kvinnors roll i matsammanhang, vilket uttrycks av att 

respondenterna sätter andras önskemål och nöjdhet framför sina egna. De kan alltså ses 

som bundna till den omhändertagande husmorsrollen: 

 

Maria: Så att göra mat som någon annan tycker är god är nästan, det är nästan 

mer tillfredsställelse än att jag tycker att det är gott själv. 

  

Anna: […] sen är det jättemycket grejer som han inte gillar som jag aldrig kan 

ha med. Och det suger ju. Men om det är någonting han inte gillar […] då 

lagar jag det inte. Alltså om det är, han äter knappt någonting inlagt. Han 

hatar kapris, oliver, sardeller, allt sånt där. Det är det bästa jag vet. Så då lagar 

jag det inte. För då käkar han det inte. Och det är lite trist men […] han tar 

hänsyn till saker som jag inte gillar så då kan jag göra det med maten. 

 

Vi kan konstatera att omhändertagande drag är högst närvarande i det kvinnliga 

foodieköket såsom vi studerat det. Men samtidigt som respondenterna lägger stor vikt vid 

andras gillande, ger de också starkt uttryck för att de inte skulle göra mat de inte själva 

gillar.  

 

Maria: […] för jag vet nog ändå hela tiden att det kommer bli så gott det jag 

gör, för jag gör det. Och jag gör någonting som jag själv tycker är gott. 

 

Maria poängterar att hon lagar mat som hon själv tycker är god och i intervjun gav hon 

även uttryck för att se sin matlagning som en uppvisning, vilket Hollows (2003a) beskriver 

som maskulina karaktärsdrag och enligt DeVault (1994) även uttrycker avsaknad av 

moraliska implikationer. Vidare åskådliggör respondenterna hur de genom sin matlagning 

finner tillfredställelse. Anna lyfter fram hur viktigt det är att man är stolt över det man har 

lagat; att det är viktigt att man själv gillar det: 

 

Anna: Det viktigaste är att folk tycker att det är gott och att folk känner att jag 

har lagt ned tid på det. Och att jag tycker att det blir gott, att jag uppskattar. 

Alltså, jag tycker att det är så tråkigt med folk som lagar någonting och så är 

det ‘åh gud, nej jag gillar inte det här, det blev inget bra’, det är ju jättetråkigt. 

Man ska ju vara stolt över det man har lagat, det är ju hela grejen tycker jag. 

Så man ska alltid försöka. 
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Samtliga av våra respondenter beskriver att det roliga med matlagning är att få beröm av 

andra och samtidigt få god mat själv, eller som Sara uttrycker det:  

 

Sara: Dels är det ju kul att kunna bjuda någon som man tycker om på 

någonting som de tycker om […]. Att få beröm är väl en sån grej; att man får 

känna att man är bra på någonting och folk uppskattar det man gör. Jag hade 

inte tyckt om ifall folk inte tyckte om det jag lagade […]. Sen så är det också 

mycket för min egen skull, att jag tycker väldigt mycket om mat. Och som jag 

sa, jag vill äta god mat! Så därför tycker jag att det är jätteviktigt att gå till bra 

ställen eller laga bra mat själv. Jag skulle aldrig göra något som jag inte tycker 

är gott. 

 

Tove beskriver mer explicit att hon ser matlagning som ett enkelt sätt att imponera på folk 

och som en plattform för det sociala livet: 

 

Tove: Det är lätt att göra människor glada och sen så är det nog bra. Jag tror 

att det också handlar om att det är ett lätt sätt att imponera på människor på 

för folk blir så... Det är ganska lätt att åstadkomma någonting festligt och 

flärdfullt med ganska liten ansträngning. Och att få andra människor att 

upptäcka nya smaker är jättekul också! Och att det är någonting man delar 

ihop, det är ett lätt sätt att umgås, en lätt grej att umgås kring. 

 

Resonemangen visar på den svårighet kvinnan har i sin identitetsförhandling så som den 

beskrivits av såväl Hollows (2003b) som Cairns et al. (2010). Samtidigt som respondenterna 

framhåller att de lagar mat för sin egen skull och för att det är roligt som ovan redogjorts 

för, kommer det fram att mat för dem till stor del handlar om att tillfredställa andra. Men 

frågan är hur mycket det skiljer sig från kravlös manlig matlagning. Även om flera 

respondenter uttrycker att de ser mat som ett sätt att visa kärlek och omtanke, finns 

nyanser som tyder på att omtanken inte bara är för andras skull, utan även handlar om att 

själv få beröm, få äta god mat och imponera på andra. Toves kommentar avslöjar ett 

uttryck för ett traditionellt maskulint förhållningssätt till mat där mat ofta blir en 

prestationsinriktad aktivitet; ett sätt att imponera på andra. Tillsynes visar respondenterna 

på såväl starkt maskulina som feminina influenser i sitt matintresse. 

  

Draget till sin kant ser vi hur den omhändertagande rollen speglas i hur respondenterna 

såväl pratar som faktiskt agerar kring sitt ätande. Ett tydligt inslag är vikten 

respondenterna lägger vid medvetenhet – medvetenhet om vad de stoppar i sig, vart maten 
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kommer ifrån och hur den har producerats. Denna medvetenhet kan i ett större perspektiv 

ses som att tänka på andra än sig själv (Cairns et al. 2010) och tar sig olika uttryck.  

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att de äter lite rött kött eller inget alls samt inte 

heller lagar rött kött frekvent. Detta är intressant då kött traditionellt associeras till 

maskulinitet och att söka efter det okända (Lupton 1996; Cairns et al. 2010). Istället visar 

respondenterna prov på att utöva sitt kulinariska intresse med hjälp av grönsaker och 

kultivera dessa. I likhet med den kvinnliga foodiens kulinariska nyfikenhet som kontrast till 

de feminina matidealen baserade på osjälviskhet och huslighet (Cairns et al. 2010), 

uttrycker respondenterna en vilja att finna nya kulinariska upplevelser, men utan att för 

den sakens skull äta eller laga så mycket rött kött. 

 

Istället föredrar många respondenterna fisk, fågel och vegetariskt, vilket korresponderar 

med vad som anses vara feminin kost (Lupton 1996; Cairns et al. 2010). Här ser vi hur det 

kvinnliga omsorgsarbetet tar sig uttryck i vad som kan ses som hänsyn till djuren eller 

avståndstagande från en oetisk industri. Vidare kommer denna medvetenhet i uttryck 

genom att respondenterna verkligen förespråkar ekologisk och närproducerad mat. 

 

Sara: Jag tycker nog att det också är ganska självklart. Dels för att jag tycker att 

jag mår bättre av det och att omvärlden mår bättre av det och sen så har jag 

väl någon tanke om att det är godare, att jag tänker att ekologisk mjölk smakar 

lite godare, men det vet jag inte om den gör, egentligen. Men det känns väl 

också lite bättre. Och jag tycker också att det är väl inte så himla svårt att köpa 

ekologiska saker så då tycker jag gott att folk kan göra det mer och då är det väl 

bra att börja med sig själv. 

 

Tove: När det gäller grönsaker så är det ju kul om de är närproducerade eller 

för att om de får växa i lugn och ro för då hinner smakerna utvecklas bättre. 

[…] Jag köper gärna ekologiskt men det är av andra orsaker, inte beroende på 

smaken enbart utan det handlar mer om etiska aspekter, att jag tycker att om 

det är bättre producerat för miljön så kan det absolut kännas en poäng i det. 

Men visst, ekologiska grönsaker får oftast växa i lugn och ro för att man ger 

dem inte en massa konstgödsel till exempel. 

 

Det kommer explicit fram att man genom att konsumera ekologisk mat väljer att bry sig 

om andra. Men omsorgsarbetet sträcker sig inte bara till hänsyn till miljön utan även till 

hänsyn till sig själv och sin egen kropp, eller som Anna beskriver det:  
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Anna: För att jag tycker att det är viktigt att du vet vad du käkar. Alltså det är 

ändå ens kropp. Du vet ju vad lyssnar på, vad du tittar på, alltså allt sånt där. 

[...] Sen är det ju självklart att det är ju inte lika viktigt som att läsa tidningen, 

alltså veta vad som händer i världen. Jag tycker bara att det är viktigt, för att 

man ska må bra. Alltså äta nyttigt. Det tycker jag är A och O, alltså grönsaker 

så mycket som möjligt. Det är klart att man kan käka pasta och ris och sånt där, 

det gör jag jättemycket men du kan inte bara äta sånt. Återigen köttbullar eller 

vad säger jag, falukorv och makaroner, det finns inte. 

 

Samtidigt finner vi det intressant att en del respondenter intar en finsmakarposition där 

bättre smak och råvaror framhålls som ett incitament för konsumtion av såväl 

närproducerat som ekologiskt. Elin liksom flera andra respondenter visar till och med prov 

på ett distanstagande från det kvinnliga omsorgsarbetet med hänsyn till andra då 

respondenterna i viss mån ger sig hän åt själva och sin egen smakupplevelse – även om det 

är synd att djuren plågas:  

 

Elin: [...] Det handlar inte om, för mig handlar det inte om djuren. Jag tycker 

jättemycket om djur och jag tycker det är jättesynd när djur plågas men för mig 

handlar det mest om smaken, att jag inte tycker att det är gott. Så att jag skulle 

kunna bryta det när som helst om jag verkligen är sugen på någonting.  

 

När matlagningen enligt respondenterna blir alltför komplicerad förlorar de sitt mål med 

att laga och äta mat – att finna nöje, vilket uttrycks genom respondenternas beskrivningar 

av den sämre smaken som den främsta orsaken till att de ofta väljer bort kött. Med 

Hollows (2003b) i åtanke ser vi tydligt hur respondenterna i likhet med Nigella uttrycker 

sin inkompetens genom att välja att inte laga kötträtter så frekvent. 

 

Maria: Det är nog mycket att jag tänker att okej, vad är det jag inte gör så 

mycket hemma. [...] Jag tycker aldrig att det blir riktigt lika gott att steka en 

köttbit hemma som att göra på restaurang för de har ju helt andra supplies där 

och pommes frites kan jag inte riktigt fritera hemma heller så att det blir ganska 

enkelt. Och sen är jag väldigt svag för rått kött liksom. 

 

Det är de nyanser respondenterna ger uttryck för som är spännande. Inte på något vis kan 

vi säga att de lagar mat endast för sitt eget nöjes skull, utan det finns tydliga tendenser att 

respondenterna i högsta grad faller under de omhändertagande aspekter som ryms inom 

den kvinnliga identiteten. Dock hämmar detta inte deras kreativa sida där de genom mat 

finner stort nöje. Även om våra kvinnliga respondenter uttrycker att de genom sin 
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matlagning visar kärlek och omtanke, uttrycker kvinnorna att de ser matlagning som ett 

sätt att imponera på andra, ett typiskt manligt drag. Det förefaller vara så att 

respondenterna ganska bekymmerslöst mixar beståndsdelar från det stereotypiskt 

maskulina och feminina i uppbyggnaden av sin foodieidentitet. Respondenternas 

privilegierade bakgrund ger dem möjlighet att välja mellan och blanda drag från flera 

identiteter i likhet med Nigellas olika tillgängliga positioner i hennes vardagliga liv. 

I KÖKET ÄR JAG ENVÅLDSHÄRSKARE  
Ett tema som uttryckligen åskådliggörs av respondenterna är att de ser köket som sin 

suveräna domän, de vill helst inte att någon utomstående beträder. I detta hänseende 

finner vi starka paralleller med Boëthius & Erlandssons (2011) studie där männen önskade 

stärka sin roll som kungar av köket genom att samla sina vänner – undersåtar – kring 

matbordet och visa sin överlägsenhet genom maskulin lagad mat. I köket tillåts de 

kvinnliga respondenterna visa sina överlägsna och kultiverade kunskaper kopplade till det 

starka matintresse de alla delar. Genom att upprätthålla sin suveränitet tar de avstånd från 

andra personer med lägre kultiverade matkunskaper. Anna beskriver sig själv som 

envåldshärskare i köket där ingen får hjälpa till för att försäkra sig om att det blir bra – att 

det blir rätt: 

  

Anna: Jag gör allt. Alltså jag är sån, när jag lagar mat vill jag göra allt själv. 

Ingen får hjälpa mig. Det är såhär ‘amen kan jag hjälpa dig att göra det’, ‘ja 

visst’ men då är jag såhär ‘aah neej jag gör det själv, det är lika bra.’ Där är jag 

envåldshärskare! Min kille får ju aldrig hjälpa till. 

  

Denna attityd att se sina matkunskaper som överlägsna träder tydligt fram genom olika 

uttryck; kvinnorna är måna om att matlagningen ska ske på ett bra och snabbt vis, de 

misstror andras kunskaper samt de tycker att maten blir bättre om de får göra allt själv. På 

frågan om det är viktigt att veta vad man pratar om svarar Anna: 

 

Anna: Ja, det tycker jag men jag är besserwisser så ja, det tycker jag. Jag kan ju 

köra över, alltså när det gäller mat och sånt där. 

 

Tove menar att alla inte kan laga god mat och att hon därför blir bossig när hon tvingas 

samsas med andra i köket: 

  

Tove: Jag är ganska dominant i köket tror jag. Om vi pratar om i relation till 
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andra människor så blir jag lätt ganska bossig och det kan jag önska ibland att 

jag inte var för det kan kännas lite osympatiskt att man är den som bara 

domderar runt och bara ‘gör så och gör så’. [...] Dels att jag vill ju att maten 

ska bli god och tyvärr så gör inte människor så god mat men många har inte så 

mycket erfarenhet. Alltså jag kanske har lite oödmjuk attityd där i bland. 

  

De studerade kvinnorna antar således gärna den ansvarande rollen för mat i sina 

umgängeskretsar som kan liknas vid hur de, i enlighet med Holt & Thompson (2004) 

beskrivna traditionellt manliga ideal, eftersträvar ett patriarkalstatus. Det är just i köket de 

kan uppnå denna ledarskapsposition, vilket visar sig ackompanjeras med ett starkt 

kontrollbehov: 

  

Sara: Det är nog också något konstigt kontrollbehov som kanske visar sig. Jag 

har nog inte det i så mycket annat, men när det gäller mat och när det har med 

mat och kök, jo men faktiskt med mat över huvud taget – om man ska laga mat 

eller äta och sådär, då är jag nog ganska mycket kontroll. Då visar det sig nog 

att jag inte vill att andra ska bestämma vad vi ska äta eller så. [...] Nej, jag är 

lite orolig för att det inte blir bra då. [...] Det är viktigt att det blir bra, jo, det är 

det. Jag kan bli lite sur annars. 

  

Denna strävan efter ett slags ledarskap kan även illustreras av Saras beskrivning som skiljer 

mellan matlagning hemma hos henne och hemma hos hennes pojkvän: 

  

Sara: Jag blir lite stressad, jag tycker att det är skönare att bara göra det själv. 

Jag var sjuk förra veckan och då erbjöd han sig att laga mat hos mig. Men då 

blev jag också lite såhär, tyckte att det var lite jobbigt, kände att nej, men det är 

bättre att jag gör det. Så att nej, men vi gör det nog var och en för sig. Men jag 

tycker att det är jättetrevligt att bli bjuden på mat, om någon annan lagar till 

mig uppskattar jag verkligen det. Nu låter jag så hemsk, som att nu måste allt 

vara på mitt sätt för att vara bra. 

  

Således finner vi att kvinnorna vill inta en slags ledarposition gällande mat inom sin egen 

domän där de ses som mest matkunniga. De lägger stor vikt vid att maten ska lagas på 

deras sätt då de kan sätta sitt personliga signum på den mat de skapar och återreproducera 

sin image som duktiga amatörkockar. Vidare beskriver respondenterna att maten blir bra 

när det finns ett förtroende för deras matlagning och att det kan bli friktion när en annan 

person konkurrerar om positionen som ansvarig. 
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Detta kontrollbehov visar sig gälla hela matlagningsprocessen vilket, i ljuset av Boëthius & 

Erlandssons (2011) studie av unga matlagningsintresserade män, belyser en betydande 

insikt i hur arbetsfördelningen ser ut. Männen i Boëthius & Erlandssons (2011) studie gav 

uttryck för att männen gärna outsourcar olika moment utanför själva matlagningen. I 

detta hänseende skiljer sig de kvinnliga respondenternas beskrivningar av viljan att ha 

kontroll över allt och att starkt förlita sig på sina egna kunskaper genom hela 

matlagningsprocessen. I motsats till männen kan vi se hur respondenterna framhåller att 

de är måna om att själva genomföra alla moment och sysslor som hör matlagningen till, 

såsom att förbereda maten eller att diska. Denna insikt kan tala för att det existerar en 

starkare dominans hos kvinnorna att hävda sina kunskaper och bibehålla kontrollen som 

flera respondenter själva uttrycker det, genom att själv ta kontroll över samtliga moment.  

 

Men ett annat och kanske mer troligt sätt att se på detta fenomen är att detta grundar sig i 

den klassiskt kvinnliga, omhändertagande rollen. En ångestdriven attityd kopplad till de 

sysslor som sker omkring själva matlagningen kommer till uttryck i att respondenterna 

tillsynes upplever moraliska implikationer i att överlämna ansvaret för klassiskt kvinnliga 

sysslor kopplade till matlagning som en tjänst inom hemmets väggar (Devault 1994; 

Lupton 1996; Skeggs 1997; Bugge 2003). Exempelvis beskriver Sara hur hon tycker att 

förberedelser är kul, men att hon inte alls tycker om att diska efteråt. Samtidigt får hon 

dåligt samvete om hon inte diskar själv, trots att hennes pojkvän gärna diskar efter henne. 

  

Sara: Alltså förberedelser och sånt tycker jag är kul. Jag tycker att det är 

jättekul att handla mat och att laga mat och att äta mat. Sen tycker jag väl inte 

att det är så kul att diska och städa undan efteråt […]. Om man bjuder på 

middag så ingår väl det att man får diska upp efteråt, men nu har jag precis 

träffat en kille som tycker om att diska, så jag tycker att det är jättebra, helt 

perfekt! Så han erbjuder sig att diska ganska ofta, så då får jag också så här 

dåligt samvete. […] Jag vill inte att han ska diska upp i mitt stök. Och jag vill 

inte att någon annan ska göra det heller. Jag kan inte riktigt koppla av och låta 

någon annan ta hand om disken. 

  

Således ger respondenterna uttryck för att vara självsäkra, de vet bäst hur saker och ting 

skall göras för bästa resultat och de agerar, som Anna så målande beskriver det, som 

envåldshärskare. Men denna kontrollerande roll omfattar för respondenterna även 

moraliskt tvång att ta hand om allt och inte be någon annan om hjälp. Därmed ser vi hur 

den omhändertagande rollen betingad den feminina identiteten starkt påverkar hur 

respondenterna beter sig i köket.  
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Samtidigt som respondenterna har ett kontrollbehov visar de tecken på att tillåta sig att 

släppa på krav om att allt måste vara perfekt. Detta överensstämmer med Nigellas 

förhållningssätt till mat där hon uttrycker sin lathet för att visa på nöjet i att laga mat 

Hollows (2003b). Sara beskriver sin matlagningsstil som hafsig:  

 

Sara: Jag tycker hellre att det smakar gott än att det är snyggt. Och jag är nog 

lite sådär hafsig av mig... Kan nog säga det också lite när jag lagar mat eller 

bjuder folk på mat att: ‘ja, ja löken är inte så fint hackad’ och allt är kanske inte 

helt perfekt, men det tror jag också är lite typiskt mig. Men jag tror att min 

matlagning visar sig ganska mycket i eller återspeglar ens personlighet på något 

sätt. Jag kanske försöker vara ambitiös, men när man tittar lite närmre så ser 

man att löken är lite dåligt hackad och att det är något hål i klänningen och att 

nagellacket inte är helt perfekt och sådär tror jag att det kan vara. 

 

Detta tyder på att respondenterna prioriterar den kreativa skapelseprocess som deras 

matlagning innebär vilket ibland kan ske på bekostnad av slutresultatet. Detta stärker 

ytterligare det faktum att kvinnorna ser sig själva som envåldshärskare i köket där de tillåts 

att lyckas – och misslyckas. Även om respondenterna eftersträvar ett bra resultat har de en 

avslappnad inställning till slutprodukten, flera av kvinnorna uttryckte liksom Nigella 

(Lawson 2003b) att värdet ligger i själva matlagningsprocessen snarare än slutprodukten. 

 

Anna: Alltså det är klart att det inte är hela världen om någonting blev äckligt 

som jag gjorde. Jag gjorde en påskmiddag i lördags och så var potatisgratängen 

inte klar. Och det är klart att det sög, att jag blev såhär 'fuck' men i det stora 

hela, herregud, det är en potatisgratäng. Det är inte så farligt, jorden går inte 

under men det är klart att det är viktigt att det blir bra, absolut. 

  

Tove: Alltså eftersom jag så gärna vill ha saker på mitt sätt så lagar jag nästan 

helst mat själv. I alla fall om jag verkligen har en ambition om att det ska 

smaka på ett visst sätt men sen har jag också kanske lärt mig i efterhand att det 

är kul att laga mat ihop och sen gör det ingenting om det inte blir perfekt eller 

gott för att det är ganska roligt att stå och göra något ihop. Så det är lite olika 

typer av matlagning. Jag försöker få ett lite mer avspänt förhållande för att 

kunna vara, för att egentligen bli lite mer social eller funka bättre. 

  

Detta kan visa prov på hur kvinnliga foodies brottas med motsägande diskurser i 

identitetskonstruktionen som en respektabel kvinna (Lupton 1996), vilket står i kontrast till 

en finsmakarposition där de vill göra allt själv. Kanske vill kvinnliga foodies göra allt själva 
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för att de inte kan avsäga sig det ansvar för hushållssysslor som vilar på dem för att bli 

respektabla. Kanske kommer de på ett djupare plan inte ifrån den husmorsroll som är 

klassiskt betingad den kvinnliga identiteten. De förlitar sig på sina egna kunskaper men 

värderar samtidigt mat som en källa till umgänge. Elin är mer inkluderande i sin 

matlagning och beskriver att hon gärna lagar mat med andra. Fortfarande finns det dock 

en motsägande sida hos henne som vi rundar av detta avsnitt med:  

  

Elin: Nej, jag lagar jättegärna med mina vänner och så. [...] Alltid beror det på 

vem man lagar maten med för ibland kan det bli väldigt stressigt och lite 

jobbigt. 

JAG SER MIG SOM EN AMATÖRÄVENTYRARE 
I enlighet med Holts (1998) beskrivning av högt kulturellt kapital och hanteringen av mat 

på ett connoisseuraktigt vis ser vi prov på hur respondenterna strävar efter att kultivera sig 

genom kokböcker, matbloggar och magasin. 

  

Tove: När man kan lära sig alla basrecept så vill man ju veta mer om 

råvarorna. Alltså det blir en sån naturlig utveckling att man vill bredda sin 

kunskap också för att kunna skilja olika sorter åt. 

  

Samtidigt uttrycker samtliga av respondenterna en ogillan inför att laga mat efter recept, i 

likhet med Boëthius & Erlandssons (2011) studerade unga män. Recept kan ur denna 

synvinkel markera en känsla av tvång och regelverk som inte är förenligt med den 

lustfyllda kreativa process som våra respondenter känner inför mat. Således kan 

matlagning efter ett instruktionsliknande mönster, som av Ketchum (2005) i Cairns et al. 

(2010) framhållits som kvinnligt, begränsa deras kreativitet. 

  

Anna: Jag lagar aldrig efter recept, aldrig. Jag skulle aldrig slå upp och gå och 

titta på ett recept, ‘jaha de har en tesked där’. Utan jag tar någonting från den 

och så någonting från den och så gör jag min egen grej. Och det är så jag gör, 

varje gång. 

  

Maria: Det är inte tillräckligt spännande för mig för att bara ta och göra exakt 

efter ett recept. Därav att jag egentligen är ganska, inte allergisk mot men jag 

är inte jätteattraherad av fransk matlagning för att det är väldigt omständigt 

och det kräver att man gör det på ett visst sätt för att det här jävla vattenbadet 
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ska ge någon effekt till exempel. 

  

Matlagning som något spännande och levande kan således komma att bli ett sätt för våra 

respondenter att skapa egna regler inom sina domäner. Enligt Holts (1998) beskrivning av 

högt kulturellt kapital, visar respondenterna på stor individualitet i utövandet i sitt 

matintresse och på nyfikenhet inför nya intryck och infallsvinklar. Elin beskriver sig själv 

som en amatöräventyrare: 

 

Elin: Det är spännande att prova nya saker, jag ser mig lite som en 

amatöräventyrare. Och sen så känner jag att om man inte provat det så vet 

man inte. Och nu vet jag vad jag gillar och inte gillar. 

  

Elins uttryck för att testa nya saker kan ses som ett sätt att machofiera mat (Holt & 

Thompson 2004) vilket även Boëthius & Erlandsson (2011) beskriver i sin studie, där 

nyfikenheten på det okända blir ett sätt att distansera sig från det typiskt kvinnliga. 

 

Elin: Jag lägger hellre pengar på mat än något annat. Sen så har det alltid 

funnits med familjen, intresset. Plus att jag tycker att det är kul. Jag har alltid 

gillat att experimentera med mat. Ja men jag tycker verkligen om att mixa och 

blanda lite och komma på egna saker. 

 

Respondenterna ser sig således som amatöräventyrare där det är viktigt att ständigt 

utvecklas och prova nya saker, vilket associeras med tidigare beskrivna maskuliniteter. Att 

se sitt matintresse som ett självförverkligande är förenligt med foodieutövandet som livsstil, 

vilket presenteras i nästkommande avsnitt.  

JAG TYCKER ATT DET ÄR SORGLIGT MED FOLK SOM 
INTE TYCKER ATT DET ÄR KUL MED MAT  
Noggrant och upprepade gånger poängterar respondenterna att alla får göra som de vill i 

köket och att det inte är något fel med att inte ha samma intresse för bra mat som de själva 

har. Detta till trots ser vi hur samtliga respondenter uttrycker vikten av att ha ett kultiverat 

matintresse och därigenom ta avstånd från en livsstil som inte premierar god mat. 

  

Sara: Jag tycker att det är väldigt viktigt att folk äter och jag tycker också att det 

är en slags njutningsgrej, och jag tycker att det är sorgligt med folk som inte 

tycker att det är kul med mat. 
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Således ser respondenterna matlagning som en estetisk fritidsaktivitet som ingår i en livsstil 

baserad på nöjesmässiga aspekter (Hollows 2003b). De visar kopplingen mellan mat och 

social struktur (Bourdieu 1984; Levy 1981; Featherstone 1991; Lupton 1996; Holt 1998; 

Wilk 1999), genom att ta avstånd från personer som inte delar deras starka matintresse. På 

så sätt ger de uttryck för mat som ett instrument att sammankoppla sig själv med andra 

likasinnade (Johnston & Baumann 2009), i detta fall på ett kulturellt och socialt plan. I 

enlighet med föreställningen om den postmoderna konsumentens identitetsuppbyggande 

(Belk 1988; Featherstone 1991; Elliott & Wattanasuwan 1998; Holt 2002) kan vi se hur 

respondenterna gör sin foodielivsstil till ett allomfattande livsprojekt där de medvetet 

signalerar status, värderingar och tillhörande livsstil genom sättet de konsumerar och 

producerar mat. Maria ger uttryck för hur hon just ser matintresset som sammanhängande 

med en viss livsstil och värderingar: 

  

Maria: Är man sån så är man inte så intresserad, då kanske man inte är den 

direkt som sitter och pratar om livet och filosoferar och uppskattar de 

småtingen, små vackra sakerna i livet om man är totalt ointresserad och bara 

äter för att bli mätt. Och det är nog många som inte har det intresset för mat 

eller som inte uppskattar det och jag respekterar det såklart också men jag tror 

att jag skulle nog ha svårt att etablera en väldigt god relation till en sån person 

för vi skulle bli så olika, vi skulle värdera så olika saker i livet. 

  

Vi konstaterar att respondenternas matintresse speglas i Holts (1998) beskrivning av hur 

kulturellt kapital uttrycks samt hur detta leder till status och vad som kan benämnas god 

smak. Genom att införskaffa rätt råvaror från rätt ställen och tillreda dessa råvaror på ett 

connoisseuraktigt sätt (Holt 1998) uppnår respondenterna nöjdhet och känner sig “rätt” 

utan att skryta om det, något Sara beskriver med en metafor: 

  

Sara: Det är så som kanske vissa känner när de köper kläder och som man själv 

kan känna när man köper kläder, att man blir mycket gladare av att köpa en 

tröja från något finare märke än att köpa en från Lindex. Alltså det är väl lite så 

jag känner när jag handlar i någon sån här liten, nej men köper något fint bröd 

eller en fin ost eller så. Då blir man lite såhär [...] Någon gång händer det att 

jag köper saker på Coop, men då blir jag lite ‘jaha’, tycker att det är lite trist. 

Faktiskt. När man köper deras grönsaker. Och så känner jag mig lite fattig. 

  

Metaforen till mode är högst relevant – vi ser att våra respondenter strävar efter 

individuellt i sin matkonsumtion. De ser på mat som ett medel att skapa och därigenom 
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bestämma hur de ser på sig själva och hur andra ser på dem. Detta överensstämmer väl 

med den postmoderna synen på identitet och Holts (1998) tankar om mat som viktig 

ingrediens i den sociala reproduktionen. Genom respondenternas konsumtionssätt av mat, 

ser vi hur de signalerar vem de är och att de tillhör foodiekulturen och den livsstil som 

följer. De önskar således dela en gruppidentitet med andra lika matintresserade personer 

med liknande konsumtionsvanor beskrivet av Belk (1988), Lupton (1996) och Warde 

(1997). Samtidigt handlar det om att framhäva vem man inte är; respondenterna 

distanserar sig som Lupton (1996) beskriver det, från andra grupper de inte vill identifiera 

sig med genom att använda rätt mat från rätt ursprung som statusmarkör. Genom att välja 

och inte välja specifika råvaror i respondenternas matkonsumtion blir mat en markör för 

medvetenhet och kunskap och ett uttryck för deras jag – vilket åskådliggörs i ett tydligt 

connoisseurskap. 

  

Lika mycket som Sara framhäver att hon gillar att handla i speciella butiker, framhäver 

hon att hon inte vill handla på exempelvis Coop. Detta kan kopplas till teorin om att 

förfinad matpreferens med god smak i fokus historiskt sett inneburit ett sätt att ta avstånd 

från vulgaritet (Skeggs 2004; Lupton 1996), vilket blivit synnerligen viktigt för att visa på 

god smak i det industrialiserade samhället (Holt 1998; Campbell 2005). Identiteten får sin 

innebörd genom att vara kulturellt konstruerad på annat vis än genom de identiteter man 

inte vill anta (Rutherford 1992). Således kan detta kopplas till respondenternas strävan 

efter att införskaffa, tillaga och hantera mat på rätt sätt. Detta avståndstagande begränsar 

sig inte bara till fysiska varor eller butiker. 

  

I fotodagboken beskriver Sara vidare om detta tema, att hon är lite generad över att ha salt 

av typen Jozo synligt i sitt hem eller som Sara själv benämner det, “ful-salt”:  

  

Sara: Normalt sett brukar jag låta salt, peppar och olivolja stå framme eftersom 

jag använder det så ofta. Tyvärr har jag glömt att köpa salt lite för länge nu och 

har därför fått använda ett ful-salt som jag har i mitt skafferi. Det var 

egentligen inte jag som köpte det utan en kille som jag hyrde ut lägenheten till 

förra sommaren lämnade kvar det. Jag skäms alltid när jag bjuder på det till 

olja och bröd och brukar i smyg lägga upp det på ett litet fat så att folk inte ska 

se. Och så tänker jag att jag måste komma ihåg att köpa ordentligt salt nästa 

gång jag är i en bra butik. Kanske gör jag det idag! 

  

Vi ser anknytning till Luptons (1996) syn på symbolisk konsumtion där det snarare är 

produktens image än smak som står i centrum och där konsumenten tillfredsställs av 
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produktens prestige. För Sara blir “ful-saltets” image inte förenlig med hur hon önskar att 

bli uppfattad av andra – kanske som en matintresserad person med stor kunskap, varför 

hon inte anser att Jozo-saltet är tillräckligt bra. 

  

Sara: Jag är nog mycket så att om jag ska ha saker så ska det vara det bästa. 

Ska jag äta någonstans så ska det vara den bästa och köper jag ett salt så vill jag 

att det ska vara ett riktigt bra salt. Jag tycker inte att det känns lönt att köpa 

någonting annat. 

  

Trots denna medvetenhet hos respondenterna om råvarors image, uppvisar Tove ett 

bredare perspektiv på mat som identitetsskapande men fortfarande med ett medvetet 

förhållande till mat: 

 

Tove: Men jag kan tycka att det blir lite hysteriskt ibland och jag är inte sån att 

jag absolut inte skulle kunna äta, alltså jag äter ju det jag kan äta när jag är 

hungrig och så tycker jag också att det finns missförstånd i att allting måste vara 

så lyxigt. Alltså en svensk prästost, en vällagad prästost, kan vara minst lika god 

som en schweizisk alpost som kostar två gånger så mycket eller mer.   

 

Det otvungna och spontana förhållandet till mat Tove uttrycker kan i hög grad relateras 

till det förhållningssätt till konsumtion som högt kulturellt kapital innebär. Hon tar avstånd 

från den finsmakarposition och matsnobbism som hon tycker kan bli alltför hysterisk där 

allt måste vara så dyrt eller lyxigt, vilket tydligt uttrycker en form av idealistisk konsumtion 

distanserat från lyx där snarare smaken står i centrum (Holt 1998). Vidare kan Toves 

beskrivning illustrera exempel på svårigheter som kvinnliga foodies kan mötas av i sin 

identitetskonstruktion då Tove strävar efter att identifiera sig med foodiekulturen men 

samtidigt relaterar till den helt motsatta sidan – människor som bara äter för att de tycker 

att det är gott. 

  

Samtliga respondenter visar på hur deras intresse för mat kretsar kring dem själva; att 

matintresset innefattar en viss livsstil och att de lagar mat för sitt eget nöjes skull, vilket 

skiljer sig från den klassiskt feminina identiteten i köket. I denna aspekt förefaller det att 

respondenterna i hög grad bygger upp sin identitet utifrån de sociala aspekter som följer 

med matintresset. Att visa på god smak för att erhålla status enligt foodiekulturens rådande 

normer utgör en stark plattform i den kvinnliga foodiens identitetsuppbyggandet.  
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D I S K U S S I O N 

Detta kapitel belyser de empiriska resultat som framträtt under analysen i syfte att dra slutsatser om hur den 

kvinnliga foodieidentiteten ser ut och tillåts skapas. Vi fastslår om den kvinnliga foodien utövar sin foodieroll 

på lika villkor som mannen – har det skett en demokratisering i köket som tyder på förändrade 

genusstrukturer eller är det bara ett förklätt sätt att upprätthålla och konstruera genus? Efter att ha nått 

dessa insikter avslutas diskussionen med förslag på framtida forskning som kan komplettera de insikter vi 

bidragit med. 

 

Med stöd från det ingående analysarbete vi genomfört av vårt insamlade empiriska 

material om hur unga kvinnliga foodies utövar sitt matintresse, kan vi inledningsvis fastslå 

att de kvinnor vi studerat i många hänseenden delar attribut med beskrivningen av 

beteendet och drivkrafterna hos manliga foodies. Trots dessa starka influenser av icke-

feminina drag, som tyder på att konsumenterna fritt kan skapa sin foodieidentitet, finner vi 

att unga kvinnliga foodies har svårt att helt distansera sig från den husliga feminina 

matlagningen präglad av omsorg för andra. Detta resultat kan härstamma från kontextens 

inverkan, då Sveriges jämlikhetsstrukturer kan anses ha kommit längre än de kontexter 

som tidigare har studerats av bland annat Cairns et al. (2010), Hollows (2003a; 2003b) och 

Johnston & Baumann (2009).  

 

De implikationer Cairns et al. (2010) menar att genus har för män respektive kvinnor i 

foodiekulturen framkommer på liknande sätt i vår studie; kvinnor har svårare än män att 

konstruera sin identitet som foodie då de påverkas av genusstrukturerade förväntningar i 

köket. I den kvinnliga foodierollen syns de motsägande diskurserna med att laga mat för att 

visa omsorg för andra, utpräglade drag för den klassiska feminina identiteten, och att 

samtidigt se matlagning som en kreativ passion och ett fritidsintresse för nöjes skull. Den 

kvinnliga foodien uppvisar alla de nöjesmässiga attribut som den manliga motsvarigheten i 

att såväl laga som att äta mat men rymmer parallellt ytterligare en ofrånkomlig dimension 

– den feminina omsorgsaspekten. Således är den kvinnliga foodien fastlåst i en feminin 

position där hon känner att hon i sitt matintresse även måste visa omsorg för andra för att 

konstruera sig själv som kvinna. Dock hämmas hon inte av omsorgsaspekten, utan snarare 

ser vi en kreativ och avslappnad kvinnlig foodie som otvunget tillåts skapa kreativitet i sitt 

foodieutövande.  
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MOT DEMOKRATISERING OCH FÖRÄNDRADE 
GENUSSTRUKTURER 

Den kvinnliga foodien, så som vi studerat henne, visar starkt uttryck för att hon till stor del 

själv väljer hur foodieidentiteten ser ut, vilket visar sig i hur de studerade kvinnorna utövar 

sitt matintresse på olika manér och inte ber om ursäkt för hur de lagar sin mat, vilken mat 

de lagar och hur de tänker kring mat. Genom analysen av det empiriska material vi 

erhållit, har vi funnit starka indikationer på hur den kvinnliga foodien relativt fritt kan 

skapa sin identitet samt hur identiteten är starkt centrerad kring nöjesaspekten i själva 

matlagningen och ätandet. 

 

Den viktigaste insikten som tydligast av allt pekar på den kvinnliga foodiens utrymme i sin 

identitetskonstruktion, är synen på matlagning som en passion och kreativ process. Detta 

upplever den kvinnliga foodien som ett av de främsta incitamenten för hennes starka 

matintresse. Matlagning ses som något roligt som skänker den kvinnliga foodien stort nöje 

och njutning – i annat fall skulle hon låta bli att laga mat. Detta visar på maskulina 

tendenser då de i likhet med manliga foodies ser sitt matlagningsintresse som en 

fritidsaktivitet snarare än en tvångsmässig tjänst inom hemmets väggar. Genom sitt intresse 

tillåts den kvinnliga foodien själv skapa någonting äkta och få utlopp för sin kreativitet; hon 

utför ett hantverk.  

 

Denna fixering vid kreativitet och autenticitet innebär stor förtrogenhet till vad som idag 

anses vara finkultur med de centrala beståndsdelarna att visa på hög medvetenhet och 

omfattande kunskap. Således kan den kvinnliga foodien förvandla sin matlagning till ett 

kultiverat intresse som hon investerar både mycket tid och pengar i. Med andra ord visar 

kvinnornas utövande av foodierollen på högt kulturellt kapital, vilket möjliggör erhållandet 

av den status de eftersöker. Genom att inta positionen som en medveten matexpert med 

överlägsen ställning i köket ger detta upphov till klassposition och tillhörande livsstil. I den 

kvinnliga foodiens utövande av sitt matintresse signalerar hon sin status i foodievärlden. På 

detta sätt uttrycks den kvinnliga foodiens matintresse som en livsstil där utövandet blir en 

viktig statusmarkör som hjälper henne att distansera sig själv från andra mindre 

matkunniga personer, vilket visar på manliga drag i likhet med Boëthius & Erlandssons 

(2011) studie. Denna insikt belyser att livsstilsuttryck är en stor beståndsdel i den kvinnliga 

foodieidentiteten, där mat förvandlas till en konstform som yttrar värderingar och tillåter 

självförverkligande.  

 

Det kanske mest intressanta att lyfta fram med denna studie är att den kvinnliga foodien 
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ger tydliga uttryck för att hon finner nöje i att både äta och laga mat. Dessa maskulina 

drag visar på ett synnerligen avslappnat förhållande till mat, vilket illustreras i kvinnornas 

självsäkra och bekväma förhållningssätt inför sitt eget ätande. Denna insikt skiljer sig från 

kvinnans historiskt sett ambivalenta förhållande till mat, där hon har haft svårt att själv 

njuta av den mat hon lagat till sig själv och för andra.  

 

Detta förhållningssätt till mat som har beskrivits som hedonistiskt och voluptuöst, 

kolliderar med femininitet och hindrar kvinnor från sådan hängivelse. Därför är denna 

insikt att kvinnliga foodies kan tillåtas att vara hedonistiska mycket intressant, då de ges 

utrymme till att göra detta till en fundamental beståndsdel av den kvinnliga 

foodieidentiteten. Den kvinnliga foodieidentiteten visar således rymma tendenser av att 

inte tvingas begränsa matintresset till vad som anses vara kvinnligt. Detta kan bero på 

skillnader i jämlikhetsstrukturer mellan tidigare studiers kontext och den 

jämlikhetspräglade svenska kontext vår studie utförts i. Vidare kan det vara en indikation 

på att genusstrukturers utformning i samhällen sinsemellan påverkar hur olika feminina 

identiteter tillåts att utformas. Enligt denna argumentation skulle det betyda att den 

kvinnliga foodien i jämlika Sverige tillåts hänge sig åt sin aptit och därmed anta manliga 

värden – vilket talar för en demokratisering av genusstrukturer och frihet för kvinnan att 

konstruera sin identitet med ett starkt inslag av maskulint betingade beståndsdelar.  

 

Vidare finner vi hur den kvinnliga foodien antar nyanser av manlighet då hon uttrycker 

viljan att inta en ledarposition i sin egen suveräna domän; köket, där hon besitter 

överlägsna kunskaper och tar kommando. Denna ledarposition innebär ett sätt att uppvisa 

dominans inom området och i enlighet med de matintresserade män som studerats av 

Boëthius & Erlandsson (2011), kan även den kvinnliga foodien ses som envåldshärskare i 

sitt eget kök. Hon uttrycker, liksom unga manliga foodies, högljutt sin kompetens och intar 

en överlägsen position över andra med inte lika kultiverade matkunskaper.  

 

Denna studie visar även hur unga kvinnliga foodies öppet uppvisar misstro inför andras 

matlagningskompetenser som ursäkt för sin bossighet och vilja att ensam stå ansvarig för 

maten i sin egen köksdomän. På så vis skapar den kvinnliga foodien ett slags ledarskap i sin 

matateljé där hon tillåts att följa sina kreativa flöden utan att begränsas av regler uppsatta 

av andra. Vikten av att få eget kreativt utlopp kan övervinna den ibland ångerfyllda bristen 

på sympati hos den kvinnliga foodien, då hon vill undvika att kompromissa i köket.  

 

Andra verktyg som uttrycks av den studerade kvinnliga foodien är att öppet distansera sig 
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från receptlagad mat för att visa på sina omfattande matkunskaper och sin ledarposition i 

köket. I litteraturen associeras detta till maskulinitet, där recept markerar en känsla av 

tvång som hämmar den kreativa matlagningsprocessen och utforskandet av nya spännande 

arenor. Genom att frånsäga sig matlagning efter recept visar kvinnliga foodies en strävan 

efter individualitet i sin matlagning där recept anses alltför slentrianmässigt och inte 

tillräckligt spännande. Denna självsäkerhet i den kvinnliga foodierollen talar för att den 

breda matkunskap som vilar på hennes axlar, initierar och uppmuntrar till nya 

experimentella smakkonstellationer där hon tillåter sig själv att lyckas – och misslyckas i 

köket. 

 

Uppvisandet av dominans i köket sträcker sig även till valet av särskilda varumärken, 

råvaror och matbutiker; stora matkedjor ses ibland som generande och de matintresserade 

kvinnorna visar även prov på att nedgradera andras val av mat. Denna uppvisade 

dominans kan återkopplas till Bourdieus (1984) och Holts (1998) statusteorier då foodies 

genom matlagning kan skapa och upprätthålla sitt personliga signum som matkunnig, 

förenlig med den önskvärda foodieidentiteten. På så sätt uppvisar den kvinnliga foodien 

öppet sina kunskaper om mat för att vinna förtroendet hos sin omgivning som den mest 

matkunniga personen. Detta visar återigen tecken på hur kvinnan tillåts att inta en socialt 

konstruerad överlägsen position med egna krav och betydelser som spelregler. Vi refererar 

till detta tydligt uppvisade beteende som uttryck för kvinnans starka behov av att hävda sig 

som foodie som utövar sitt matintresse för nöjes skull, något som även visade sig hos 

manliga matintresserade personer men med svagare tendenser. Detta belyser intressant 

nog de svårigheter den kvinnliga foodien konfronteras med i sin konstruktion och 

upprätthållning av sin foodieposition. Det tydliga kontrollbehovet som visar sig i den 

kvinnlig foodiens matlagning, kan bottna i hennes vilja och strävan att framstå som en 

rättmätig foodie i en foodiekultur baserad på maskulina kvaliteter och uttryckssätt. 

TECKEN PÅ OFÖRÄNDRADE GENUSSTRUKTURER  
– ELLER?  
De ovan beskrivna icke-feminina drag den kvinnliga foodien tillåts anta i utövandet av sitt 

matintresse, kontrasterar skarpt med de feminina omhändertagande aspekter kvinnorna 

ger uttryck för. Vi ser tydligt att kvinnorna inte kommer ifrån det feminint förknippade 

omsorgsarbetet i matlagning – ett omsorgsarbete som kanske i högre grad än kvinnorna 

själva är medvetna om, påverkar deras matintresse. Ett betydande inslag i den kvinnliga 

foodiens matintresse är att få uppskattning från personer hon bryr sig om, vilket visar på 
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motsägande feminina och maskulina diskurser uttryckt i nöjesaspekten och den 

omhändertagande rollen. Den kvinnliga foodien ger uttryck för hur hon lagar mat som en 

kärlekshandling, klart influerad av omhändertagande aspekter där hon uttrycker en stor 

tillfredställelse av att laga mat för att göra andra nöjda. Således illustrerar detta att den 

kvinnliga foodien tar hand om andra genom sin mat och till och med kan sätta andras 

nöjdhet framför sin egen.  

En nyans att iaktta är att samtidigt som den kvinnliga foodien lägger stor vikt vid andras 

uppskattning, ger hon också starka uttryck för att hon inte skulle laga mat hon inte själva 

gillar – och hon känner sig trygg i det. Detta kan även tolkas som att tendensen att vilja 

göra andra till lags bottnar i en möjlighet att skryta utan moraliska implikationer, ett 

typiskt drag för manlig matlagning. Den kvinnliga foodien vet att maten hon lagar 

kommer att bli god och kan blir ett medel för att framhäva sina kunskaper för sin 

omgivning; ett enkelt sätt att imponera och åstadkomma någonting flärdfullt. Detta 

beskriver hur den kvinnliga foodien ser det roliga i matlagning likställt med att få beröm av 

andra, få god mat själv, samt visa upp sina kunskaper.  

Således åskådliggör den kvinnliga foodien motsägande tendenser gällande synen på att 

laga mat för andra. Samtidigt som hon uttrycker att hon ser på mat som ett sätt att visa 

kärlek och omtanke, klassiskt feminina drag, framträder nyanser som tyder på att 

omtanken inte bara är för andras skull, utan även handlar om att själv få beröm, få äta god 

mat och imponera på andra. Därför finner vi att kvinnan uppvisar såväl starka feminina 

som maskulina influenser i sin identitetskonstruktion som foodie. 

De omhändertagande tendenserna manifesteras även i en tydlig medvetenhet, som är 

central för den kvinnliga foodiens utövande av sitt matintresse. Den kvinnliga foodien är 

medveten om vad hon stoppar i sig, var maten kommer ifrån och hur den har producerats. 

Medvetenheten kan i ett större perspektiv ses som uttryck för ett feminint och 

omhändertagande drag; att snarare bry sig om andra än att agera i eget intresse. 

Medvetenheten tar sig uttryck i att konsumenterna förespråkar ekologisk mat då den är 

bättre för miljön och därmed andra människor samt smakar bättre. Genom att välja 

ekologiskt bryr hon sig om andra människor men även sin egen kropp, vilket är väldigt 

feminint.  

 

Kostmässigt i vår studie, finner vi att den kvinnliga foodien äter lite rött kött eller ingenting 

alls och sällan lagar rött kött själva, vilket står i motsats till den mat som den manliga 

foodien premierar. Således kan detta ses som att den kvinnliga foodien i högre grad än 

manliga, uttrycker önskan att tänka på andra och inte bara på sig själv genom att ta 
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avstånd från en oetisk och icke miljövänlig köttindustri. Istället lyfter den kvinnliga foodien 

stolt fram andra mer feminint betingade matprodukter, som genom matintresset kultiveras 

och ges finsmakarstämpel. På detta sätt ser vi hur den kvinnliga foodien tillåts skapa sin 

foodieidentitet baserad på andra matvaror än den manliga motsvarigheten. Detta belyser 

hur kvinnan i detta hänseende kan konstruera sin identitet som foodie genom att fritt välja 

mellan feminin och maskulin betingad mat utan att låsas fast i den manliga foodiens 

konsumtionsmönster. 

 

Den kvinnliga foodiens oavhängighet vid en feminin position träder även fram i ljuset av 

synen på sysslorna kring själva matlagningen. I motsats till de matintresserade män som 

studerats av Boëthius & Erlandsson (2011) ställer sig de kvinnor vi studerat negativa till att 

lämna över de traditionellt sett kvinnligt betingade sysslorna i köket, något som bidrar till 

att vidrätthålla den omhändertagande rollen. Detta indikerar att kvinnan, även i rollen 

som foodie, fortfarande tycks se det som sin skyldighet att utföra hushållssysslor såsom att 

diska. Vidare visar hon tecken på att känna ångest inför att göra något så omoraliskt som 

att låta någon annan ta hand om de sysslor kvinnan ansetts ansvara för och därigenom 

begå brott mot den feminina identiteten. Detta kan härstamma från tiden då kvinnan 

förväntades stå för hushållsarbetet för att konstruera sig själv som respektabel. Vi ser 

således nyanser i beteendet att denna ovilja att dela köket med andra kan bottna i kvinnans 

egen känsla av tvång att göra allt själv utan att be någon annan om hjälp.  

 

Samtidigt kan detta uppfattas som ett uttryck för att det ses som hot mot den kvinnliga 

foodiens ledarställning i köket då hennes kunskap och medvetenhet kan komma att bli 

ifrågasatt om hon rådgör med andra personer, särskilt då hon kan känna ett större behov 

av att hävda sig i den maskulint betingade foodiekulturen. Vi drar slutsatsen att den 

kvinnliga foodien inte helt kan distansera sig från de upplevda moraliska komplikationerna 

som hjälp i köket och gemensam matlagning kan innebära, utan upplever en 

motsägelsefull känsla inför att detta.  

 

Så, kan vi tala om förändrade genusstrukturer eller är det bara en fråga om en förtäckt 

reproduktion av gamla könsstereotyper? Hur tillåts kvinnan skapa sin identitet som foodie?  

 

Sammantaget visar denna studie på hur den kvinnliga foodien faktiskt tillåts leva ut ett 

matintresse baserat på nöjesaspekter som ser till kvinnans egen njutning, och anta värden 

som inte går hand i hand med traditionell femininitet. Samtidigt kommer hon inte ifrån 

den feminina positionen i hänseende av starkt internaliserade omhändertagande drag. 
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Hon måste använda omsorg som en beståndsdel i sin identitet för att uppnå status. Detta 

feminina omhändertagande drag hindrar dock inte kvinnan från att konstruera sin 

foodieidentitet utifrån det självupplevda nöjet i att laga och äta mat; maskulint betingade 

värden, utan lägger sig som en ytterligare dimension att parallellt tillgodose.  

 

Den kvinnliga foodien står inför en ofrånkomlig uppgift i sin identitetskonstruktion i att 

kombinera de motsägande feminina och maskulina diskurserna, vilket vidare indikerar att 

kvinnan ställs inför och måste balansera än fler krav. Den kvinnliga foodien kan på så vis 

fortfarande sägas vara fastlåst i en feminin position; hon är även i sin roll som foodie 

bunden till att visa på omhändertagande kvaliteter för att leva upp till de socialt 

konstruerade föreställningarna om kvinnlighet. De manliga värdena som ryms i 

foodiekulturens normer står i direkt kontrast till den feminina identiteten. Den kvinnliga 

foodien måste vara både en njutningssökande foodie och en omhändertagande kvinna; en 

motsägelsefull uppgift som den kvinnliga foodien bemästrar på ett obekymrat sätt då hon 

lyckas konstruera sig som kvinna och foodie – samtidigt. 

 

 

!
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F R A M T I D A  F O R S K N I N G 

De insikter som vunnits med studiens genomförande visar att den kvinnliga foodien, i 

samexistens med starkt internaliserade omhändertagande drag, tillåts leva ut sitt 

matintresse och anta värden som traditionellt inte går hand i hand med femininitet. Vår 

studie visar att den kvinnliga foodien inte bara tillåts att njuta av att laga mat, hon tillåts 

även att uppvisa god aptit för sin omgivning – utan att för den saken skull upplevas som 

vulgär.  

Konstaterats har också att studiens genomförande i Sverige, världens mest jämställda land, 

kan vara en förklaring till att vår studie skiljer sig från tidigare studier och antyder att 

genusstrukturer i köket speglar den genus- och samhällstruktur studien utförs i. Därför 

finner vi en intressant forskningsmöjlighet i att utföra denna typ av studie i andra länder 

med olika typer av genus- och samhällsstrukturer och därigenom erhålla större förståelse 

för den kvinnliga foodieidentitetens beståndsdelar och begränsningar. Vidare vore det 

intressant att studera andra urvalsgrupper i samma makrokontext som vår studie utförts i, 

men vars livssituation skiljer sig från den som fokuserats genom vår forskning. Detta skulle 

kunna ge klarhet i vilken roll den sociala situationen spelar i hur den kvinnliga 

foodieidentiteten tillåts att utformas. !
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APPENDIX 2. FOTODAGBOK 

FOTODAGBOK: Matlagningsvanor 

Denna undersökning genomförs som en del av ett större forskningsprojekt vid Lunds universitet. 

Syftet är att undersöka hur unga kvinnor i en urban kontext utövar sitt matintresse. För att förse oss 

med djupare insikter inom detta område skulle vi vilja att du fyller i en fotodagbok under fem olika 

dagar. Dessa fem dagar behöver inte vara sammanhängande utan under en treveckorsperiod kan 

du välja de dagar som passar dig. Tanken är att du ska dagboksföra dina dagliga rutiner, tankar och 

aktiviteter. Dagboken kommer sedan att användas som underlag för den efterföljande intervju vi 

kommer att hålla med dig.  

Dag 1 är en vardag som representerar en helt vanlig dag i ditt liv.  

Dag 2 är en avslappnad dag då du kanske inte orkar lägga ned så mycket tid på matlagning utan till 

exempel hellre köper take-away. 

Dag 3 är en dag då maten står i fokus och du lagar något som kräver tid och kunskap.  

Dag 4 representerar en dag då du bjuder hem folk på middag.  

Dag 5 är en dag då du inte äter i hemmet men då middagstillfället är viktigt, exempelvis äter på 

restaurang eller hos kompisar.  

Vi är medvetna om att det kan vara svårt att på förhand veta när dessa dagar kommer att inträffa, 

men det kanske finns någon aning om när de olika typerna av dagarna vanligtvis inträffar och då 

kan ni vara beredda med kameran. Bildkvaliteten är inte det viktiga utan att det tydligt framgår vad 

bilden föreställer eller representerar.  

När du har färdigställt fotodagboken ber vi dig sända in den via e-mail. All din information kommer 

att behandlas med största försiktighet och anonymitet. 

Om du har några frågor så hör gärna av dig till oss. Din hjälp är mycket uppskattad! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma och Louise 

 

Emma Hansson       Louise Severin 

em_hansson@hotmail.com      louise.severin@gmail.com  

0739384695        0765556234 
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Generella instruktioner för genomförandet av dagboken 

För att vi ska hinna bearbeta materialet är det viktigt att fotodagboken fylls i så snabbt som möjligt, 

ju förr vi lyckas få svaren desto bättre. Det kan vara en god idé att titta igenom 

fotodagboksformuläret för att sätta dig in i materialet redan innan du börjar. På detta sätt kan du 

förbereda dig att ta bilder av speciella situationer under de dagar som kan bli aktuella för projektet. 

Känn dig fri att tänka kreativt när du tar bilderna (t.ex. genom att ta en bild av en bild i en tidning 

som fångar meningen av det du hade velat ta en bild av egentligen). 

 

För varje bild skall du skriva ner varför och vad du har tagit bilder av (närmare instruktioner finner du 

på varje sida). 

 

Spendera inte för mycket tid på att formulera dina svar eller fundera på stavning eller grammatik. 

Det viktiga är att du skriver ner vad du finner mest relevant med dina egna ord. 

 

Fyll i detta worddokument och lägg in bilderna så att de hänger ihop med rätt rubriker (förslagsvis 

under varje bildbeskrivning) och svara på frågorna bäst du kan! 

 

Vi ser helst att du tar naturliga bilder, du ska till exempel inte städa upp innan du tar bilder i ditt hem.  

 

Försök, så långt som möjligt, att ta med dig kameran under perioden – på det sättet kan du ta bilder 

när du får en god idé eller när relevanta situationer inträffar. 
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Inledningsvis ber vi dig att besvara ett fåtal frågor av det generella slaget samt ta 

några illustrerande bilder. 
 

Namn:  

Ålder:  

Sysselsättning: 

Inkomst:  

Utgifter på mat i månaden (uppskattningsvis):  

Civilstatus: 

Antal i hushållet: 

 

 

0.1 VAR GOD TAG EN BILD AV DIG SJÄLV  

Var god beskriv bilden: 

 

0.2 VAR GOD TA EN BILD PÅ EN SAK ELLER PRODUKT I DITT HEM SOM ÄR 

KARAKTÄRISTISK FÖR DIG  

Var god beskriv bilden: 

 

 

På följande sidor (4-8) finner du fotodagboken.  
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DAG 1 - En vanlig vardag         Datum: ______ 

 

1.0 VAR GOD BESKRIV DAGENS VIKTIGASTE AKTIVITETER 

 

Var god ta bilder på de matprodukter du har använt under dagen (max 7 bilder): 

1.1 PÅ MORGONEN - FRUKOST  

Beskriv kortfattat vad du tagit bilder av:  

Förklara varför: 

 

1.2 På JOBBET/ I SKOLAN/UTE - LUNCH  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bilder av:  

Förklara varför: 

 

1.3 PÅ KVÄLLEN - MIDDAG  

Förklara kortfattat vad du tagit bilder av:  

Förklara varför: 

 

1.4 EN MATPRODUKT (och dess VARUMÄRKE) SOM DU INTE KLARAR DIG UTAN  

Förklara kortfattat vad du tagit bilder av:  

Förklara varför du tycker det är en produkt du inte klarar dig utan och var du förvarar den: 

 

1.5 EN MATPRODUKT DU KÖPTE BARA FÖR SKOJS SKULL  

Förklara kortfattat vad du tagit bilder av:  

Förklara var och varför du köpte produkten/varumärket och var du förvarar den: 

 

1.6 EN MATPRODUKT DU ÄR LITE GENERAD ÖVER ATT DU HAR  

Förklara kortfattat vad du tagit bilder av: 

Förklara var och varför du köpte produkten/varumärket, varför du är generad över den och var du 

förvarar den: 

 

1.7 EN MATPRODUKT SOM DU BARA ANVÄNDER VID SPECIELLA TILLFÄLLEN  

Förklara kortfattat vad du tagit bilder av:  

Förklara var du köpte den, när du använder produkten/varumärket och var du förvarar den: 

 

1.8 NÅGOT SOM FÅR POSITIV INVERKAN PÅ DIN MATLAGNING  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bilder av:  
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Beskriv hur detta har positiv inverkan på din matlagning: 

 

1.9 NÅGONTING SOM FÅR NEGATIV INVERKAN PÅ DIN MATLAGNING  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av:  

Beskriv hur detta har en negativ inverkan på din matlagning: 
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DAG 2 - En avslappnad dag        Datum: ______  

 

2.0 BESKRIV DAGENS VIKTIGASTE AKTIVITETER  

 

Var god tag bilder av följande:  

2.1 EN MATVARUPRODUKT SOM SYMBOLISERAR EN SÅDAN DAG 

Förklara kortfattat vad du tagit bilder av:  

Förklara varför du väljer denna matvaruprodukt just idag: 

 

2.2 ETT VARUMÄRKE SOM SYMBOLISERAR EN SÅDAN DAG 

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av:  

Beskriv varför varumärket symboliserar dagen: 

 

2.3 EN TYPISK AKTIVITET FÖR EN SÅDAN DAG  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av:  

Beskriv varför aktiviteten är typisk för en sådan dag: 



––   N Ö J E  E L L E R  O M S O R G ?  –– 

!

! ! ("!

DAG 3 - En dag med matlagning i fokus      Datum: ______   
 

3.0 BESKRIV DAGENS VIKTIGASTE AKTIVITETER 

 

Var god tag bilder av följande:  

3.1 EN DAGLIGVARUBUTIK DU BESÖKER NÄR DU SKA HANDLA NÅGOT SPECIELLT 

Förklara kortfattat vad du tagit bilder av: 

Förklara varför du väljer denna butik för inköp vid speciella tillfällen och hur miljön/människorna får 

dig att må när du är där inne: 

 

3.2 DE PRODUKTER DU KÖPTE (spara också kvitto)  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av:  

Beskriv vad du ska använda/använde produkterna till: 

 

3.3 ETT REDSKAP DU GÄRNA ANVÄNDER TILL MATLAGNINGEN DENNA DAG  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av:  

Beskriv varför redskapet är bra att använda: 

 

3.4 NÅGON/NÅGRA KRITISKA MOMENT AV SJÄLVA MATLAGNINGSPROCESSEN  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av och varför de är viktiga: 

 

3.5 EN RÅVARA SOM ÄR VIKTIG FÖR DEN MATRÄTTEN  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av:  

Beskriv vad som gör råvaran viktig i maträtten: 

 

3.6 DET SPECIELLA MIDDAGSTILLFÄLLET [detta inträffar kanske en annan dag än inköpsdagen, 

kommentera i så fall detta nedan] 

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av: 

Beskriv förväntningarna du hade på maträtten och huruvida maträtten levde upp till dessa 

förväntningar. Varför/varför inte? 
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DAG 4 - En dag då du bjuder hem folk på middag    Datum: ______ 

 

4.0 BESKRIV DAGENS VIKTIGASTE AKTIVITETER 

 

Var god tag bilder av följande: 

4.1 EN DEL AV FÖRBEREDELSER INFÖR KVÄLLEN (besök i affär, förbenelser i köket, 

receptpåläsning etc.) 

Förklara kortfattat vad du tagit bilder av:  

Beskriv varför det här är en viktig del av förberedelserna: 

 

4.2 NÅGOT SOM SYMBOLISERAR ATT DU SKA HA GÄSTER  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av:  

Beskriv varför detta är viktigt: 

 

4.3 ETT REDSKAP DU GÄRNA ANVÄNDER TILL MATLAGNINGEN DENNA DAG  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av:  

Beskriv varför redskapet är bra att använda: 

 

4.4 NÅGON/NÅGRA KRITISKA MOMENT AV SJÄLVA MATLAGNINGSPROCESSEN  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av och varför de är viktiga: 

 

4.5 EN RÅVARA SOM ÄR VIKTIG FÖR DEN MATRÄTTEN  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av:  

Beskriv vad som gör råvaran viktig i maträtten: 

 

4.6 SJÄLVA MIDDAGSTILLFÄLLET  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av: 

Beskriv responsen du förväntade dig av din gäst/dina gäster och responsen du fick, samt hur 

responsen fick dig att känna: 
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DAG 5 - En dag då du inte lagar maten själv,      Datum: ______ 

men då middagstillfället är viktig  

(restaurangbesök alternativt middag hos vänner)   
 

5.0 BESKRIV DAGENS VIKTIGASTE AKTIVITETER 

 

Var god tag bilder av följande: 

5.1 NÅGOT SOM SYMBOLISERAR ATT DU ÄTER UTE/HOS NÅGON ANNAN  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av: 

 

5.2 EN DEL AV OMGIVNINGEN  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av: 

Beskriv hur omgivningen får dig att känna: 

 

5.2 NÅGON/NÅGRA AV MATRÄTTERNA  

Beskriv kortfattat vad du har tagit bild av:  

Beskriv hur maten står sig mot din egen matlagning, hade du kunnat göra det bättre själv? 

 

 

 

!

!

!

!

!

!

!

!
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APPENDIX 3. ARTIKEL 

Finkultur att hänge sig åt aptit 
I en tid då nya bantningsdieter dagligen ska lära dig hur du undviker socker och 
lyckas med din LCHF-metod har en foodiekultur fylld av matintresserade amatörer 
som investerar tid och pengar i avancerad matkonst växt fram. En ny studie från 
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet visar hur unga urbana kvinnor har blivit en 
medveten konsumentgrupp som inte drar sig för att uttrycka och hänge sig åt sin 
aptit.  

Det senaste decenniet har 
ett brett matintresse 
etablerats i samhället där 
media fylls av allt från 
superkockar som lär oss 
vanligt dödliga att laga 
finmat, till amatörkockar 
som delar med sig av sina 
egna erfarenheter och 
kunskaper. God mat och 
rätt mat behöver inte 
längre omgärdas av 
pretentiösa prestations-
krav, det ska vara lekfullt 
och okonstlat. I detta har 
en foodiekultur växt fram, 
där autenticitet och god 
smak står i centrum och 
där foodies får alltmer 
spelrum inom den gastro-
nomiska sfären. Ett tydligt 
exempel är hamburgaren 
som idag har blivit rumsren och erbjuds på 
Stockholms finaste krogar, men till ett pris 
av 200 kronor. 

Begreppet "foodie" är inget nytt utan 
myntades redan på 80-talet, men känns 
mer aktuellt än någonsin då det är en 
växande konsumentgrupp. I sin master-
uppsats visar Emma Hansson och Louise 
Severin hur unga kvinnliga foodies tillåts 
att njutningsfullt hänge sig åt att äta och 
laga mat, vilket skiljer sig från tidigare 
forskning där sådana kvinnor framställts 
som hedonistiska och voluptuösa. Kvinnlig 
matlagning har traditionellt beskrivits 
som en tvångsfylld hushållssyssla där 
kvinnan har svårt för att själv njuta av 
den mat hon själv har lagat.  

– Dagens unga kvinnliga foodies är 
självsäkra och medvetna konsumenter 
som inte är rädda för att öppet tala om vad 
de äter, det kan vara allt från när-
producerad mat till krämiga pastarätter, 
säger Emma Hansson. 

De uppvisade skillnader från tidigare 
genusforskning som har gjorts i andra 
kontexter talar för att Sverige ligger i 

framkant gällande jämlikhetsstrukturer. 
Den unga kvinnliga foodien uttrycker en 
bekymmerslös inställning till sitt mat-
intresse som ses som ett tacksamt och 
flärdfullt sätt att sticka ut och konstruera 
sig själv som annorlunda.  

– Deras matintresse kan liknas med en 
livsstil där det i Sverige är mer accepterat 
att kvinnor öppet uttrycker sin aptit, 
vilket talar för en demokratisering av 
genusstrukturer, säger Louise Severin.  

Studien fastslår att kvinnor prioriterar 
smak och näring i maten framför fett- och 
sockerhalter. Mat lagad från grunden med 
äkta grädde och smör signalerar inom 
foodiekulturen en medvetenhet och 
kunskap om vad bra mat är.  

– Det är väldigt intressant att de här 
kvinnorna intar en finsmakarposition 
samtidigt som de hänger sig åt sin aptit, 
speciellt i en tid då man vardagligen 
konfronteras av hur man lättast ska 
undvika socker och bäst lyckas med LCHF-
metoden, säger Emma Hansson.  

Den unga kvinnliga foodien är bekväm 
och självsäker inför sina matintag och 

En enkel risotto kan få gastronomiska proportioner i foodievärlden 
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beskrivs som dominant i köket - hon vill 
laga all mat själv utan andras inblandning. 
Kvinnorna kan på detta sätt inta en slags 
ledarposition i köket där hon konstruerar 
sina egna regler och tillåts att fritt välja 
vad hon ska äta. 

– De unga kvinnorna beskriver sig själva 
som envåldshärskare, besserwissers och 
bossar. De ville göra allt själv, från 
inhandling till att spendera timmar åt 
tillagning, för de litar inte på andras 
matkunskaper. Det handlar om att de 
genom mat tillåts att skapa och 
upprätthålla sin identitet och status som 
en värdig foodie, säger Louise Severin. 

Och kanske är foodiekulturen ett steg i 
rätt riktning till ett jämställt samhälle, där 
det oavsett genus handlar om att stoppa i 
sig äkta råvaror snarare än att räkna 
points i halvfabrikerade lightprodukter.
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