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Sammanfattning 

Denna studie undersöker vad som händer då den japanska matkulturen möter den svenska. 

Syftet är att undersöka kulturella spänningen på individnivå då en person integrerar sig i en 

annan matkultur, med fokus på japaner. Studien baserades på semistrukturerade intervjuer. 

Bakgrundsinformationen samlades in genom en systematisk databassökning följt av en 

tematisk analys. Den tematiska analysen gav fyra teman: ätande på restaurang, skillnader 

mellan restauranger i Japan och Sverige, skillnader i sociala beteenden och japaners 

anpassning till ny matkultur. Sedan informanterna kommit till Sverige har deras ätande på 

restaurang blivit mindre frekvent vilket beror på ett sämre utbud av restauranger. 

Informanterna ansåg att servicen på restaurangerna är sämre i Sverige gentemot Japan då de 

kan vara vana vid den systematiska servicen i Japan. Syftet att äta på restaurang har förändrats 

från ett socialt till ett nostalgiskt syfte. Vidare finns skillnader i beteenden gällande ätande 

som att lyfta tallriken när man äter i Japan. Sedan flytten till Sverige har informanterna 

tvingats förändra sin kost då japanska råvaror inte finns tillgängligt. Således byter de ut 

japanska råvaror mot svenska eller använder sig av de japanska råvaror som finns. 

Nyckelord: Japan, Sverige, matkultur, integrering 

 

Abstract 

This study aims to examine what happens when the Japanese food culture meets the Swedish. 

The purpose is to examine the cultural tension on an individual level when a person integrates 

into another food culture, with a focus on Japanese people. This study is based on semi-

structured interviews. Background information was gathered through a systematic database 

search followed by a thematic analysis. The thematic analysis gave four themes: eating at 

restaurant, differences between restaurants in Japan and Sweden, differences in social 

behavior and Japanese adaptation to new food culture. After the informants came to Sweden 

their dining at restaurants has become less frequent which is caused by an inferior range of 

restaurants. The informants thought the service at restaurants were bad in Sweden compared 

to Japan because they might be used to the systematic service in Japan. The purpose of eating 

out at restaurants has changed from a social to a nostalgic purpose. There are further 

differences in behavior when eating, for example lifting your plate when eating in Japan. 

After moving to Sweden, the informants were forced to change their diet because some 

japanese ingredients may not be available. They either swap Japanese ingredients to Swedish 

or use the ingredients that exist. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Detta arbete går in på detalj och förklarar det som sker när den japanska matkulturen möter 

den svenska matkulturen. Syftet är att undersöka den kulturella spänningen hos individer då 

de ska anpassa sig till en annan matkultur och det är japaner som flyttar till Sverige som 

undersöks. För att komma fram till vårt resultat intervjuade vi sju japaner som bor eller 

studerar i Sverige. Vi har analyserat informationen vi fick fram från intervjuerna och utifrån 

olika teman. I vårt resultat har vi kommit fram till att informanterna äter ute på restaurang 

mindre än hemma i Japan. De tycker också att servicen som ges på restauranger är bättre i 

Japan än i Sverige. Anledningen till varför de äter ute är inte längre för att umgås utan istället 

att uppleva nostalgin av den japanska maten. Informanterna har även ändrat sin diet efter 

flytten till Sverige då inte alla japanska ingredienser finns tillgängliga. 
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1. Inledning 

Vad är det som sker när två skilda kulturer möts? Detta är inte den lättaste frågan att besvara 

men svaret kan vara intressant och lärorikt. Det är matkulturer från två olika länder som 

diskuteras i denna studie, Sverige och Japan. Eftersom den japanska matkulturen skiljer sig 

tydligt från den svenska blir det intressant att se vad som sker när personer från Japan 

kommer till Sverige och integrerar sig i den svenska matkulturen. 

 

1.1 Definitioner 

Med gastronomi menar vi inte bara maträtter, deras råvaror och tillagningstekniker (Saob, 

spalt G 149, 2018). Enligt oss inbegriper ordet gastronomi också omgivningen, rummet, 

stämningen samt kulturella och sociala måltidsaspekter. Kultur innefattar för oss inte endast 

etiska och samhälleliga aspekter (Saob, spalt K 3165, 2018). För oss berör det också 

normativa aspekter som utgör det sociala regelverket i en grupp för hur man agerar i en social 

situation. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Det har tidigare visats att vara bosatt i ett annat land påverkar en persons matvanor. En 

tidigare studie undersökte om asiater som var bosatta i USA hade fått ändrade matvanor, 

vilket visade att antalet måltider per dag hade minskat sedan de flyttade till USA. Frukost var 

den måltid som oftast hoppades över. Det var inte bara antalet måltider utan även vad som 

konsumerades som förändrades. Istället för mer traditionella rätter som exempelvis nudlar 

eller ris ersattes dessa med pizza, hamburgare eller bröd (Pan, Dixon, Himburg & Huffman, 

1999, s. 55). Enligt studien var de ofta medvetna att deras matvanor hade förändrats, orsaker 

till detta var allt från saknad tid till att förbereda en traditionell måltid till att de saknade bra 

råvaror. Studien visade också att det blev en tydligare förändring i de som bodde i USA i tre 

år eller längre (Pan et al, 1999, s. 56). Det visar sig även i en ytterligare studie att kinesiska 

personer som emigrerat till västvärlden fick förändrad kost, detta i form av dels mer frukt och 

grönsaker (Rosenmöller, Gasevic, Seidell & Lear, 2011, s. 4). I en studie utförd av Jonsson, 

Hallberg och Gustafsson om somaliska kvinnors anpassning till den svenska kulturen så 

menar de att det finns en kulturell konflikt mellan att fortsätta vara somalisk men också 

integreras och bli en del av det svenska samhället (2002, s. 332). Det visade sig att de strävade 

efter att behålla kulturella matvanor men samtidigt anpassa sig till den nya matkulturen och 



6 

 

påverkan av samhället. Detta leder till en balansgång mellan att sträva efter den egna 

kulturens smak och att anpassa sig till den svenska måltidsmodellen (Jonsson et al, 2002, s. 

332). Att sträva efter den egna kulturens smaker är något som var vanligt då det gav en känsla 

av tillhörighet till den gamla kulturen som är viktig för personerna som anpassar sig till den 

nya kulturen (Jonsson et al, 2002, s. 333). 

 

1.3 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka den kulturella spänningen på individnivå då en 

person flyttar och integrerar sig i en annan matkultur. Studien kommer fokusera på japaner, 

som flyttar till eller väljer att studera i Sverige, och deras restaurangkonsumtion. 

 

För att belysa syftet kommer fyra frågeställningar att besvaras.  

1. Hur har japanernas ätande på restaurang förändrats sedan de kommit till Sverige samt 

vilka faktorer har påverkat frekvensen av ätande på restaurang? 

2. Vilka generella skillnader upplever informanterna mellan restauranger i Japan 

respektive Sverige? 

3. Finns det några skillnader i sociala beteenden, kopplat till ätande på restaurang, som 

informanterna upplevt? 

4. Hur har informanterna varit tvungna att förändra sin kost samt uteätandebeteende på 

restauranger sedan flyttat till Sverige? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas av att det är japaner som bor eller studerar i Sverige som kommer att 

undersökas. Det som kommer att undersökas är deras erfarenheter och uppfattningar kring 

kulturella skillnader när det gäller ätande på restaurang i Japan och Sverige.  

 

1.5 Relevans för ämnet Måltids- och Restaurangvetenskap och samhället 

Under databassökningarna efter tidigare forskning gällande matkulturen i Japan och vad som 

sker när de flyttar till ett annat land upptäcktes en saknad av forskning inom området. Denna 

studie kommer därför fylla en del av detta tomrum och kommer att lägga grunden till framtida 

forskning inom området. Studien kommer att behandla uteätandet hos japaner som bor eller 

studerar i Sverige och det sociala bemötandet som uppstår när de introduceras till en ny 
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matkultur. Genom att ge en klarare bild av den japanska matkulturen och 

anpassningsprocessen till en ny matkultur kommer denna studie bidra med en förståelse för de 

japaner som befinner sig i Sverige. Aktörer inom restaurangverksamhet och samhället kan 

gynnas av denna förståelse för att bättre kunna tillgodose de behov denna kundkrets har. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Den japanska matkulturen 

Den japanska matkulturen är ett av de mest utvecklade köken i världen. Anledningen till att 

inga bra japanska restauranger finns runt om i världen är främst för att det är svårt att kopiera 

samma matlagningsmentalitet som japanerna besitter. I enlighet med den japanska 

matlagningsmentaliteten läggs lika mycket energi på tillagningen av den vardagliga maten 

som den lyxigare maten som kan återfinnas på restaurang (Bjerke, 2010, s. 7). 

 

Den japanska matkulturen omfattar inte bara maten utan även den service som ges till gästen. 

Japan har generellt en högre standard av service jämfört med Sverige, en helt ompysslad 

omsorg är ett sätt att beskriva japansk service. Ägare av mindre restauranger har möjligheten 

att komma närmare gästerna än om de skulle äga en större restaurang, Bemötandet sker på en 

varmare nivå på mindre japanska restauranger och maten på många av dessa beskrivs ibland 

av japaner som den mat deras mamma lagade till dem, fast i en restaurang istället för hemma. 

Den japanska maten som en västerländsk person kan anse som lyxmat kan japaner tycka är 

simpel vardagsmat (Bjerke, 2010, s. 12). 

 

2.2 Japansk mat tar sig till Europa 

Det var runt 1970 som de första japanska restaurangerna började dyka upp i Europa, detta var 

dock inte av fri vilja. Dessa skulle agera som diplomatisk personal utsända av utvalda företag 

vars uppgift det var att expandera den japanska ekonomin (Cwiertka, 2005, s. 241-242). 

Japansk mat blomstrade i Europa under 1990-talet men idag har den fallit ur allmänhetens 

fokus. Många restauranger stängdes runt om i Europa samtidigt som den japanska maten föll 

ur trenden. Dock även om den japanska matkulturen har passerat sin topp har den etablerats 

stadigt i Europa (Cwiertka, 2005, s. 243). De första japanska restaurangerna utanför Japan 

drevs av japaner med andra japaner som målgrupp, dock fick japanska restauranger en ökad 
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målgrupp vid 1970-talet i form av amerikaner. Den globala sushitrenden tog fart under 1990-

talet då europeiska länder började följa den redan existerande sushitrenden i Amerika. Till en 

början var sushi främst för den mer sofistikerade, men denna trend förändrade hur folk såg på 

sushi och det blev en form av snabbmat som även den mer vardagliga personen kunde ha råd 

med (Sakamoto & Allen, 2011, s. 101).  

 

Idag är det inte svårt att få tag i japanska ingredienser och råvaror, speciellt i större städer och 

japanska restauranger är mer närvarande än förut. Dessa förändringar välkomnas stort av 

japaner som flyttar från sitt hemland till Europa. Europeiska länder har varmt välkomnat 

japansk mat och en allt större icke-japansk kundkrets började söka upp japanska restauranger 

(Cwiertka, 2005, s. 242). Den ökade spridningen av japanska restauranger i Europa blev en 

stor nyhet för japansk media. Allt eftersom teknologin har utvecklats blir det enklare att få tag 

i mat och råvaror från varje hörn av världen (Bildtgård, 2009, s. 500). Sushirestaurangerna där 

maten serverades på små tallrikar på löpande band gjorde att en större del av befolkningen 

kunde ha råd att äta sushi. Detta då traditionella sushiställen har avsevärt mycket högre priser 

(Cwiertka, 2005, s. 254). 

 

Sushi har blivit ett globalt nöje runt om i världen. Eftersom den finns i så många delar av 

världen är det inte otänkbart att den i många länder blivit dekonstruerad och rekonstruerad. 

Många sushirestauranger i Europa serverar sina egna varianter av sushi som passar bättre in i 

deras egna samhälle och kultur istället för det traditionella japanska (Sakamoto & Allen, 

2011, s. 99-100). 

 

2.3 Matkultur påverkas av andra länder 

Som många andra länder och samhällen har även Japan tagit åt sig av utländska matkulturer. 

Den japanska matkulturen har blivit mycket påverkad av andra länder såsom Kina, Korea 

samt Indien för att nämna några. Matinfluenserna har dock blivit assimilerade in i den 

japanska matkulturen efter de japanska smakpreferenserna och skiljer därför från dess 

originella form (Kanzaki, 1989, s. 8). Det ligger djupt inpräntat i den japanska matkulturen att 

äta små måltider under ett flertal tillfällen under dagen och är något som kan uppgå i fem till 

sex mindre mål under dagen. Anledningen till att Japanerna tenderar att äta ofta beror 

troligtvis på hur omständigheterna såg ut tidigare i historien (Kanzaki, 1989, s. 19). Historiskt 
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sett var anledningen till att man åt ett flertal små måltider att maten som blev konsumerad inte 

hade något större näringsvärde eller var råvaror där näringen inte var åtkomlig (Kanzaki, 

1989, s. 18). Detta gjorde att personerna var tvungna att äta mycket för att bli mätta och få i 

sig den näring som behövdes. Men då maten innehöll mycket fiber var det svårt att äta stora 

mängder per måltid och därför åt man flera små måltider (Kanzaki, 1989, s. 19). 

 

Då Europa och resterande västvärlden adopterade sushi genomgick den en märkbar 

förändring, den största trenden i västvärlden cirkulerade speciellt kring sushirullar som inte 

hade rå fisk. På senare tider serverade västvärlden sushi med grönsaker och tillagad fisk eller 

kött för de som inte klarade av rå fisk. Andra varianter finns också för att tillfredsställa 

personer som har svårt för vissa saker när det kommer till sushi (Sakamoto & Allen, 2011, s. 

101-102). I Europa och resterande västvärlden handlar sushi om att äta trendig mat, då 

japansk mat ses som en trend (Sakamoto & Allen, 2011, s. 103). Utländsk sushi tenderar att 

ses som udda eller rent av kränkande av vissa japaner på grund av att den har en tendens att 

skilja sig så mycket från originalet. Japaner tycker det är udda att ha majonnäs i sushi, medan 

västvärlden inte ser något problem med det (Sakamoto & Allen, 2011, s. 103). Samtidigt som 

japaner kan se den utländska sushin som udda finns det även en del respekt för kreativiteten 

bakom denna annorlunda variation av den traditionella sushin. Dock är det en fin linje mellan 

vad som blir kreativt och vad som blir konstigt. En fråga som man kan ställa är när sushi inte 

längre är sushi och istället har blivit något annat (Sakamoto & Allen, 2011, s. 104). 

 

2.4 Traditionell japansk mat 

När det gäller mat som konsumeras på restauranger och även i hemmet kan man se stora 

skillnader mellan olika klasser i samhället och vilken sorts mat som konsumeras. I Japan har 

det skett en homogenisering när det gäller maten som serveras. Denna homogenisering är ett 

fenomen som skedde på grund av de västerländska influenserna på matkulturen och bristen på 

ris under andra världskriget (Aschkenazi, 1991, s. 296). Från tidig ålder är variation något 

som spelar stor roll när det gäller val av mat och dessa matpreferenser är något som är synligt 

i såväl hemmet som på restauranger (Freedman, 2015, s. 146). Även då smaker i maten är 

viktiga är variation av smaker och andra sensoriska intryck något som värderas högre i den 

japanska matkulturen. Att testa nya smaker och vara experimentell när det gäller mat är något 

som är vanligt i Japan (Freedman, 2015, s. 147). Dock är preferenserna för variation inte 

något som nödvändigtvis har sin grund i kultur utan något som snarare vuxit fram genom 
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påverkan av massmedia, politik och kommersiella intressen (Freedman, 2015, s. 145). När det 

gäller japanska måltider och sociala event är agerandet av de olika parterna en sorts teater som 

alla individer spelar utifrån sin sociala ställning och roll inom hierarkin. På sådana 

tillställningar äter alla gäster samma mat för att skapa en känsla av enhetlighet inom gruppen 

(Befu, 1974, s. 199). Sociala tillställningar kräver en sorts social teater som är mycket kopplat 

till konsumtionen av saké och är något som är högst ritualiserat. Att hälla saké och agera som 

betjänt är något som har en stor vikt i sådana sociala tillställningar. Samtidigt är detta återigen 

ett sätt att förtydliga hierarkin hos gruppen då de lägrestående personerna i hierarkin förväntas 

hälla åt de högre stående personerna (Befu, 1974, s. 201). De japanska måltiderna kan vara av 

stor social vikt beroende på omständigheterna. Om man tittar på naorai (måltider som är 

mycket traditionsbundna och ofta kopplade till shintoismen) kan man se att det finns klara 

sociala regler som ska förstärka hierarkin hos gruppen. De högst uppsatta individerna sitter på 

gaveln där de kan överblicka hela rummet och de får också maten först (Aschkenazi, 1991, s. 

298.) Att ha kunskap kring och kunna navigera sig igenom de olika sociala reglerna och 

normerna som är associerade med att äta i Japan är något som skiljer en bildad individ ifrån 

någon som tillhör en lägre klass i samhället. Något som är anmärkningsvärt är att måltider 

som inte har ris ses som en sekundär måltid eller snacks medan de som har ris som ett element 

ses som en riktig måltid (Aschkenazi, 1991, s. 301). 

 

Den mat som idag anses vara traditionell japansk mat uppstod egentligen under det senaste 

århundradet då västerländska matinfluenser gjorde att en ny blandning mellan japansk och 

västerländsk mat skapades (Cwiertka, 1998, s. 126). På grund av att den västerländska maten 

var dyr så kunde bara en del av den övre klassen konsumera en riktig västerländsk diet. För 

den större delen av populationen var detta omöjligt, men västerländska rätter och råvaror 

började tillagas med japanska tillagningsmetoder. Detta gjorde att en blandning av japansk 

och västerländsk mat skapades. Rätter som katsukare (friterat panerat fläskkött och curry) och 

sukiyaki (kött och grönsaker som kokas i en buljong) uppkom på detta sätt (Cwiertka, 1998, s. 

122). Distinktionen mellan japanskt och utländskt är något som används för att tydliggöra den 

egna kulturella identiteten. Detta gör att både det autentiskt japanska samt utländska förblir 

attraktivt för konsumenten. Det är också något som används för att tillskriva ett kulturellt 

värde till en produkt (Grinshpun, 2014, s. 360). 
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3. Metod 

För att besvara frågeställningarna har sju japaner intervjuats. Före intervjun fick 

informanterna en inblick av vad studien skulle handla om, hur intervjuerna skulle gå till och 

vilka rättigheter de hade. Informanterna skulle förbli anonyma i studien för att undvika 

möjligheten att spåra svaren till dem. De blev informerade att den data som intervjuerna ger 

endast används för denna studie samt att de hade möjligheten att dra sig ur studien när som 

helst om de önskade. Semistrukturerade intervjuer har genomförts, både direkt och via 

telefon, med japaner som bor eller studerar i Sverige. Respondent fyra och fem intervjuades 

via telefon medan resterande respondenter intervjuades direkt. De direkta intervjuerna tog 

plats på allmänna platser, från skolor till café, och spelades in via mobil. Intervjuerna med 

respondent fyra och fem, som utfördes via telefon, spelades in genom ett program i mobilen 

som kan spela in samtal. Längden av alla intervjuer pendlade mellan 20 till 60 minuter. För att 

få ut den mängd data som krävdes för denna studie utfördes semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor. Efter intervjuerna var utförda transkriberades intervjuerna genom att spela upp 

inspelningarna av intervjuerna och skriva ner allt som sades på separata dokument för vidare 

analys. Därefter utfördes en tematisk analys för att strukturera datan som intervjuerna gav 

utefter olika teman. 

 

3.1 Intervjuer via telefon 

När intervjuer ska utföras är det möjligt att utföra dem via telefon om det uppstår problem 

med exempelvis distans mellan forskaren och informanten. I detta fall är en telefonintervju ett 

billigare alternativ än att resa till informanten (Bryman, 2008, s. 208). Intervjuer via telefon är 

också ett bekvämligt alternativ för intervjuer som är specifika och inte för långa (Polit & 

Beck, 2004, s. 235). 

 

3.2 Semistrukturerade intervjuer 

När man genomför semistrukturerade intervjuer använder man sig av ett intervjuschema med 

olika ämnen som ska behandlas. Dessa ämnen behandlas sedan utefter den ordning som 

respondenten väljer att besvara frågorna (Bryman, 2008, s. 206). Intervjuarens roll i en 

semistrukturerad intervju är till en viss nivå strukturerad i sig, dock stämmer inte detta in på 

respondenten. Den som blir intervjuad har ofta inte en specificerad roll (Polit & Beck, 2004, s. 
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341). Intervjuarens roll är att få respondenten att prata fritt kring de ämnen och områden som 

undersöks (Polit & Beck, 2004, s. 342). Till skillnad från en ostrukturerad intervju följer en 

semistrukturerad intervju en rad frågeställningar vilket gör att den data som samlas in blir mer 

inriktad på det område som undersöks (Bryman, 2008, s. 415). Något som är viktigt att 

poängtera när det gäller semistrukturerade intervjuer är att de, likt ostrukturerade intervjuer, 

ska var flexibla i den mån att fokus ska ligga på tolkningar och uppfattande hos respondenten 

(Bryman, 2008, s. 515). 

 

3.3 Öppna frågor 

En semistrukturerad intervju bör undvika slutna frågor eller frågor som allmänt kan besvaras 

med ett enkelt ja, nej eller andra korta svar (Polit & Beck, 2004, s. 342). En öppen fråga gör 

att respondenterna inte besvarar frågorna med förbestämda, fasta svar utan istället svarar med 

sina egna ord (Bryman, 2008, s. 242). Eftersom respondenterna fritt formulerar sina egna svar 

kan det leda till intressanta resultat som möjligtvis hade missats om slutna, fasta frågor 

använts (Bryman, 2008, s. 244). Öppna frågor går självklart att använda i frågeformulär eller 

andra skriftliga medel, givet att det finns nog med utrymme att formulera svaren (Polit & 

Beck, 2004, s. 349). 

  

Då kvalitativa intervjuer genomförs formuleras frågorna öppet så respondenternas synsätt och 

upplevelser kan beskrivas. Då frågorna är öppna kan svaren ofta gå i oväntade riktningar och 

det är därför viktigt att den som genomför intervjun är flexibel och kan utforma intervjun efter 

dessa förändringar (Royse, 2011, s. 264). När man genomför en kvalitativ intervju är det 

viktigt att undvika att leda respondenten genom att ställa frågor som skildrar intervjuarens 

egna föreställningar samt teorier. Man bör också undvika långa och svårförstådda frågor, men 

samtidigt får frågorna inte bli för korta då de riskerar att bli frågor som man kan svara med ja 

eller nej (Royse, 2011, s. 264). 

 

3.4 Tematisk analys 

Efter att intervjuerna var klara valdes i detta arbete att genomföra en tematisk analys. Braun & 

Clarke beskriver tematisk analys som ett sätt att analysera existerande data för att därefter 

lokalisera mönster och organisera data efter dessa mönster (2006, s. 79). En tematisk analys 

utförs genom sex steg vilka involverar mycket pendlande fram och tillbaka genom den 

insamlade datan (Braun & Clarke, 2006, s. 86). Det första steget handlar om att förstå sig på 
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sin data. När intervjuer används och analyseras krävs det först att intervjuerna transkriberas 

till skriftlig form (Braun & Clarke, 2006, s. 87). Nästa steg är att skriva ner koder som 

symboliserar intressanta ämnen inom datan (Braun & Clarke, 2006, s. 88). När datan är 

insamlad och kodad följer steg tre där den kodade datan samlas in i teman som koderna har 

gemensamt med andra koder. Dessa organiseras sedan visuellt genom tabeller (Braun & 

Clarke, 2006, s. 89). Det fjärde steget består av två faser varav första fasen är att analysera 

och justera nuvarande teman. De existerande teman kan visa sig innehålla data som egentligen 

behöver delas upp i två mindre teman, eller som behöver slås ihop till ett tema samt utesluta 

det som inte är relevant för arbetets syfte. Därefter följer den andra fasen där de nuvarande 

teman övervägs om de är relevanta för den samlade datan, om de korrekt reflekterar det som 

datan säger (Braun & Clarke, 2006, s. 91). Det femte steget i analysen kräver en finjustering 

av de existerande teman samt en återanalys av utvalda teman som presenteras i arbetet (Braun 

& Clarke, 2006, s. 92). Det sista steget involverar att integrera den sammanställda datan i 

arbetet på ett vis som övertygar läsaren om analysens resultat (Braun & Clarke, 2006, s. 93). 

 

3.5 Etik  

Forskning utgör något betydelsefullt i samhället och därför sätts förväntningar på forskning, 

dock läggs dessa förväntningar inte enbart på forskningen i sig utan även forskaren. Som 

forskare har man ett ansvar för de människor som både direkt och indirekt påverkas av 

forskningen och det resultatet som framställs. Forskaren har plikten att inte låta sig påverkas 

av utomstående faktorer och inte manipulera resultatet. Överlag har etisk forskning ett antal 

grundregler som bör följas. Forskaren ska alltid tala sanning, studiernas utgångspunkter ska 

medvetet granskas, metoder och resultat ska redovisas öppet i studien, kommersiella 

bindningar ska redovisas, andra studiers forskningsresultat ska inte stjälas, studien ska 

dokumenteras och arkiveras i god ordning, forskningen ska inte kunna skada människor, djur 

eller miljö och till sist ska forskaren bedöma andras forskning rättvist (Vetenskapsrådet, God 

forskningsed, 2017, s. 8).  

 

När det gäller etisk forskning måste alla respondenter som undersöks vara införstådda i att det 

är helt frivilligt att delta och att det går att dra sig ur närsomhelst under undersökningen. 

Dessutom bör någon form av skriftligt intyg samlas in att testpersonerna är införstådda i detta 

(Royse, 2011, s. 57). När det gäller etisk forskning bör informationen som delges om arbetet 

vara tillräcklig för att respondenten ska kunna fatta ett informerat beslut kring sitt deltagande. 
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Detta innebär att respondenten måste ha en tillräckligt stor förståelse kring eventuella risker 

med att delta (Royse, 2011, s. 59). Naturligtvis får testpersonerna inte skadas av 

undersökningen oavsett om skadan i fråga involverar fysisk, psykisk, social eller ekonomisk 

skada (Royse, 2011, s. 60). Den sista riktlinjen är att all känslig information om 

respondenterna måste skyddas genom att anonymiseras och att all information som 

respondenten kan identifieras genom skall tas bort eller skrivas på ett sätt som inte går att 

koppla till respondenten (Royse, 2011, s. 61). Det är viktigt att beakta vad för påverkan din 

person har på forskningen och sättet som det påverkar uppfattningen av respondenterna 

(Warin, 2011, s. 812). 

  

3.6 Fördelar och nackdelar med metoderna 

En nackdel med en semistrukturerad intervju är att den inte blir lika djupgående som en 

deltagande observation då förhållandevis lite tid spenderas med respondenten, detta gör att 

informationen som samlas in kanske endast skildrar en liten del av verkligheten (Bryman, 

2008, s. 440). Något annat som en semistrukturerad intervju har som svaghet gentemot 

deltagande observationer är att den grundar sig endast i respondentens verbala beteende vilket 

gör att en hel del information som tas för givet kan saknas (Bryman, 2008, 440). 

  

När det gäller styrkor är den semistrukturerade intervjun mer kapabel att undersöka en del 

frågeställningar som inte uttrycker sig eller är synliga i en genomförd deltagande observation. 

En annan styrka med semistrukturerade intervjuer gentemot deltagande observationer är att de 

semistrukturerade intervjuerna inkräktar mindre och inte är lika störande för respondenterna 

som en deltagande observation kan vara (Bryman, 2008, s. 443). 

 

3.7 Källkritik 

Det tillkommer även negativa aspekter med öppna frågor. Vid skriftliga, öppna frågor krävs 

det att respondenten ger bra och informativa svar men de kan bli avskräckta från att ge långa 

och informativa svar (Bryman, 2008, s. 244-245). Öppna frågor är också mer tidskrävande att 

bearbeta (Polit & Beck, 2004, s. 350). För att hantera eventuella korta svar från respondenter 

formulerades följdfrågor. De som var självklara följdfrågor som kunde ställas till 

respondenterna oavsett vad deras respons, skrevs ner i frågeformuläret. I övrigt ställdes 

följdfrågor baserat på respondentens svar. Till ett fåtal svar som gavs av vissa respondenter 

var det svårt att formulera och ställa följdfrågor. Enligt Bryman kan en intervjuare missa 
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fysiska tecken av missförstånd eller funderingar hos respondenten under en telefonintervju 

(2008, s. 209-210). En intervju via telefon ger generellt inte ett resultat av samma kvalitét än 

en direkt intervju (Polit & Beck, 2004, s. 235). Då det inte gick att se fysiska tecken på 

missförstånd och funderingar hos respondenten under telefonintervjuerna fick personen som 

intervjuade lyssna efter tecken på missförstånd och funderingar hos respondenten. 

 

På grund av en språkbarriär mellan forskarna och respondenterna är det möjligt att en del av 

det som respondenterna försökte förmedla gick förlorat. Respondent två valdes bort ur 

resultatet då respondent två kan ha missförstått frågorna. Respondent fyra och fem blev 

kontaktade genom en bekant till en av forskarna. Ingen av forskarna hade dock en tidigare 

kontakt med dessa två men det bör ändå läggas i åtanke. Till skillnad från övriga respondenter 

blev respondent sex och sju intervjuade tillsammans. Det finns därav en risk att den enas svar 

påverkade den andra. Det bör även läggas i åtanke att den bok av Bjerke som används i denna 

studie är en populärvetenskaplig bok och inte riktad specifikt för forskning, det är möjligt att 

det Bjerke skriver är vinklat för att locka läsare till Japan vilket kan göra Bjerke partisk 

(2010). 

 

4. Resultat 

I detta arbete har den kulturella spänningen som uppkommer då en person flyttar och hur 

denne påverkats av den nya matkulturen undersökts. Studien riktar sig till att belysa detta på 

individnivå och det är japaners upplevelse av att integrera sig i den svenska matkulturen som 

undersöks. Sju intervjuer har genomförts men endast sex kommer att användas på grund av 

språkliga barriärer. Av dessa var respondent 1, 6 och 7 utbytesstudenter och mellan 20 till 30 

år gamla. Respondent 3, 4 samt 5 arbetar eller är pensionärer och var över 50 år gamla. De 

återstående sex intervjuerna har analyserats utifrån en tematisk analysmetod och utifrån detta 

utformades fyra teman som är relevanta för att beskriva syftet. Dessa är Ätande på 

restaurang, Skillnader mellan restauranger i Japan och Sverige, Ätande på restaurang: 

skillnader i sociala beteenden i Sverige kontra Japan och Japaners anpassning till den 

svenska matkulturen (Bilaga 8). 
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4.1 Ätande på restaurang  

Ett beteende som är kulturellt betingat är ätandet på restaurang och anledningar till att man 

väljer att äta på restaurang skiljer sig mellan individer och kulturer. Något som bör nämnas är 

att frekvensen av ätande på restaurang är något som inte endast påverkas av kulturella normer 

men också av yttre faktorer såsom utbud, ekonomi samt tillgänglighet. 

 

4.1.1 Frekvens att äta på restaurang i Japan kontra Sverige 

Informanterna som intervjuades uttryckte olika frekvenser då de tillfrågades kring hur ofta de 

äter på restaurang här i Sverige och hur ofta de åt på restaurang då de befann sig i Japan. 

Tabell 1 visar hur ofta kodningar har omnämnts under intervjuerna. Vid fyra tillfällen tog 

informanterna upp att de äter oftare på restaurang i Japan, vid två tillfällen diskuterades en 

skillnad mellan kön och vid ett tillfälle nämns en skillnad i arbete (Bilaga 9.2.1). Trots detta är 

alla informanter eniga om att ätande på restaurang är något som är avsevärt mycket mer 

frekvent i Japan än i Sverige. Respondent fem förklarar att ätande på restauranger med 

bordsservering är något som sällan genomfördes och något som endast sker ett fåtal gånger 

per år här i Sverige. Även då det var snabbmatsrestauranger äter respondent fyra endast på 

sådana ett fåtal gånger per månad. När respondent fem frågades om sitt uteätande i Japan 

beskrevs detta som: 

 

“När jag bodde där då var det nästan varje dag eftersom jag jobbade. Så på lunchrestaurang 

varje dag och på kvällen ungefär en gång per vecka.” (Respondent 5, 2018-05-04) 

 

Ätande på restaurang är något som förekom avsevärt oftare i Japan i respondent fems fall. 

Respondent fem tillskriver också anledningen, till sitt frekventa ätande på restaurang, till 

faktumet att respondenten arbetade. Detta är något som respondent tre också uttrycker i sin 

beskrivning av frekvensen av ätandet på restaurang i Japan. Respondent 3 beskriver att 

personerna som arbetar äter oftare på restaurang än de som inte jobbar. Hemmafruarna äter 

oftare hemma då de inte jobbar. Denna skillnad mellan kön och befattning är också något som 

respondent fyra också uttryckte då han beskriver att männen oftare äter på restauranger 

eftersom kvinnorna är hemma.  
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4.1.2 Anledningar till att ätande på restaurang är mer frekvent i Japan 

I det tidigare avsnittet tydliggörs ätandet på restaurang som mer frekvent i Japan kontra 

Sverige. Det finns skillnader mellan könen och befattning i hur frekvent ätandet på restaurang 

är i Japan, men en rad andra faktorer verkar också påverka frekvensen av ätande på 

restaurang. Vid analys av den insamlade empirin framkom det att det var åtta faktorer, som 

enligt informanterna, utgjorde anledningen till att ätande på restaurang är mer frekvent i Japan 

gentemot Sverige vilket visas i tabell 2 (Bilaga 9.2.2). Dessa faktorer var att antalet 

restauranger är större i Japan än i Sverige, att utbudet när det gäller mat är större och att det 

finns fler fokusområden samt större variation gällande pris. Men också att restaurangerna är 

mer lättillgängliga. Dessutom tillskrivs det större antalet restauranger till att det är enklare att 

öppna restauranger i Japan.  

 

De två sista faktorerna är att restaurangerna används som en plattform för att socialisera och 

att det finns tre olika kategorier av restauranger. En faktor som alla informanter beskriver som 

en anledning till att ätandet på restauranger i Japan är vanligare än i Sverige är att utbudet är 

mycket större. Respondent fyra beskriver att restauranger i Japan skulle kunna delas in i tre 

kategorier efter kvalitet och pris. Vidare menar respondenten att man i Sverige saknar en 

kategori mellan dyrare och finare restauranger och snabbmatsrestauranger. Denna skillnad i 

utbud uppger han som en anledning till att det är vanligare att äta på restauranger i Japan. 

Respondent tre beskriver anledningen till att utbudet är större i Japan som en följd av att det 

är avsevärt mycket enklare att öppna en restaurang i Japan gentemot i Sverige. Anledningen 

som uppges för detta är att det är simplare att erhålla en licens att starta en restaurang i Japan 

och att denna licens inte är låst i lokalen utan personen som erhållit den. Detta innebär att det 

inte finns några krav på livsmedelslokaler enligt respondent tre.  

 

En annan faktor till varför japaner äter på restaurang oftare än svenskar är för att 

restaurangerna är mer lättillgängliga i Japan menar respondent sex. Enligt respondent sex är 

det lättare att gå till en restaurang i Japan då restaurangerna i Sverige upplevs mer formella. 

Vidare menar han att denna vardaglighet är vad som underlättar för unga och studenter att äta 

oftare på restaurang i Japan gentemot Sverige. Denna tillgänglighet beror inte endast på att 

restaurangerna i Japan kan upplevas som mer informella, respondent tre menar snarare att 

tillgängligheten beror på variation gällande prisklasser: 
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“Det är först och främst liksom det här beteendet att gå ut och äta i restaurangen är lite 

enklare i Japan. Det är bara att bestämma “nu går vi” så äter vi liksom inte för att äta fint 

utan vi har restauranger som kostar kanske under 100 kr på middag till 3000 - 4000 kr per 

måltid så det går liksom att välja.” (Respondent 3, 2018-05-02) 

 

Respondent tre beskriver att det finns stor variation av alternativ gällande prissättning av 

restauranger i Japan. Dessa kan variera från runt 100 kronor till 4000 kronor på middagar. 

Denna variation gällande pris är vad respondent tre tillskriver tillgängligheten av restauranger 

i Japan.  

 

4.2 Skillnader mellan restauranger i Japan och Sverige 

Den japanska synen på svenska restauranger återspeglar den kulturella skillnaden mellan 

Sverige och Japan och hur de japanska respondenterna upplever dessa skillnader. 

Respondenterna upplever högre och mer jämställd service i japanska restauranger, dock är 

japanska restaurangers service striktare än svensk service. Det är vanligare med striktare 

sittningar i Japan gentemot Sverige.  

 

4.2.1 Service och sittningstider i Japan kontra Sverige 

Flera respondenter finner servicen på restauranger i Sverige på en lägre nivå gentemot den 

service som ges i restauranger i Japan. Tabell 3 visar det som diskuterats av informanterna 

och hur ofta dessa kodningar har omnämnts under intervjuerna. Vid åtta separata tillfällen 

diskuterade informanterna om hur servicen i japanska restauranger är bättre i Japan. Att 

servicen är bättre i Sverige och hur det förekommer nämns fyra gånger under intervjuerna. 

Det diskuteras av informanterna vid tre tillfällen hur den japanska servicen fungerar samt 

berättar vid fyra separata tillfällen att de sittningstider som Japan har fungerar dåligt gentemot 

de i Sverige (Bilaga 9.2.3). Respondent tre menar att den service som ges på restauranger i 

Sverige är av låg kvalitet gentemot den japanska. Vidare förklarar respondent tre att svensk 

service beror på personalen som utför servicen samt gästens upplevda ekonomiska ställning. 

Beroende på vilken restaurang och vilka gäster som besöker restaurangen påverkar det 

servicen som ges. Vidare fortsätter respondent 3 att berätta hur gästens ålder samt ekonomiska 

ställning kan påverka den service som ges på restauranger i Sverige. Detta med att en yngre 

kan uppleva sämre service gentemot en äldre person som möjligtvis har mer pengar att 

spendera, därav får en äldre person bättre service. Detta beteende beskrivs som motsatsen till 



19 

 

det som sker i Japan där alla gäster behandlas lika. Respondent tre förklarar också att i 

samband med att alla gäster behandlas lika är dricks inte accepterat i Japan och dåligt 

beteende av personalen kan mycket väl resultera i att individen som betedde sig fel får 

sparken. Detta beteende är ett resultat av japanernas kultur och eftersom de är kulturellt artiga 

ger de bättre service menar respondent tre. Enligt respondent sex samt respondent sju är 

svensk service mer vänlig och vardaglig gentemot den i Japan som beskrivs av respondent sex 

som systematisk. Japaner måste uppföra sig på ett specifikt sätt mot kunder medan svensk 

service ses som mer vardaglig och därav gör det lättare att prata med personalen om frågor 

gällande maten.  

 

Respondent sju menar också om en mer vänlig svensk service mot den japanska servicen. Den 

service som ges i restauranger i Japan anses av många som bra men strukturerad. Respondent 

fem anser att servicen i Japan är betydligt bättre än i Sverige. Den beskrivs som mer 

uppmärksam. Te och vatten förklaras också vara gratis i Japan, vilket det inte är i Sverige. 

 

“Om jag har en plats är det bekvämare här i Sverige än i Japan. I restauranger i Japan 

brukar de tänka på att gästerna ska äta snabbt och nya gäster kommer in. /.../ De tycker inte 

om att prata med gästerna i lång tid, men det spelar ingen roll här i Sverige då man får sitta 

länge.” (Respondent 4, 2018-05-04) 

 

Respondent fyra är en av informanterna som aktivt diskuterar det negativa med de existerande 

sittningstiderna i Japan. Respondent fyra förklarar att en gäst på en restaurang i Japan blir 

tilldelad en tidsgräns på hur länge de får sitta för att kunna maximera antalet gäster 

 

4.2.2 Avskildhet på restauranger i Japan 

En aspekt inom restaurang service mellan Sverige och Japan är avskildhet på restauranger. 

Tabell 4 representerar den frekvens som nämnda koder diskuteras av informanterna. 

Respondent fyra berättar vid totalt fyra olika tillfällen under intervjun hur avskildhet fungerar 

på restauranger i Japan (Bilaga 9.2.4). 

 

“Tänk om det finns fyra stolar vid ett bord och två gäster redan sitter där, och min gäst och 

jag kommer efteråt. Om de accepterar att vi kommer och sätter oss bredvid dem då kan vi 
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äta där. Men expeditionen sade utan att fråga gästerna att det var deras plats så vi får inte 

komma in på samma bord.” (Respondent 4, 2018-05-04) 

 

Respondent fyra berättar om sina syner kring avskildhet på restauranger och hur den skiljer 

sig mellan Sverige och Japan. I Sverige kan man inte dela bord med andra gäster, enligt 

respondent fyra är detta en bra form av service för de som redan sitter och äter men en dålig 

service för de som vill ha ett bord. I Japan tänker de också på antalet gäster och vill maximera 

antalet gäster, därav frågar de gästerna om de kan tänka sig dela bord med andra gäster vilket 

är en vanlig fråga i Japan medan i Sverige är det sällan personalen ställer en sådan fråga 

menar respondent fyra. Respondent fyra menar att dela upp och separera gäster mellan andra 

grupper anses som en bra service som endast högkvalitétsrestauranger i Japan har. Detta 

skiljer sig från andra restauranger i Japan som slår ihop olika grupper av gäster i samma bord 

för att maximera antalet gäster. 

 

4.3 Ätande på restaurang: skillnader i sociala beteenden i Sverige kontra 

Japan 

Att det finns kulturella skillnader i sociala beteenden när det gäller ätande på restaurang i 

Sverige och Japan kan ses som en självklarhet. Relevant är dock att kartlägga vad för 

skillnader som faktiskt existerar för att bättre förstå sig på situationen av kulturellt utbyte som 

Japanerna som flyttar till Sverige befinner sig i. 

 

4.3.1 Syftet med att äta på restaurang 

Syftet att äta på restauranger skiljde sig något mellan informanterna men en majoritet ansåg 

att det fanns en skillnad i syftet beroende på om de befann sig i Japan eller Sverige. Tabell 5 

visar med vilken frekvens som informanterna diskuterar de olika kodade ämnena. Ätande av 

japansk mat i Sverige togs upp som ett syfte två gånger under intervjuerna. Att ätande på 

restaurang i Japan ofta beror på ett socialt syfte togs upp fem gånger och att syftet var att 

slippa laga mat togs upp tre gånger (Bilaga 9.2.5). Det sista syftet som presenterades var att 

man går ut och äter för att äta mat som man inte brukar laga hemma och togs upp två gånger 

under intervjuerna. Respondent tre beskriver att syftet att äta på restaurang i Sverige är för att 

slippa laga mat hemma och att syftet inte är för att äta god mat. Detta kan tolkas som att 

respondent tre anser att maten som restaurangerna här i Sverige serverar inte god mat i 

jämförelse med Japan.  
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Många av informanterna delade anledningen som respondent tre hade för att äta på restaurang 

här i Sverige och det var endast respondent ett som nämnde ett annat syfte med att äta på 

restaurang. Syftet med att äta på restaurang som respondent ett har är att kunna äta mat som 

påminner om japansk mat och har därför ett nostalgiskt värde. Något som respondent ett 

också uttryckt är att det kan vara svårt att få tag i samt laga japansk mat då utbudet av 

japanska råvaror är mycket dåligt här i Sverige.  

 

Då informanterna tillfrågades om syftet att äta på restaurang i Japan gavs två svar och många 

informanter uppgav båda anledningar. Respondent ett förklarar att syftet med att äta på 

restaurang i Japan är socialt för att umgås med vänner. Men också för att äta maträtter som är 

svåra att laga hemma såsom sushi eller yakiniku. Respondent tre uttrycker en liknande 

anledning men mer omfattande: 

 

“/.../ i Japan så är det att umgås med vänner, bekanta och släkt så äter vi ute. Det är där liksom 

vårt vardagsrum så att säga. Man bjuder inte gärna in folk så ofta.” (Respondent 3, 2018-05-

02) 

 

Respondent tre uttrycker här att syftet att äta på restaurang är socialt i Japan och att 

restaurangerna används som ett vardagsrum då det är sällan man bjuder in folk till sitt hem. 

Detta förklarar respondent tre beror på att boenden i Japan tenderar att vara mindre än i 

Sverige vilket leder till att man inte har en möjlighet att underhålla gäster i sitt hem.  

 

4.3.2 Socialt beteende under ätande på restaurang 

Tabell 6 som beskriver informanternas sociala beteenden då de äter på restaurang består av tre 

koder. Dessa koder beskriver olika ämnen som togs upp under intervjuerna och tabellen visar 

hur många gånger dessa koder togs upp av informanterna. Som man kan se ansåg 

informanterna att kommunikation var en viktig del av deras sociala beteende på restaurang då 

kommunikation var något som togs upp frekvent av informanterna (Bilaga 9.2.6). Respondent 

sex beskriver skillnaden i kommunikation som: 
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“I min åsikt så är de kanske mer pratglada men det beror på vad för restaurang men jag tycker 

japaner inte pratar så mycket. Men när de dricker är de väldigt pratglada.” (Respondent 6, 

2018-05-07) 

 

Respondent sex uttrycker här att det finns en skillnad i kommunikation där svenskar tenderar 

att vara mer talföra än sina japanska motparter. Men att denna skillnad försvinner med 

konsumtion av alkohol. Respondent sju hade en annan åsikt gällande detta och beskriver 

kommunikationen på följande sätt: 

 

“I mitt fall när jag går ut på restaurang så är vi ofta en större grupp medans svenskar är 

oftast par eller färre än 4 personer och de pratar tyst medans vi är mer högljudda” 

(Respondent 7, 2018-05-07) 

 

Respondent sju menar istället att japanerna tenderar att vara mer högljudda då de äter på 

restaurang. Anledningen till detta menar respondent sju beror på att de ofta går ut i större 

grupper medan svenskarna tenderar att gå i par eller grupper om fyra. En annan skillnad i 

socialt beteende som togs upp var lämnande av mat. Respondent ett beskriver här att 

lämnande av mat var något som observerats som ett beteende av svenskar. Detta är ett 

beteende som enligt respondent ett skiljer sig ifrån den japanska kulturen där lämnande av 

mat anses som ett normbrytande beteende. Respondent ett beskriver vidare ett annat kulturellt 

betingat beteende som är normativt i Japan men ej i Sverige: 

 

“Ibland när jag äter så lyfter jag upp skålarna till munnen omedvetet trots att jag är medveten 

om att det inte är gott uppförande i europeiska länder. Detta är något som är vanligt att göra 

i Japan. Så när jag gör det i Sverige, så tittade barnen på mig med förundran. Så jag tänkte 

‘förlåt’” (Respondent 1, 2018-04-28) 

 

Med detta syftar respondent ett till det japanska ätandebeteendet vilket är att lyfta skålar 

närmare munnen då de äter. Detta beteende väckte uppseende hos barnen som respondent ett 

åt med vilket tyder på en djupare kulturell skillnad där det inte är ett accepterat beteende i 

Sverige.  

 



23 

 

4.4 Japaners anpassning till den svenska matkulturen 

Hur japaner anpassar sig till den svenska matkulturen presenteras i form av förändring av 

informanternas kost efter flytt till Sverige samt hur informanterna anpassat sin japanska mat 

utifrån de förutsättningar som de möter i Sverige. Flera informanter beskriver en saknad av 

råvaror här i Sverige som krävs för äkta japansk mat samt en allmän förändring i deras diet. 

Som en följd av detta beskrevs det som en svår omställning. 

 

4.4.1 Förändring av kost efter flytt till Sverige 

Tabell 7 visar den frekvensen som kodningarna har omnämnts av informanterna under 

intervjuerna. Informanterna diskuterar vid fem tillfällen den omställning informanterna fått gå 

igenom. Informanterna talar vid fyra tillfällen en avsaknad av japanska råvaror, tre gånger 

beskrivs en saknad av grönsaker och informanterna har diskuterat vid fyra tillfällen att de 

lagar mer mat hemma (Bilaga 9.2.7). Informanterna berättar om hur de har genomgått en 

omställning genom att de har ersatt råvaror eller ökat mängden av andra råvaror som följd av 

saknade japanska råvaror samt att de börjar laga mer mat hemma som en följd av priser. 

Respondent ett berättar om en av de omställningar de fick göra när de kom till Sverige. 

 

“När jag var i Japan föredrog jag ris och till morgon, lunch och middag åt jag vanligtvis ris. 

Men det är problematiskt och dyrt att äta sushiris och det är inte så bra kvalitét heller så jag 

äter mycket potatis istället.” (Respondent 1, 2018-04-28) 

 

Respondent ett menar att de japanska produkter som finns i Sverige inte motsvarar samma 

kvalitét gentemot råvarorna i Japan vilket är en orsak till en förändrad kost. Den ekonomiska 

situationen är en ytterligare faktor då de eftersökta produkterna är billigare i Japan och dyrare 

här i Sverige. Respondent ett fortsätter berätta om hur svår denna omställning var. En saknad 

av ris och liten kunskap om vad som passar till potatis var största svårigheterna med deras 

omställning av sin kost sedan flytten. Respondent tre menar också att en saknad av råvaror 

från Japan påverkar deras kost. Respondent tre kom till Sverige för 28 år sedan och då de kom 

till Sverige fanns det lite grönsaker och fisk och allting var fryst. Med åren har mer råvaror 

och matvaror, som grönsaker, kommit till Sverige vilket har gjort situationen bättre menar 

respondent tre. Enligt respondent tre har Sverige nu ungefär 20 procent av de råvaror som de 

ätit i Japan. De förklarar också att även ålder påverkar kosten, en som är 20 år äter inte samma 
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sak som en som är 50 år och smaken förändras. Respondent tre beskriver deras omställning av 

kost som fruktansvärd. 

 

Respondent sju berättar om hur de började laga mer mat själv sedan de flyttade till Sverige, 

dock deras egna matlagning inte är på samma nivå som deras mor. De äter mer grönsaker än 

hemma i Japan på grund av priset på kött i Sverige, vilket är dyrare än kött i Japan. 

Respondent sju beskriver också att det går fortare att laga grönsaker och därför föredrar att 

laga mer grönsaker då de anser kött som besvärligt att tillaga. 

 

4.4.2 Anpassning av japansk mat utifrån förutsättningar i Sverige 

Tabell 8 visar hur informanterna har anpassat sin japanska mat utifrån de förutsättningar som 

existerar i Sverige. Vid två instanser under intervjuerna berättade informanterna om hur de 

byter ut ingredienser, vid tre tillfällen diskuteras det att informanterna lagar mer mat själva 

samt en informant går in på att de blandar japansk mat med svensk mat (Bilaga 9.2.8). 

Respondent fem berättar om hur de anpassade sig till sin egna matlagning. Då inte alla 

japanska råvaror finns tillgängligt i Sverige berättar informanterna att de fått anpassa sig till 

situationen. Respondent fem berättar att de fick byta ut de japanska ingredienser som inte 

finns i Sverige mot svenska ingredienser som kunde motsvara de japanska ingredienserna 

baserat på det utbud som existerar i Sverige. Detta resulterade i en blandning mellan svensk 

och japansk matlagning, de har även fått ett ökat intresse för svensk mat och vill lära sig mer 

om svensk mat förklarar respondent fem. Respondent tre berättar om deras japanska 

matlagning och den mängd svensk mat gentemot japansk mat de lagar. Även med en saknad 

av japanska råvaror fortsätter respondent tre att laga japansk mat i hemmet. Respondent tre 

berättar att japaner samt koreaner är väldigt fästa vid sin mat och kan därav ha problem att 

anpassa sig, de kan ha svårt att äta gräddsås berättar respondent tre som exempel. 

 

“Så småningom klarade jag mig utan ris /.../ kroppen kommer anpassa sig efter det som 

finns i Sverige så det var inte så tufft för mig att klara mig utan japansk mat.” (Respondent 

4, 2018-05-04) 

 

Allt eftersom man spenderar tid i ett annat land menar respondent fyra att ens kropp kommer 

anpassa sig efter den nya matkulturen och man blir van vid den nya maten. Respondent fyra 

går in på sina första år i Sverige och deras avsaknad av japansk mat, dock började deras kropp 
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anpassa sig efter Sverige och de hade därefter inte lika svårt. Respondent fyra förklarar att de 

passar på att äta japansk mat när de är hemma i Japan. 

 

5. Diskussion 

5.1 Ätande på restaurang  

Informanterna förklarade att ätande på restaurang i Japan är mer frekvent än i Sverige. Vad 

skillnaden i frekvens beror på, varierade något enligt informanterna men, kan sammanfattas 

som att det är till följd av ett större utbud av olika restauranger. Denna variation gällande 

prisklass, kvalité och inriktning gällande mat och formalitet förenklar ett uteätandebeteende 

som är mer frekvent i Japan kontra Sverige. Kanzaki beskriver att ätande av flera mindre 

måltider är ett beteende som är djupt inpräntat i den japanska matkulturen och att detta 

beteende är något som troligtvis berodde på hur omständigheterna såg ut i Japan tidigare i 

historien (1989, s. 19). I motsats till vad Kanzaki beskrev i sitt arbete verkade inte våra 

informanter äta oftare än tre mål per dag. Något som exempelvis respondent fem förklarade 

då frekvensen av ätande på restaurang i Japan diskuterades. Respondent fem och ett flertal 

andra respondenter talade om ätande på restaurang i termer som lunch och middag vilket 

tyder på att de konsumerar ungefär tre mål per dag. Mycket kan dock förändrats sedan 90-

talet då Kanzaki genomförde sin studie gällande japanernas ätandebeteenden. En annan 

möjlighet är att detta kulturella ätandebeteende utrycker sig på andra sätt som inte framgick 

lika tydligt i intervjuerna. Istället för ett högre antal måltider per dag så har eventuellt detta 

kulturellt betingade beteendet istället format restaurangerna i Japan till det de är idag. Det mer 

frekventa ätandet skulle kunna vara anledningen till att utbudet både gällande antalet 

restauranger samt prisnivåer är avsevärt mycket högre i Japan gentemot Sverige. Detta då ett 

mer frekvent ätande troligtvis leder till en efterfrågan av billigare alternativ av restauranger 

där mindre portioner serveras.  

 

En annan skillnad som informanterna diskuterade var att restaurangernas utbud i Japan, 

gällande variation och inriktning av mat, är större än motsvarande i Sverige. Freedman menar 

på att variation av såväl mat som smaker och sensoriska intryck är något som värderas högt i 

den japanska matkulturen (2015, s. 147). Vidare förklarar han att en vilja att testa nya smaker 

och att vara experimentell i sitt ätande är något som är vanligt hos japaner. Variation i utbud 

gällande inriktning av mat på japanska restauranger grundar sig troligtvis i japanernas vilja att 
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söka efter variation av smaker och nya upplevelser. Detta skulle också förklara variationen 

gällande inriktningar på restauranger som serverar mat från andra länder. 

 

Respondent fyra förklarade att restaurangerna i Japan kan delas in i tre kategorier efter olika 

faktorer som pris, kvalité men också maten som serveras. Dessa består av mer traditionella 

japanska restauranger som serverar nudlar eller liknande, snabbmatsrestauranger samt 

familjerestauranger och sedan finare restauranger som också är dyrare. Respondent fyra 

menar därmed att det är detta utbud av olika prisklasser men också kvalitet och avsaknaden av 

ett sådant utbud som leder till ett mer frekvent uteätande i Japan gentemot Sverige. Detta då 

den svenska restaurangmarknaden saknar en kategori mellan snabbmat och dyrare 

restauranger. Respondent fyra menade att det är denna kategori som gör att ätande på 

restaurang i Japan är mer frekvent. Detta är troligtvis en allt förenklad bild av 

restaurangmarknaden i Japan då restauranger som har utländsk mat som inriktning inte har 

någon klar plats i kategoriseringen. Troligen så skulle ett antal utländska restauranger kunna 

klassificeras i alla tre kategorier beroende på prissättning. Men att utbudet påverkar 

frekvensen av ätande på restaurang i Japan verkar utifrån våra respondenter vara ett faktum. 

 

En annan trolig anledning till att utbudet av restauranger är större i Japan gentemot Sverige är 

vad respondent tre förklarade angående regelverken om uppstartande av restauranger i Japan. 

Respondent tre förklarade att en licens för att öppna restaurang tillfaller personen som vill 

öppna och inte till lokalen där restaurangen ska öppnas. Detta är i stark kontrast med Sverige 

där licensen tillfaller platsen där verksamheten skall bedrivas. Då det är personer som innehar 

licens att öppna restaurang så finns det inget större krav på lokalen där 

livsmedelsproduktionen ska bedrivas. Troligtvis är de lägre kraven inför öppnande av 

restauranger anledningen till att mängden samt utbudet av restauranger är större i Japan.  

 

Enligt respondent sex så är restaurangerna mer informella vilket underlättar för yngre 

personer att gå ut och äta. Att restaurangerna i Sverige upplevs mer formellt kan bero på att 

mellan kategorin som respondent fyra presenterade saknas i Sverige. Denna kategori, som 

utgörs av traditionella japanska restauranger i Japan, vars prisklass är högre än 

snabbmatsrestauranger men lägre än vanliga “finare” restauranger i Sverige är något som 

respondent fyra menar inte finns i Sverige. Respondent tre menar också att variationen av 



27 

 

prissättning på olika restauranger är något som gör restaurangerna i japan mer tillgängliga och 

att ätande på restaurang blir mer frekvent.  

 

Frekvensen med vilken japaner äter på restaurang beror också på genus och yrke. Enligt 

informanterna så finns det en skillnad i frekvens som beror på yrke där personer som arbetar 

äter avsevärt mycket oftare ute än personer som fortfarande utbildar sig. Detta kan bero på 

ekonomisk ställning i den mån att personerna som utbildar sig inte har någon inkomst vilket 

leder till en oförmåga att äta på restaurang lika frekvent som personer som arbetar. En annan 

trolig anledning kan vara att personer som arbetar har mindre fritid och därmed mindre tid att 

lägga på matlagning eller ovilja att spendera sin korta fritid på matlagning.  

 

5.2 Skillnader mellan restauranger i Sverige och Japan 

Att det finns en sådan skillnad mellan japanska och svenska restauranger är mycket troligt i 

grunden ett kulturellt resultat. Bjerke berättar om en högre standard av service hos japaner 

gentemot svenskar (2010, s. 12). Detta beskriver respondent tre aktivt under intervjun då de 

anser den svenska servicen som att de särbehandlar sina gäster medan japaner behandlar alla 

lika. Dock är deras syn på service mer strikt vilket kan ses som positiv och negativ. 

Majoriteten av informanterna föredrog den japanska servicen medan en minoritet föredrog 

den svenska på grund av den strikta nivån av service som japaner har. Respondent sex och sju 

var de två informanter som föredrog den svenska på grund av att det svenska serviceyrket inte 

är lika systematisk och strikt. Även detta kopplas till Bjerke och den höga standard av service 

som japaner har (2010, s. 12). Befu syftar samtidigt om en ritualiserad social teater som sker i 

sociala situationer hos japaner (1974, s. 201). Detta kan ses som en koppling till den mer 

systematiska servicen hos japaner. Det kan även stå som en förklaring till varför japansk 

service är mer strikt gentemot svensk, då den är mer ritualiserad än svensk service. Enligt 

respondent sju är det lättare att föra en konversation med personalen på en restaurang i 

Sverige medan det är svårare och sker mer sällan i Japan. Detta relateras till respondent tre 

som menar att alla gäster behandlas lika och är möjligtvis kopplat till den ritualiserade sociala 

teater som sker på restaurang i Japan. På grund av den teater som sker i japanska restauranger 

påverkar det den service som japaner ger på restaurang, vilket anses som positivt samtidigt 

som det är negativt beroende på synvinkel. Aschkenazi menar att det finns regler och normer 

inom japanskt ätande som skiljer individer inom socialt ätande, vilket även kan kopplas till 

den service som sker från personalen på restauranger i Japan och detta tar även respondent sju 
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upp under intervjun (1991, s. 301). Enligt respondent sju följer japansk service givna normer 

inom restaurangservice, därav existerar exempelvis normer som att alla gäster ska behandlas 

lika, men om normer som exempelvis detta påverkar service på restauranger i Japan negativt 

kan det ifrågasättas hur många som faktiskt uppskattar den form av systematisk service som 

japaner ger i restaurang. Dock kan detta skilja sig från restaurang till restaurang som 

respondent fem menar, men även som olika restauranger i Japan hanterar service på lite olika 

sätt har de fortfarande en grund att stå på, respondent fem använder gratis te som ett exempel. 

Att restauranger i Sverige inte bjuder på te är mycket troligt en följd av olika kulturer. Denna 

skillnad av kultur kan starkt påverka hur informanterna ser på restauranger i Sverige. Den 

svenska service som respondent sex och sju ansåg som vänlig och vardaglig är motsatsen till 

respondent tre som ansåg den svenska servicen som dålig. 

 

Det är samtidigt möjligt att ålder är kopplat till de åsikter som informanterna hade. 

Respondent tre som var äldre än respondent sex och sju ansåg den japanska servicen på en 

väldigt hög nivå gentemot den svenska, medan respondent sex och sju som var yngre ansåg 

den japanska som mer strikt kan bero på respondent tre som växte upp med den traditionella 

japanska service på restaurang när hen var yngre och blev van vid det. Kopplat till den 

japanska service på restaurang och orsaken till varför den är systematisk och styrd kan 

möjligtvis bero på de sittningstider som japanska restauranger har. Respondent fyra berättade 

om de givna sittningstider som gäster får på restaurang för att optimera och maximera de antal 

gäster restaurangen får. Att personalen inte tycker om att prata med gästerna är säkerligen 

relaterat till den systematiska, strikta och nästan ritualiserade service som ges i japanska 

restauranger. Som en följd av detta systematiska tänkande, att de ska maximera antalet gäster 

samtidigt som de ska ge en bra service, resulterar i det tankesättet att alla gäster behandlas lika 

enligt givna normer och system baserat på restaurangen för att samtidigt ge bra service till 

gästerna samtidigt som de kan få iväg kunderna i tid för nästa gäst. Respondent fyra menar att 

detta är en motsats i Sverige där det är möjligt att prata med personalen på restauranger i 

Sverige utan att känna en tidspress hos varken gäster eller personal. 

 

Respondent fyra var den enda av informanterna som tog upp avskildhet under intervjuerna 

men det som diskuterades gav en intressant inblick i japanska restauranger och hur de återigen 

skiljer sig från svenska restauranger. Det faktum att restauranger i Japan uppmuntrar att dela 

bord med främlingar är mycket möjligt relaterat till japanska restaurangers vilja att maximera 
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antalet gäster, genom att utnyttja alla sittplatser i lokalen kan de få in fler gäster i 

restaurangen. Respondent fyra berättar att uppdelning av gäster på restaurang är en högre 

service. Restauranger i Sverige har inte denna generella service utan separerar alla gäster 

oavsett restaurang, detta kanske uppskattas av informanterna om uppdelning av gäster anses 

som högre service. Dock anser majoriteten av informanterna att svenska restauranger har 

lägre kvalitét när det kommer till service och hur de hanterar sina gäster. 

 

5.3 Ätande på restaurang: skillnader i sociala beteenden i Sverige kontra 

Japan 

Syftet med att äta på restaurang var något som varierade mellan informanterna och beroende 

på om de befann sig i Sverige kontra Japan. I Sverige så presenterade informanterna två olika 

syften med att äta på restaurang vilka var att “slippa laga mat” samt “att äta japansk mat”. 

Anledningen som var “att äta japansk mat” är ett beteende som stämmer överens med vad 

Jonsson et al, kom fram till i sin studie om somaliska kvinnor som migrerat till Sverige. Detta 

var att det finns en vilja hos personerna som migrerat utomlands att uppleva den egna 

kulturens smaker då det inger en känsla av tillhörighet till den gamla kulturen som är viktig 

för personerna som anpassar sig till den nya kulturen (2002, s. 333). Respondent ett förklarade 

sitt val av japanska restauranger som ett sätt att kunna uppleva smakerna från hemlandet som 

saknades och inte gick att laga själv. Den andra anledningen som uppkom under intervjuerna 

var att slippa laga mat. Detta kan eventuellt grunda sig i ett tidigare inlärt kulturellt beteende 

eftersom uteätande på restaurang i Japan är mycket mer frekvent än i Sverige.  

 

När informanterna tillfrågades angående syftet när det gäller ätande på restaurang i Japan var 

det två olika syften som uppgavs. Dessa var ett socialt syfte och att äta mat som inte tenderar 

att tillagas hemma. Respondent ett förklarade att en del av ätandet på restaurang i Japan beror 

på en vilja att äta mat som sushi eller yakiniku (grillat kött) vilket är rätter som inte brukar 

lagas i hemmen utan kräver ett restaurangbesök för att konsumeras. 

 

Under intervjuerna presenterades också socialisering som ett syfte till att äta ute på 

restauranger i Japan. Visserligen lär en anledning till att svenskarna äter på restaurang också 

bottna sig i ett socialt syfte, men i Japan menar respondent tre att det är avsevärt mycket 

vanligare då man ej tenderar att bjuda in bekanta till sitt hem för att umgås. Detta görs snarare 
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på restauranger som får agera som en ersättning för vardagsrum. Det syfte som presenterades 

mest frekvent av informanterna var att ätandet på restaurang beror på ett socialt syfte och att 

detta också är en anledning till att ätandet på restaurang i Japan sker oftare än i Sverige. I en 

studie om företagsmiddagar förklarar Befu att japanska middagar och sociala event grundar 

sig i en sorts social teater där alla individer spelar en roll utifrån sin sociala ställning och roll 

inom gruppens hierarki (1974, s. 199). Detta syftar troligen till mer formella middagar men 

tyder på ett djupare kulturell betingat socialt beteende som även kan påverka informella 

middagar.  

 

Informanterna uttryckte att de hade upplevt tre skillnader i sociala beteenden kopplat till 

ätande på restaurang och dessa var kommunikation, att lyfta matskålar samt att lämna mat. 

Enligt respondent ett var en stor social skillnad mellan svenskar och japaner att man sällan 

lämnar mat i Japan. Detta då det är något som är icke normativt och därmed är något som 

japanerna anser är ett felaktigt beteende. Eventuellt grundar sig detta i den tidigare 

fattigdomen i Japan, som Kanzaki diskuterade kring, vilket gjorde att ett flertal mindre 

måltider konsumerades då maten antingen var näringsfattig eller bestod av råvaror vars 

näringsvärde delvis inte var åtkomlig (1989, s. 18). Denna avsaknad av näringsrik mat gjorde 

att det blev en norm att lämnande av mat var något mycket negativt. Däremot ska här 

poängteras att det inte är normativt accepterat i Sverige att lämna och slänga mat. Men det är 

trots detta ett beteende som verkar bli allt mer vanligt. En annan social skillnad som 

respondent ett tog upp var att man inte lyfter upp skålen eller tallriken som man äter på till 

munnen i Sverige. Detta är något som är vanligt att göra i Japan och att luta sig fram över 

tallriken anses som fult i Japan då det liknar sättet som hundar äter på.  

 

Gällande kommunikation på restauranger så hade två informanter motstående syn på hur 

denna skillnad mellan svenskar och japaner uttrycker sig. Respondent sex menade att 

svenskar är mer utåtgående och pratsamma på restauranger än japaner som är mer 

tillbakadragna och tystlåtna. Respondent sju hade en annan bild där japanerna tenderar att 

vara mer högljudda under sina restaurangbesök då de gick till restauranger i större grupper 

gentemot svenskarna som tenderar att gå i par. I detta fall verkar skillnaden i beteende 

gällande ätande på restaurang bero på individuella skillnader mellan informanterna och det 

går således inte att dra några generaliseringsbara slutsatser kring detta beteende. Respondent 

sex förklarade dock att denna skillnad i pratsamhet och utåtgående förändras efter konsumtion 
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av alkohol. I Japan finns det tydliga kopplingar mellan socialt umgänge och alkohol. Befu 

förklarade att sociala tillställningar kräver en sorts social teater som är mycket kopplat till 

konsumtionen av saké och är något som är högst ritualiserat. Att hälla saké och agera som 

betjänt är något som har en stor vikt i sådana sociala tillställningar (1974. s. 201). Visserligen 

ämnar sig denna tradition främst till saké och utövas främst i formella sociala tillställningar 

men att alkoholkonsumtion vid sociala omständigheter är något som är kulturellt betingat i 

Japan verkar enligt respondenterna vara ett faktum. Denna tradition lär också bära över till 

icke formella sociala tillställningar då en förutfattad mening om att alkohol ska ingå i en 

social kontext kan finnas.  

 

5.4 Japaners anpassning till den svenska matkulturen 

Alla informanter beskrev en form av förändrad kost efter deras flytt till Sverige och det 

beskrevs av många som en svår omställning. Informanterna beskrev en avsaknad av riktiga 

japanska ingredienser vilket skapade ett problem för deras kost och resulterade därav i en 

förändrad kost. Respondent tre beskrev en tillväxt av grönsaker och andra ingredienser från 

övriga delar av världen vilket har resulterat i mer råvaror från Japan, dock är detta inte 

tillräckligt då informanterna fortfarande har förändrat sina matvanor. Respondent sju berättar 

om minskat antal restaurangbesök i Sverige och istället lagar mer mat hemma, specifikt mer 

grönsaker. Även ekonomiska skillnader mellan Sverige och Japan kan ses då respondent ett 

och sju beskriver en prisskillnad hos kött mellan länderna. Hos båda informanterna är detta 

ytterligare en faktor till förändrad kost hos informanterna. Tidigare studier som gjorts syftar 

till förändrad kost hos personer som flyttar till ett annat land. Enligt en av studierna kan 

råvaror och måltider ersättas med lokala råvaror och måltider (Pan et al, 1999, s. 55). 

Respondent ett fick ersätta ris med potatis då ris var för dyrt i Sverige gentemot hemma i 

Japan. Rosenmöller et al, visar ytterligare hur ens kostvanor kan förändras, i deras fall ökat 

intag av frukt och grönsaker (2011, s. 4). Detta instämmer hos respondent sju som beskrev en 

ökad mängd grönsaker i sin kost sedan flytten till Sverige.  

 

Cwiertka berättar om hur få japanska restauranger som fanns i västvärlden när de först kom 

till under 1970 talet. Under åren tillkom det fler japanska restauranger och butiker där det gick 

att köpa japanska ingredienser och råvaror (2005, s. 241-242). Cwiertka beskriver dagens 

situation som att det är enkelt att få tag i japanska ingredienser och råvaror och det välkomnas 

väl av japaner som flyttar till västvärlden (2005, s. 242). Trots dessa studier menar 
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informanterna att inte alla japanska ingredienser de vill ha finns tillgängliga i Sverige vilket 

resulterar i en förändrad kost. Informanterna säger delvis motsatsen till vad Cwiertka skriver 

angående tillgängligheten av japanska ingredienser, enligt informanterna finns det inte nog av 

de japanska ingredienser de behöver eller vill ha för att bibehålla sina japanska matvanor. 

Tidigare studier stämmer dock överens med respondenternas förändrade kost och matvanor. 

På grund av en avsaknad av japanska ingredienser tvingar det fram en förändring hos 

informanternas kost och matvanor. Sakamoto och Allen skriver om hur populärt sushi har 

blivit världen runt (2011. s-s 99-100). Om sushi har blivit ett globalt nöje är det inte omöjligt 

att även ingredienser för sushi tar sig till västvärlden. En komponent för sushi är specifikt 

sushiris, respondent ett förklarade att priset på sushiris i Sverige är för dyrt gentemot Japan 

vilket därav resulterade till förändrad kost. Detta menas att ingredienser för japansk sushi 

finns tillgängligt i västvärlden, även Sverige, dock gör prisskillnaden det problematiskt för 

japanerna i Sverige att införskaffa japanska råvaror och får därför kompensera med svenska 

råvaror istället. 

 

Enligt Jonsson et al, sker det en inre kulturell konflikt när en person flyttar till ett annat land, 

detta i form av hur de ska behålla sina kulturella matvanor samtidigt som de ska anpassa sig 

till den nya matkulturen de flyttat till (2002, s. 332). De menar att det är vanligare för de som 

flyttar till ett annat land att försöka behålla sina gamla matvanor för att känna att de 

fortfarande tillhör deras gamla kultur (Jonsson et al, 2002, s. 333). Informanterna förklarade 

deras problem med anpassningen till svensk matkultur och hur de kämpar med att behålla sina 

japanska matvanor. Dock hindras deras japanska matkultur i Sverige då alla råvaror de kräver 

inte finns tillgängligt i Sverige samt den prisskillnad hos de råvaror som finns tillgängligt. 

Detta ses som ett försök hos informanterna att bibehålla sin japanska matkultur här i Sverige 

för att de uttryckligen saknar deras egna japanska mat. 

 

Det uppstår dock en mindre skillnad mellan informanterna om hur de anpassar sig till den nya 

matkulturen. Respondent fem berättar att de byter ut traditionella japanska råvaror till svenska 

motsvarigheter medan respondent tre fortsätter laga japansk mat hemma med hjälp av de 

japanska råvaror som finns tillgängliga. Respondent fyra anpassar sig liknande till respondent 

fem, dock menar respondent fyra att kroppen anpassar sig automatiskt till den nya 

matkulturen och tar istället tillfället i akt att äta äkta japansk mat hemma i Japan. 

Informanterna beskriver en situation där de försöker bibehålla sin japanska matkultur för att 
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komma ihåg sina japanska rötter men tvingas anpassa sig till den svenska matkulturen på 

grund av omständigheterna av få japanska råvaror, dock går respondent tre emot detta och 

fortsätter laga den japanska mat som går utifrån de japanska råvaror som finns tillgängliga. 

Respondent tre menar under intervjun att japaner har problem att anpassa sig, detta är 

uppenbarligen relaterat till anpassning till en ny matkultur. Samtliga informanter stämmer in 

på detta då samtliga informanter beskrev svårigheter med att anpassa sig till den nya 

matkulturen i Sverige. 

 

6. Slutsats 

Ätande på restaurang verkar vara något som är mer frekvent i Japan gentemot Sverige. Enligt 

informanterna berodde detta på fyra faktorer som var variation gällande prisklass, kvalité, 

inriktning gällande mat och formalitet. Tidigare studier har visat att det finns ett djupt grundat 

kulturellt beteende där ett flertal mindre mål äts i Japan. Detta skulle kunna förklara varför 

ätandet på restaurang är mer frekvent i Japan gentemot Sverige. Men enligt våra informanter 

verkade de inte äta mer än tre mål per dag då de diskuterade sitt uteätande i termer som lunch 

samt middag. Detta verkar antingen vara ett beteende som har förändrats sedan de kom till 

Sverige eller förändrats sedan studien genomfördes 1989. Något som var tydligt var att 

informanterna ansåg att den största skillnaden gällande restauranger i Japan och Sverige är att 

utbudet och variationen av restauranger är större i Japan. Att det finns ett större utbud 

gällande pris, matinriktning och kvalitet menade informanterna medför att ätandet på 

restaurang är mer frekvent i Japan. Att utbudet är större i Japan verkar bero på att det är lättare 

att öppna en restaurang i Japan då det inte verkar finnas några större krav på lokalen. 

Samtidigt erhålls licensen för att öppna restaurang av individer vilket gör att någon som redan 

har en sådan kan öppna restauranger i nya lokaler utan särskilt mycket pappersarbete. Det 

verkar finnas en viss skillnad i Japan gällande frekvens av ätande på restaurang vilken beror 

på kön och arbete. De som arbetar verkar generellt äta oftare på restaurang än individer som 

studerar. Eventuellt kan detta bero på att personerna som arbetar har mindre fritid och därmed 

mindre tid att laga mat samt att studerande har mindre pengar vilket gör att de inte har råd att 

äta på restaurang lika ofta. 

 

Upplevelsen av restauranger i Japan anses ha en högre kvalitét på service, oftast i form av 

jämlik behandling av gäster och mer kunnig medan de ser restauranger i Sverige som mer 
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vardaglig och särbehandling av gästerna. Dock håller en minoritet inte med som istället anser 

att restauranger i Sverige har en mer bekväm service då de är mer vardagliga vilket gör det 

lättare att samtala med personalen, medan restauranger i Japan har mer strikt och systematisk. 

Det är mycket möjligt att den sociala teater som sker i japan är orsaken till varför just japansk 

service är mer systematisk. Detta kan samtidigt vara orsaken till varför de föredrar japansk 

service över svensk service, de är vana med den systematiska servicen som sker på 

restauranger i Japan och upplevelsen av svensk service som inte är lika systematisk ger en 

negativ syn på svenska restauranger.  

 

Syftet med att äta på restaurang skiljde sig åt beroende på om informanterna befann sig i 

Sverige eller i Japan. I Sverige var det två anledningar vilket var att slippa laga mat och att äta 

japansk mat. Viljan att äta hemlandets mat är något som stämmer överens med tidigare 

forskning kring integration av migranter till andra länder och kommer ifrån en vilja att känna 

tillhörighet till den gamla kulturen. När det gäller syftet med att äta på restaurang i Japan 

verkar huvudsyftet vara att socialisera. Anledningen som gavs till att detta ofta sker på 

restauranger var att dessa behandlades som vardagsrum då hemmen oftast var små. Det andra 

syftet som gavs var att japanerna gick ut och åt på restaurang för att äta mat som man 

vanligtvis inte kan laga hemma. Informanterna förklarade vidare att det finns tre skillnader i 

socialt beteende som de har upplevt i Sverige. Det första var att man inte brukar lyfta tallriken 

närmare munnen då man äter vilket är ett beteende som är mycket vanligt och normativt i 

Japan. Att lämna mat är något som anses vara ett mycket dåligt beteende i Japan, men är ett 

relativt vanligt beteende i Sverige enligt respondent ett. Normen att man ej ska lämna mat i 

Japan verkar härstamma från tidigare i historien då fattigdom gjorde att konsumtion av maten 

behövde vara mer frekvent då maten var näringsfattig. Det tredje beteendet som 

informanterna presenterade behandlade kommunikation. Informanterna uppgav två 

motstående åsikter här där den ena var att svenskar var mer pratglada än japaner och den 

andra vilket var att japanerna är mer högljudda då svenskarna tenderar att äta i mindre 

grupper. Uppfattningen här verkar variera utifrån individen och det går inte att komma fram 

till någon generaliserbar slutsats kring detta beteende. Respondent sex förklarade dock att 

skillnaden i pratsamhet försvinner efter konsumtion av alkohol. Alkohol verkar vara något 

som är kulturellt viktigt för sociala tillställningar i Japan och spela en central roll i såväl 

informella som formella sociala sammanhang.  
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Det visar sig att japaner som flyttar till Sverige upplever ett problem när det kommer till 

råvaror då Sverige saknar mycket av de japanska råvaror de behöver för att bibehålla sin 

originella matkultur. Det resulterar direkt i en förändrad kost då de istället får utgå ifrån det 

som finns tillgängligt. Deras nya kost består oftast i form av mer grönsaker av olika slag och 

mindre kött, detta dels på grund av prisskillnaden mellan Japan och Sverige. Den data som 

givits av informanterna stämmer överens med tidigare data. Det visar sig tydligt att individer 

som flyttar till ett nytt land tvingas anpassa sig till den nya matkulturen. I detta fall beror det 

på avsaknad av råvaror och prisskillnad hos existerande råvaror. Även studier om att hålla fast 

vid sin egna matkultur för att känna att man fortfarande tillhör sin gamla matkultur faller in då 

informanter försökte göra det bästa av situationen för att fortsätta äta japansk mat i Sverige. 

Dock tar inte alla informanter och byter ut japanska råvaror till svenska för att kompensera då 

vissa använder sig av de japanska råvaror som finns tillgängliga istället för att byta ut. Detta 

visar att japaner som flyttar från Japan till Sverige har två val när det kommer till anpassning 

av matkultur, antingen kompensera och byta ut icke existerande råvaror mot svenska råvaror 

eller fortsätta laga mat med det japanska råvaror som finns tillgängliga. Det visar sig dock att 

de anpassar sig till den nya omställningen av matkultur med tiden då de som inte bott i 

Sverige länge upplever mer problem än de som bott i Sverige under en längre tid. 

 

Sammanfattningsvis kunde vi se att sedan informanterna kommit till Sverige har deras ätande 

på restaurang blivit mindre frekvent vilket verkar bero på ett sämre utbud av restauranger. 

Majoriteten av informanterna upplever att restauranger i Japan har högre kvalitét på sin 

service gentemot svenska restauranger, dock är japanska restauranger mer systematiska på 

grund av en social teater som sker vid sociala tillfällen. Gällande sociala beteenden kopplade 

till ätande på restaurang har informanterna upplevt skillnader. Sedan de kom till Sverige har 

syftet att äta på restaurang förändrats från ett socialt till ett nostalgiskt syfte. Vidare finns 

skillnader i beteenden gällande ätande som att lyfta tallriken när man äter i Japan. 

Informanterna har också tvingats förändra sin kost då japanska råvaror antingen inte finns 

tillgängligt eller kostar för mycket vilket resulterar i att de byter ut dessa mot svenska råvaror 

eller använder sig av de japanska råvaror som finns tillgängliga. 
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7. Framtida forskning 

Den data som framtagits med hjälp av denna studie leder vägen för möjliga framtida studier. 

En studie som belyser svenskar bosatta i Japan och deras uteätande på restaurang skulle kunna 

göras i framtiden, samt en jämförande studie mellan det resultatet och resultatet från denna 

studie. Detta skulle bidra till att ge en klarare bild av vad som kanske sker på individnivå då 

en person befinner sig i en annan matkultur under en längre period. Förslagsvis skulle också 

en mer omfattande framtida studie, som ger ett generaliseringsbart resultat, vara gynnsamt för 

att belysa detta ämne i större detalj. Något som berörs indirekt i detta arbete är att det kan 

finnas en skillnad i generationer kopplat till anpassningsprocessen till den nya matkulturen. 

Detta skulle kunna utgöra basen för en vidare studie inom ämnet. 
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9. Bilagor 

9.1 intervjufrågor 

Age:  

Gender:  

 

1. How long have you been in Sweden? 

2. How often do you eat at restaurants here in Sweden? 

3. How often do you eat at restaurants in Japan? 

4. What is your usual purpose of going out to eat at restaurants? 

5. How often do you eat at restaurants with swedish people? 

6. How do you compare swedish and japanese people eating out at restaurants? 

7. If you compare restaurants in Sweden to the ones in Japan, what general differences 

do you experience? 

8. In general, how often do you think is normal for people in Japan to eat out in 

restaurants? 

9. When going out to eat at restaurants, do you eat alone or with other people? 

Följdfråga: Do you eat with other japanese people or swedish? 

10. What has changed regarding food preferences since you came here? 

11. What kind of restaurants do you usually visit here in Sweden? Följdfråga: What kind 

of restaurants do you usually visit in Japan 

12. What do you think about the service you get in a swedish restaurant? Följdfråga: How 

is this compared to japanese restaurants? 
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9.2 Tematisk analys tabeller 

9.2.1 Tabell 1, Frekvens att äta på restaurang i Japan 

Kodning Antal 

Äta oftare på restaurang i Japan 4 

Skillnad mellan kön 2 

Skillnad i arbete 1 

Källa: Respondent 1, 2018-04-28, Respondent 3, 2018-05-02, Respondent 4 & 5, 2018-05-04, 

Respondent 6 & 7, 2018-05-07 

 

9.2.2 Tabell 2, Anledning till att ätande på restaurang i Japan är mer frekvent än i 

Sverige 

Kodning Antal 

Antal restauranger i Japan 3 

Ekonomi 2 

Utbud 4 

Fokusområden 5 

Socialt 1 

Kategorier 1 

Tillgänglighet 2 

Öppnande av restaurang enklare i Japan 1 

Källa: Respondent 1, 2018-04-28, Respondent 3, 2018-05-02, Respondent 4 & 5, 2018-05-04, 

Respondent 6 & 7, 2018-05-07 

 

9.2.3 Tabell 3, Service och sittningstider i Japan kontra Sverige 

Kodning Antal 

Service bättre i Japan 8 

Service bättre i Sverige 4 

Japansk service mer strikt och systematisk 3 

Dålig sittningstid i Japan 4 

Källa: Respondent 1, 2018-04-28, Respondent 3, 2018-05-02, Respondent 4 & 5, 2018-05-04, 

Respondent 6 & 7, 2018-05-07 
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9.2.4 Tabell 4, Avskildhet på restaurang i Japan 

Kodning Antal 

Dela bord med andra gäster 3 

Avskildhet uppskattat i Japan 1 

Källa: Respondent 4, 2018-05-04 

 

9.2.5 Tabell 5, Syfte med att äta på restaurang 

Kodning Antal 

Äta japansk mat i Sverige 2 

Socialt i Japan 5 

Slippa laga mat 3 

Äta mat som man inte lagar hemma 2 

Källa: Respondent 1, 2018-04-28, Respondent 3, 2018-05-02, Respondent 4 & 5, 2018-05-04, 

Respondent 6 & 7, 2018-05-07 

 

9.2.6 Tabell 6, Socialt beteende under ätande på restaurang 

Kodning Antal 

Kommunikation 3 

Lämna mat 1 

Lyfta tallrikar 1 

Källa: Respondent 1, 2018-04-28, Respondent 3, 2018-05-02, Respondent 4 & 5, 2018-05-04, 

Respondent 6 & 7, 2018-05-07 

 

9.2.7 Tabell 7, Förändring av kost efter flytt till Sverige 

Kodning Antal 

Omställning 5 

Avsaknad japanska råvaror 4 

Mindre grönsaker 3 

Lagar mer mat hemma 4 
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Källa: Respondent 1, 2018-04-28, Respondent 3, 2018-05-02, Respondent 4 & 5, 2018-05-04, 

Respondent 6 & 7, 2018-05-07 

 

9.2.8 Tabell 8, Anpassning av japansk mat utifrån förutsättningar i Sverige 

Kodning Antal 

Utbyte av ingredienser mot svenska motsvarigheter 2 

Lagar japansk mat 3 

Blandning mellan svensk och japansk mat 1 

Källa: Respondent 1, 2018-04-28, Respondent 3, 2018-05-02, Respondent 4 & 5, 2018-05-04, 

Respondent 6 & 7, 2018-05-07 
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9.3 Tematisk analys 

Ätande på restaurang i Japan 

 

Frekvens att äta på restaurang i Japan 

 Normalt att äta på restaurang ofta i Japan 

 Äter på restaurang oftare än svenskar 

 Personer som jobbar i Japan äter oftare ute 

 Familjer äter på restauranger mer sällan men fortfarande ca en gång i månaden 

 Äter ute väldigt ofta i Japan 

 

Ätande på restaurang genus 

 Skillnad mellan könen, hemmafru 

 Skillnad mellan könen, män oftare 

 

Anledning till att ätande på restaurang är mer frekvent i Japan 

 Äter på restaurang oftare i Japan då det är billigare 

 Fler restauranger i Japan enklare att öppna 

 Finns stor variation när det gäller utbud av mat på restauranger i Japan, mat från hela 

världen 

 Restauranger i Japan har olika fokusområden 

 Variation när det gäller inriktning av restauranger i Japan 

 Restauranger i Japan uppdelad i tre kategorier efter kvalitet och pris 

 I Sverige kan man endast välja mellan snabbmat och finare restauranger 

 Bredare utbud och större variation i Japan 

 Japanska restauranger mer vardagliga än svenska 

 Större antal restauranger i Japan 

 Restauranger mer lättillgängliga i Japan 

 Enklare att äta på restaurang och är mer spontant i Japan 

 Fler restauranger i Japan 

 När man träffar bekanta sker det oftast inte hemma utan på restaurang 
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Skillnader mellan restauranger i Sverige och Japan 

 

Service i Japan kontra Sverige 

 Sämre service i Sverige 

 Service i Sverige beror mycket på individer 

 I Sverige varierar service beroende på ålder och ekonomisk ställning 

 Likartad service till alla i Japan 

 Ingen dricks i Japan = likartad service till alla 

 Dåligt beteende i Japan = sparken 

 Man är mer kulturellt artig i Japan = bättre service 

 Mycket bättre service i Japan 

 Serveringspersonal mycket mer uppmärksamma i Japan 

 Man får te och vatten gratis i Japan  

 Våtdukar att torka händerna med är vanligt i Japan 

 Svensk service mer vardaglig och vänlig. Bättre än i Japan 

 I Japan är servicen mycket mer systematisk och styrd 

 Lättare att ställa frågor om maten i Sverige 

 Mer vardaglig service i Sverige 

 Japansk service är mer systematisk, styrd och opersonlig 

 Vanligt att man betalar vid utgången när man går i Japan 

 

 

Sittningstider Japan 

 Bekvämare i Sverige då de har sittningstider i Japan 

 I Japan en tidsgräns som är uttalad 

 I Japan tvingas gäster lämna när deras sittningstid är slut 

 I Sverige tvingas inte gäster att lämna 

 

Avskildhet på restauranger i Japan  

 I Sverige kan man inte dela bord med andra gäster man inte känner 

 Det är en bra service för dem som redan sitter men inte för oss R.4 

 I Japan är det vanligt att bli tillfrågad att dela bord med andra gäster 

 En avskärmning mellan gäster är en högt värderad och uppskattad service i Japan 
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Ätande på restaurang: skillnader i sociala beteenden i Sverige kontra Japan 

 

Syfte med att äta på restaurang 

 Saknad av den japanska maten 

 De flesta som äter ute i Sverige inte direkt kopplat till att äta japansk mat 

 R.1 syftet att äta på restaurang i Sverige är att äta japansk mat 

 R.1 I Japan är syftet att socialisera med vänner 

 R.3 Då jag inte orkar laga mat. Inte för att äta god mat. 

 R.3 I Japan är syftet att träffa vänner 

 R.4 Inte socialt syfte utan för att slippa laga mat 

 R.5 Lunch för informationsutbyte och kväll för umgänge 

 R.6 Socialt syfte 

 R.7 Socialt syfte 

 R.7 Slippa laga mat 

 Mat som man inte kan laga hemma 

 Mat som man inte brukar göra hemma 

 

 

Socialt beteende under ätande på restaurang 

 Svenskar är mer pratglada 

 Japaner pratar mer när de är onyktra 

 Atmosfären mysiga på restauranger i Sverige 

 Japaner är mer högljudda än svenskar. 

 Att lämna mat är vanligare i Sverige  

 Renlighet och tvätta händer innan man äter vanligare i Japan 

 Att lyfta tallriken anses korrekt i Japan men inte Sverige  

 

Japaners anpassning till den svenska matkulturen 

 

Förändring av kost efter flytt till Sverige 

 Utbyte av ris till potatis och bröd 
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 Omställning 

 Förändring av matpreferenser beroende på ålder 

 Svårt att få tag i Japanska råvaror 

 Äter japansk mat hemma 

 Svårt att få tag i japanska råvaror då R.4 flyttade till Sverige 

 Tuff omställning från att alltid äta ris men kroppen anpassade sig. 

 Tidigare fanns det en avsaknad av grönsaker och råvaror var frysta 

 Skett en förändring där grönsaker är mer lättillgängligt 

 Fortfarande avsaknad när det gäller råvaror i Sverige jämfört med Japan 

 Fruktansvärt svår omställning 

 Anser att japaner och koreaner är väldigt fästa vid sin mat 

 Största förändring att det inte är lika lätt att äta på restaurang i Sverige 

 Omställning från att äta på restaurang till att laga mat hemma 

 Lagar mer mat hemma 

 Äter mer grönsaker då kött är dyrt och grönsaker går snabbare att tillaga 

 

Anpassning av japansk mat utifrån förutsättningar i Sverige 

 Svår anpassning då det fanns en okunskap kring vilka rätter som passar till potatis 

samt bröd 

 Lagar ofta japansk mat och byter ut ingredienser till svenska motsvarigheter eller tar 

bort ingredienser som inte går att få tag i 

 Anpassa ingredienser utifrån utbud 

 Lagar japansk mat själv 

 Blandning mellan japansk och svensk mat 

 


