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Sammanfattning/Abstract 
Denna uppsats är en kulturanalys av den svenska fikakulturen. Fika är en social institution i 

Sverige som innebär att ta en paus från en aktivitet eller bara ta en paus i vardagen för att 

dricka en kopp kaffe eller annan dryck och äta något sött till i sällskap med vänner, familj, 

bekanta eller arbetskollegor. Jag undersöker med hjälp av intervjuer, frågeformulär, 

observationer och arkivmaterial varför en så vardaglig företeelse som fika skulle kunna 

nomineras som immateriellt kulturarv, hur en eventuell kulturarvsprocess skulle kunna se ut 

samt vad i fika som eventuellt kan vara immateriellt kulturarv. Jag har även undersökt vad 

fika innebär för människor och kaffets roll. Vad innebär det om man till exempel inte dricker 

kaffe men ändå fikar? Resultatet visar att fika, trots begreppets omgärdande normer och 

regler, kan omtolkas för att passa för stunden och för individen.  

Begreppet fika skulle kunna bli immateriellt kulturarv då det uppfyller de kriterier Unesco 

ställer. I fikats fall handlar det inte om att bevara eller trygga; det handlar snarare om att 

uppmärksamma och synliggöra. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

Fika, eller ta en kopp kaffe, är en social institution i Sverige. Att fika innebär att ta en paus 

från antingen en aktivitet, ett arbete eller bara ta en paus i vardagen. I fika ingår oftast varm 

dryck (kan även förekomma kall dryck, till exempel saft, mjölk, läsk etcetera) och sött 

fikabröd eller mindre tilltugg, som en smörgås. Fikapausen är en central del inom svensk 

kultur, och har resulterat i att Sverige är en av de största kaffekonsumenterna i världen. Ordet 

fika kommer från en omkastning av bokstäverna i ordet kaffi. Fika, i betydelsen att dricka en 

kopp kaffe, har funnits i det svenska språket sedan 1910 (Wikipedia fika). Från början var det 

bara ”själva” kaffedrycken som var fikat (Institutet för språk och folkminnens hemsida). Då 

brukade det heta att ta ”en kopp fika”. Idag läggs ofta större vikt vid de söta tillbehören till 

kaffet än vad man gjorde under exempelvis mitten av 1800-talet, då kaffet snarare var ett 

tillbehör att mjuka upp torr mat med (Valeri 1991:62). En förklaring till att det läggs större 

fokus vid tillbehören idag är att det finns ett mycket bredare utbud av sötsaker som de flesta 

har råd med och tillgång till. 

Idag ser vi fika som något självklart, en paus i vardagen, en rast under arbetsdagen, eller en 

stund av social samvaro med vänner. Ett förslag har lämnats in till Institutet för språk och 

folkminnen att fika skall nomineras till immateriellt världskulturarv. Vad är det då som är så 

speciellt med denna vardagliga företeelse och som eventuellt skulle kunna ge 

kulturarvsstatus? Och vad är fika? Detta är frågor jag ämnar försöka svara på i denna uppsats. 

1.2. Syfte och problemställning 

Syftet med den här uppsatsen är att med ett kulturanalytiskt synsätt undersöka hur det 

kommer sig att något så vardagligt som ”niokaffe”, ”trefika” och alla fikapauser däremellan, 

värderas så högt att det föreslagits bli immateriellt kulturarv på Unescos världskulturarvslista. 

Jag vill också undersöka vad som är att fika, det vill säga finns det föreställningar om hur man 

skall fika för att det skall få kallas för att fika? 

Dessa problemställningar kommer att hjälpa mig att svara på mitt syfte: 

 Vad är fika, och vad kan definiera företeelsen? 
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 Vad i fikat kan vara immateriellt kulturarv? 

 Ska fika bevaras som immateriellt kulturarv? Och vad skulle i så fall bevaras? 

Till min hjälp för att göra en kulturanalys av begreppet fika använder jag mig av dikotomin 

norm och avvikelse eftersom de kan tydliggöra och synliggöra koder och föreställningar som 

är typiska för fika och vad i fika som skulle kunna bli immateriellt kulturarv. 

1.3. Tidigare forskning 

Den här uppsatsen knyter an till forskning som tidigare gjorts inom forskningsfält som 

kulturarv, matkultur, kaffedrickande och kaféhistoria. Det min undersökning inriktar sig på, är 

en sammanslagning av kulturarv och matkultur. 

Det har gjorts forskning på kaffets kulturhistoria av en rad olika forskare. Jag har valt att 

hämta inspiration från bland andra Frans Oddners avhandling Kafékultur, kommunikation och 

gränser, en avhandling inom sociologi som handlar om kommunikation mellan olika 

människor med kaféet som arena. Där fann jag faktaunderlag för kaféets historia.  

Ingegerd Sigfridssons Självklara drycker? Kaffe och alkohol i social samvaro som behandlar 

frågor som berör våra dryckesvanor i sociala sammanhang (Sigfridsson 2005). Kaffe och 

alkohol är sociala drycker som kan påverka sociala situationer. Reneé Valeris artikel ”Kom så 

tar vi en kopp” i Svenska vanor och ovanor (Valeri 1991) har även den guidat mig genom 

kaffets historia och svenskars dryckesvanor med lite extra fokus på kvinnors dryckesvanor. 

Jag har även använt mig av Ulrika Torells artikel ”Sötsaksrum: sockerbagarnas platser och 

den kommersiella scenografin” som är med i Andra Stockholm: liv, plats och identitet i 

storstaden (Torell 2011) då det gäller det homosociala umgänget runt kaffe under slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet, då kvinnor och män serverades kaffe i olika lokaler eller 

vid olika tidpunkter. 

Listan över forskning som har gjorts inom området kulturarv, både materiella och 

immateriella, kan göras lång. Jag har valt att hämta inspiration från Owe Ronströms artikel 

”Kulturarvspolitik-Vad skyltar kan berätta” i Kritisk etnologi-Artiklar till Åke Daun 

(Ronström 2001). Ronström skriver om kulturarvspolitik med utgångspunkt i 

världskulturarvet Hansestaden Visby, en stad som omdanats och blivit ett mer autentiskt 

Visby än vad Visby någonsin varit. Jan Turtinens avhandling Världsarvets villkor–Intressen, 

förhandlingar och bruk i internationell politik (Turtinen 2006) behandlar frågor som rör 
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själva kulturarvsskapandet och dess villkor. Johanna Björkholms avhandling Immateriellt 

kulturarv som begrepp och process (Björkholm 2011) tar upp frågor som behandlar 

immateriella kulturarv, hur dessa skapas, hur de bevaras samt likheter och skillnader jämfört 

med materiella kulturarv. Dessa tre avhandlingar/artiklar kommer jag att använda som 

underlag för att resonera kring vad som skulle hända om fika skulle bli immateriellt kulturarv. 

1.4. Teori och begrepp 

 

Kulturanalys 

Kulturanalys används idag i stor utsträckning inom kultur- och samhällsvetenskap, men också 

inom företagsekonomi, medicin, pedagogik och psykologi. Kulturanalys används till att 

åskådliggöra vardagliga fenomen som annars lätt blir osynliga, just för att de är så vardagliga 

(Ehn & Löfgren 2001:8). Kulturbegreppet är ett vitt begrepp med många innebörder. Det 

Billy Ehn och Orvar Löfgren avser med kulturbegreppet i boken Kulturanalyser är ”koder, 

föreställningar och värden som människor delar”. De menar att kultur är ett slags ”kollektivt 

medvetande” (Ehn & Löfgren 2001:9). Jag använder mig av kulturanalys för att få syn på 

fenomen och företeelser i den svenska fikakulturen som kan vara svårupptäckta. Som hjälp 

använder jag mig av begreppen norm och avvikelse; ett begreppspar som tydligt visar de 

föreställningar och värden som fika skapar. 

Normer är det vi uppfattar som något självklart att förhålla oss till. Ingegerd Sigfridsson, som 

skrivit Självklara drycker? Kaffe och alkohol i social samvaro, hänvisar till Nils-Arvid 

Bringéus som menar att normer är ”samhällets oskrivna regler” (Sigfridsson 2005:48). 

Normer uppmärksammas inte förrän de överskrids och uppfattas då som avvikelser. 

Normbegreppet tänker jag använda mig av för att studera mönster hur människor fikar/dricker 

sitt kaffe. Att fika ensam kan anses vara avvikande. 

Avvikelse är det motsatta till norm. Det är genom avvikelser som normer tydliggörs. 

Sigfridsson menar att norm och avvikelse alltid är en kulturell konstruktion (Sigfridsson 

2005:53). Vad som är norm och avvikelse i Sverige behöver inte vara det i ett annat land/i en 

annan kultur. Ett exempel är Storbritannien där kaffekonsumtionen inte är lika stor som i 

Sverige. Om kaffet, som social dryck, är norm i Sverige, är té norm i Storbritannien. 

Sigfridsson beskriver begreppet avvikelse med hjälp av Erving Goffmans bok Stigma. Boken 

handlar om ”personer som är stigmatiserade eller avvikande genom yttre eller inre stigman” 
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(Sigfridsson 2005:53). Boken behandlar avvikelser såsom etnicitet, handikapp, sjukdomar och 

sexuell läggning. Dessa avvikelser och stigman kan anses som större avvikelser än att inte 

dricka kaffe, men Sigfridsson använder sig av begreppet avvikelse som dikotomi tillsammans 

med norm för att studera inställningen till bruket av kaffe (Sigfridsson 2005:56). Att studera 

avvikelse är en användbar kulturanalytisk infallsvinkel. För att kunna studera avvikelser 

måste man vara väl insatt i de kulturella normer som råder. Ett normbrott behöver dessutom 

inte alltid vara en avvikelse på ett djupare plan, utan kan vara en del av ett kulturellt 

sammanhang (Ehn & Löfgren 2001:160). Jag kommer att med hjälp av begreppet avvikelse 

försöka undersöka om det finns avvikelser inom fika. Kan man fika på ett avvikande sätt? 

Dikotomin norm - avvikelse i denna uppsats kan tolkas som ”mjuka” normer. Att fika på ett 

annorlunda sätt kan inte jämföras med till exempel rättsliga normer. Det finns egentligen inget 

rätt och fel gällande fika, förutom de sociala normer som vi skapat. 

1.5. Material, metod och reflexivitet 

Materialet består av fyra intervjuer, varav en är via e-postkorrespondens. Jag har valt att 

använda mig av intervjumaterial tillsammans med observationer, arkivmaterial och 

frågeformulär, som också kan räknas som en slags intervjuform (Fägerborg 2011:88), för att 

få ett så brett och komplett material som möjligt. Detta kallas för materialtriangulering 

(Fägerborg 2011:85). Triangulering är tidskrävande, men kan lyfta frågor för analys som 

aldrig hade kommit upp till ytan om man enbart använt sig av en enstaka materialkategori 

(Öhlander 2011:292). 

Jag har valt att använda mig av intervju som metod till mitt primära material. I intervjuer kan 

jag som forskare komma nära mitt material. Jag kan genom intervjuer få fram material som 

inte skulle vara möjligt på något annat sätt. Det personliga mötet i en intervju präglar 

självklart intervjun, och det kan göra den väldigt intressant (Fägerborg 2011:85). En intervju 

är en samtalsform med frågor och svar, men även vissa regler. Den person som blir intervjuad 

skall också vara införstådd med i vilket syfte intervjun skall användas i (Fägerborg 2011:89). 

Frågeformulären räknas också in under kategorin intervjuer. Skillnaden är, när man skickar ut 

frågeformulär eller gör en intervju via e-post, att du inte kan se personen, hur denne kroppsligt 

eller med miner reagerar på frågorna. Mina frågeformulär behandlar frågor som inte kräver 

mer än de svar som skrivs ned. I den ena frågeenkäten (frågelista 1) var personerna anonyma, 

i den andra frågeenkäten (frågelista 2), som gjordes via Facebook, var det svårare att göra 
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informanterna anonyma. Alla personer som svarat på frågeenkäterna har varit väl medvetna 

om syfte och användningsområde. 

Den första intervjun är med Stina, den person som föreslagit att fika bör uppföras på 

förteckningen över immateriella kulturarv på Institutet för språk och folkminnens hemsida. 

Stina har forskat inom internationell barnhälsa. Stina har bakat i hela sitt liv och därmed blivit 

intresserad av fika som fenomen. 

Den andra intervjun gjorde jag med Jan Turtinen, utredare vid Riksantikvarieämbetet. Han har 

tidigare utvärderat det svenska arbetet i Unescos världsarvskommitté. Vi pratade om vad som 

händer och förväntas av något som blir kulturarv samt vad det kan finnas för problematik 

kring fika som kulturarv. 

Den tredje intervjun är gjord med Mattias Ljungberg, ägare till Tössebageriet i Stockholm. 

Jag valde att fokusera denna intervju på kafé- och konditorihistoria samt hur kafébranschen 

har utvecklats under de 20 år han ägt och drivit Tössebageriet. Vi pratade även om hur han 

som professionell yrkesman och företagare ser på fika som kulturarv. 

Den fjärde och sista intervjun genomfördes via e-postkorrespondens med Annika Sjöberg, 

samordnare på Institutet för språk och folkminnen, som ansvarar för insamlingen av förslag 

till förteckningen över immateriella kulturarv. Frågorna jag ställde gällde hur urvalsprocessen 

går till och om det finns förslag som sållats bort, och i så fall vilka och varför. 

Dessa fyra intervjuerna har jag gjort med personer som jag tror kan dels svara på varför fika 

skall bli ett immateriellt kulturarv, men även vad detta skulle innebära samt vilka 

konsekvenser det skulle medföra. Jag har till alla fyra ställt några ledande frågor som 

intervjupersonerna fått tolka fritt som utgångspunkt under vårt samtal. På det sättet har jag fått 

långa narrativa svar av mina informanter som gör dem relativt lätta att analysera. 

Alla intervjuerna är transkriberade, mer eller mindre i sin helhet. Jag valde att hoppa över 

vissa stycken i intervjuerna, då jag ansåg att det som sades där saknade relevans för ämnet. 

Transkriberingar, inspelningar och övrigt material förvaras av författaren. 

Materialet består även av en del arkivmaterial där jag hämtat den historiska bakgrunden till 

kaffe och kafékultur. Jag har även lagt ut frågeformulär i personalrum på Södersjukhuset för 

att den vägen undersöka vad fika betyder för olika människor. 
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Frågeformulären i personalrummen på Södersjukhuset (frågeformulär 1) har gett svar på hur 

människor inom olika målgrupper såsom ålder, etnicitet och utbildningsnivå, ser på fika. Jag 

valde att dela ut dessa frågeformulär i två personalrum på Södersjukhuset där olika 

yrkesgrupper fikar; sekreterare, sjukgymnaster och läkare. Jag lade ut 20 frågeformulär och 

fick svar från 17 personer, enbart kvinnor, detta beroende på att det är en kvinnodominerad 

arbetsplats. I dessa formulär fick de svara på hur deras egna fikavanor ser ut, samt vad de 

anser viktigast med fika. 

Det andra frågeformuläret (frågeformulär 2) skickade jag ut via Facebook där jag ville 

undersöka om personer som inte dricker kaffe uppfattar att de bryter mot en norm samt, om 

detta är fallet, hur det tar sig i uttryck? Att jag valde att lägga ut frågeformuläret på Facebook 

beror på att jag där hoppades få svar av personer med relativt god spridning vad gäller ålder. 

Jag fick svar från sex personer (även här från främst kvinnor, fem kvinnor och en man) på 

detta frågeformulär, dock var alla dessa i åldrarna 20-30 år. 

Jag har även gjort två observationer på två konditorier; den ena var på Tössebageriet på 

Östermalm i Stockholm och den andra på Gunnarssons Specialkonditori på Södermalm. Jag 

gjorde dessa två observationer för att se hur människor fikar, vilka konstellationer av 

människor som fikar, samt om det var några skillnader på hur människor fikar i olika delar av 

staden. 

Ingegerd Sigfridsson skriver i Självklara drycker?- Kaffe och alkohol i social samvaro om hur 

man som forskare ställer sig om man själv är en del av materialet. Sigfridsson menar att hon, i 

och med att hon dricker både kaffe och alkohol, måste ställa sig frågan hur hennes egen 

förförståelse inverkar på hennes intervjuer (Sigfridsson 2005:24). På samma sätt måste jag se 

mig själv som en del av materialet då jag forskar om en så vardaglig företeelse som fika. Jag 

har själv arbetat inom restaurangbranschen och även på kafé/konditori i många år, och har 

därmed stor kunskap om fikakultur sedan tidigare. Dessutom, liksom många andra, fikar jag 

en hel del själv. Att jag har förkunskaper inom mitt forskningsfält ser jag inte som något 

negativt. Det har snarare hjälpt mig att ställa frågor till mina informanter då jag besitter stor 

kunskap inom ämnet. 

Ur ett forskningsetiskt perspektiv har jag tagit hänsyn till om mina informanter vill vara 

anonyma eller inte. Mina fyra intervjuinformanter anser själva att de inte behöver 

anonymiseras då det rör sig om ett så pass icke-problematiskt forskningsfält. I 
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observationerna av människor jag gjort på två olika konditorier utan deras vetskap, används 

materialet i mer generella beskrivningar. 

1.6. Disposition 

Första kapitlet ”Vad är fika?”, i denna uppsats går igenom kaffets och kaféets historia och 

respektive introduktion i Sverige. I kapitlet följer en redogörelse för vad fika betyder som 

social institution och som fenomen i Sverige. Jag har också tittat närmare på de normer som 

kringgärdar begreppet fika, vad som anses vara att fika enligt rådande normer; vilka är det 

som fikar och vilka anses inte fika? Kapitlet tar också upp den centrala roll kaffet har inom 

fika. I nästföljande kapitel ”Kulturarvsbegreppet-historia och innebörder”, skriver jag om 

kulturarvsbegreppet och kulturarvsprocessen, dess innebörder och hur begreppen används. Jag 

redogör för den modell som Johanna Björkholm tagit fram i sin avhandling Immateriellt 

kulturarv som begrepp och process. I det sista empiriska kapitlet ”Fika som immateriellt 

kulturarv”, presenterar jag hur förslagsprocessen går till då något föreslås som immateriellt 

kulturarv. Jag presenterar även hur det gick till när fika nominerades till immateriellt 

kulturarv. Det sista kapitlet innehåller en sammanfattande och avslutande diskussion. 
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2. Vad är fika? 

2.1. Kaffets och kaféets historia 

I Sverige har vi en lång tradition av kaffedrickande som ett viktigt inslag i vår fikakultur. De 

första kaffebönorna1 deklarerades i Göteborg 1685 (Sigfridsson 2005:37). Seden att dricka 

kaffe kom till Sverige i början av 1700-talet. Karl XII hade vistats långa perioder i exil i 

Turkiet, där han tagit till sig nya sedvänjor (Valeri 1991:57). Man vet inte säkert om det är 

den franska, italienska eller engelska kaffetraditionen som anammats i Sverige (Valeri 

1991:57). I och med kaffets ankomst till Sverige upprättades nya utskänkningslokaler, så 

kallade kaffehus (Oddner 2003:60). Senare försvann kaffehusen och kom att ersättas med 

konditorier och schweizerier. Under en period fanns dock både kaffehus och konditorier. Idag 

talar vi om kaféer och konditorier. Konditorierna kan sägas vara ett ”finare” ställe att fika på, 

med bekväma sittplatser, mysig inredning och dekoration. 

Under 1700-talet och en bit in på 1800-talet var kaffet en dryck enbart för de allra rikaste i 

landet. Från att under den perioden ha varit en exklusiv dryck för adeln och högre 

ståndspersoner, kom kaffet att bli en dryck även för den bildade medelklassen från mitten av 

1800-talet. Kaffet kom att kallas den intellektuella debattens dryck (Valeri 1991:58). Under 

senare hälften av 1800-talet blev kaffet en dryck för "alla", dock fick fortfarande bara män 

vistas i kaffehusens lokaler (kvinnorna serverade). Man kan således säga att kaffet var en 

dryck för män i offentliga inrättningar, medan kaffedrickandet bland kvinnor under denna 

tidpunkt utövades flitigt i hemmen, bland annat som kafferep, något jag återkommer till. 

Kaffet kom således att bli en folklig dryck under andra hälften av 1800-talet och det dracks i 

nästan i samma omfattning som brännvin. 1860-talet medförde vissa förändringar inom 

kaffekonsumtionen. Det var nu möjligt för de mindre bemedlade i samhället att få tillgång till 

kaffe. Kaffet ökade i konsumtion, och inte minst bland kvinnor. Det var inte ovanligt att 

kvinnor kunde dricka 12-14 koppar kaffe per dag. Dock får man inte glömma att kopparna var 

mindre och kaffet svagare; samma sump användes flera gånger. Kaffet blev kvinnornas 

brännvin (Valeri 1991:59). Ofta dracks kaffet i hemmen, då det fortfarande inte fanns 

offentliga lokaler där kvinnor fick vistas i. I samband med denna ökade kaffekonsumtion 

bland främst kvinnor, började det även bli tillåtet för kvinnor att vistas i offentliga lokaler som 

                                                 
1 Ca. ett halvt kilo kaffebönor. 



 

9 

 

kaféer och konditorier (dock enbart i en mans sällskap). De tidigare rådande 

samhällsnormerna började sakta luckras upp. Kvinnan fick ta mer plats i det offentliga 

rummet (Oddner 2003:94). 

Under perioden 1920-1970 konsumerade svenskarna mest kaffe i världen. Idag är det bara 

finländarna som konsumerar mer kaffe per invånare. Kaffet hör som sagt fikat till, och en 

anledning till att vi konsumerar så mycket mer kaffe än andra länder, är att vi dricker mycket 

kaffe i hemmen, medan man i andra länder mest dricker kaffe i offentliga lokaler. En annan 

orsak är att Sverige har en tradition av bryggkaffe, medan man i andra länder dricker espresso, 

cappuccino eller pulverkaffe. 

 

På Tössebageriet tidigt 1900-tal. Bilden är avfotograferad av författare 2016. 

I Sverige hade kaféerna sin storhetstid mellan 1920-1960, därefter sjönk kaféernas popularitet 

och perioden 1960-1990 har kommit att kallas för ”den stora kafédöden” (Oddner 2003:13). 

Mattias Ljungberg, ägare till Tössebageriet och konditor, förklarar detta med att många kaféer 

och konditorier gick i konkurs, och orsaken var samhällsutvecklingen med högre standard och 

att det blev allt vanligare att umgås i hemmen. Man bodde i större lägenheter med fler rum 

och samtidigt minskade antalet familjemedlemmar. I de tomma kafélokalerna flyttade istället 

till exempel pizzerior in (intervju 3). Oddner menar att under 1950-1960-talen öppnades nya 

offentliga mötesplatser som varuhus, föreningslokaler och snabbköp och dessa lokaler blev 

alternativ till kaféer och konditorier. Oddner menar också att vardagslivet och den tekniska 

utvecklingen fick en avgörande roll för kaféets betydelse för gemene man och bidrog till 

kafédöden under dessa år. TV apparater fanns nu i många hushåll runt om i landet och kom att 

bli en central del i mångas liv. Att umgås i hemmet istället för att umgås på lokal, och att 
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bjuda hem folk över en kopp kaffe framför TVn blev allt vanligare (Oddner 2005:109-110). 

Idag blomstrar kafélivet igen. Internationella kafékedjors etablering i Sverige, har haft en stor 

inverkan på kafélivet och fikakulturen i Sverige. Det är lätt att numera kunna slinka in och 

köpa med sig kaffe i pappmugg på vägen till jobbet, mötet eller under en promenad. Att dessa 

kedjor inte har funnits i Sverige under så lång tid, tror Mattias Ljungberg beror på att Sverige 

har en, sedan länge, stark kaffetradition som vi värnar om (intervju 3). 

För att undersöka dagens utbud på ett konditori, gjorde jag en observation under våren 2016 

på ett av Stockholms äldsta konditorier, Tössebageriet på Karlavägen i Stockholm. 

Tössebageriet har legat i samma hörna på Karlavägen sedan det öppnade 1920. Inredningen är 

i klassisk kaféstil med marmorbord och bekväma trästolar med bruna sittdynor. I taket hänger 

gamla elektrifierade mässingskronor som med hjälp av stora fönster, som vetter ut mot 

Karlavägen, lyser upp den relativt trånga lokalen. Fönsternischerna är klädda i brunt kakel 

med olika motiv på kvinnor och män som bakar, och fikagäster som dricker kaffe. Kaklet är 

original sedan konditoriet öppnade för nästan 100 år sedan. Den första montern, en hög 

kylmonter i glas med mässingsbeslag, är fylld med tårtor och bakelser. I montern bredvid, en 

avlång lägre monter, också i glas, ligger bullar, med smak av kanel och kardemumma, men 

även fyllda med blåbär och vanilj. I nästa disk, en likadan monter som bullmontern, trängs 

mazariner, Milanostänger, chokladbiskvier, Katalaner, pistagebitar och dammsugare. 

Sortimentet är närmast oändligt. 

 

En liten del av utbudet på Tössebageriet. Bilden är tagen av författaren 2016. 

Även sortimentet av själva kaffedrycken har blivit mycket bredare under de senaste tio åren. 

Influenser från andra länder har letat sig in på de svenska konditorierna och kaféerna. Idag är 

det ovanligt att inte kunna beställa en skummig cappucino eller en latte där man serverar 

kaffe. Dessutom har det vuxit fram konceptbutiker och coffée shops specialinriktade på olika 

kaffebryggningstekniker (till exempel Johan & Nyström). Det anordnas även baristatävlingar, 

både på nationell och på internationell nivå. 



 

11 

 

2.2. Fika idag, en världskändis 

 

Bilden är tagen på ett kafé på Södermalm i Stockholm våren 2016 av författaren. 

Bilden ovan är tagen utanför ett kafé på Södermalm i Stockholm och är för mig väldigt 

beskrivande för vad fika är. Det är så mycket mer än bara en paus för kaffe och något litet att 

äta. Fika är som jag tidigare nämnt, en social institution omgärdad av normer och regler. 

Ordet fika är en omkastning av ordet kaffi, som faktiskt än idag används i vissa delar av 

Sverige och betyder att dricka en kopp kaffe. Fika innebär att man tar en paus under dagen 

(Wikipedia fika) då kaffe, eller annan dryck intas tillsammans med något sött, en bulle, 

bakelse eller kanske en smörgås. Fika anses vara något man gör tillsammans med andra, en 

social stund för prat, diskussioner eller skvaller (Institutet för språk och folkminnens 

hemsida). Mattias Ljungberg beskriver fika på följande sätt: 

”När man skall beskriva fika, varm dryck, eller dryck med något sött till. Eller egentligen, dryck med 

något ätbart. Något smått. Det är ju fika, och gärna nästan alltid ihop med någon annan. Visst, man 

kan ta en fika själv, men ofta när man ska ta en fika frågar man inte sig själv direkt.” (Intervju 3) 

Vi är stolta över vår fikakultur, och vi bjuder gärna på fika när vi har gäster från andra länder. 

Fika kan dyka upp på många ställen i världen. Jag minns när jag var i Thailand och såg skyltar 

där det stod ”Swedish fika, coffée and kanelbulle”. Thailand är ju ett svenskt turistparadis, 

men att vara på andra sidan jorden och se skyltar med för det mig välkända ordet fika på, 

gjorde helt plötsligt världen lite mindre och begreppet fika lite större. Söker man på internet 

på ordet ”Swedish fika” kommer det dels upp olika bilder på vad en fika kan innehålla 

(kanelbullar, dammsugare, småkakor, kaffe), dels texter på engelska som beskriver vad fika är 

för något. Det har också skrivits en bok2 på engelska av Anna Brones & Johanna Kindvall om 

                                                 
2 FIKA-The Art of the Swedish Coffee Break, With recicpies for pastries, breads and other treats 
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fika, med bakgrundshistoria och olika recept på svenska fikaklassiker. Det är alltså ett välkänt 

uttryck i länder världen över. 

 

Bilden kommer från hemsidan för ett kafé på Nya Zeeland.3 

I Sverige finns en utbredd förståelse för vad fika är och vad det innebär; vilket sorts tilltugg 

som hör fikat till, i vilken ordning saker och ting bör förtäras samt vilken tid på dagen det 

passar sig att ta en fika. Vi vet således vad som inte passar sig och vad som skulle 

klassificeras som avvikande. 

2.3. Att fika avvikande, ensam och utan kaffe 

Kan man se det som en avvikelse att fika utan kaffe? Som jag tidigare nämnt, kommer ordet 

fika etymologiskt från ordet kaffi, som i sin tur innebär ”att ta en kopp kaffe”, vilket 

innefattade fikastunden förr i tiden. Så fikar man egentligen om man inte dricker kaffe? De 

personer jag har intervjuat eller fått svar från via frågeenkäterna, menar att fika inte är så 

bundet till kaffet som man kanske vill tro. Jag menar att kaffe är den självklara drycken till 

fika för en kaffedrickare, men för en person som inte dricker kaffe finns det många andra 

alternativ idag. Och det har det egentligen funnits sedan konditoriernas och schweizeriernas 

tid (1700-talet), då det även serverades lemonad, choklad och té (Oddner 2005:95). 

Som jag redogjorde för i material och metodkapitlet skickade jag ut ett frågeformulär (bilaga 

2) via Facebook där jag dels frågade vad man föredrog att dricka när man är ute och fikar, 

men också hur de upplever sociala sammanhang (till exempel möten, konferenser och dylikt) 

                                                 
3 http://www.fika.co.nz/great-tasting-organic-coffee-wanaka 2016-05-10 

http://www.fika.co.nz/great-tasting-organic-coffee-wanaka
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där kaffe ofta är en del av mötet. Erbjuds man något annat eller förutsätts det att alla dricker 

kaffe?  

Mina icke kaffedrickande informanter dricker istället te, varm choklad eller läsk när de går ut 

för att fika. När de fikar ute anser de inte att det är något problem med att inte dricka kaffe då 

det finns ett så brett utbud av andra drycker än kaffe. I arbetssituationer eller på bjudningar 

där kaffe ingår, anser de att det finns ett större problem, ”det brukar oftast finnas te men i 

ganska tråkiga smaker” (informant 3 frågeformulär 2). Alla informanter upplever att de ofta 

får höra kommentarer som ”har du inte lärt dig dricka kaffe än?” och att det uppfattas som 

barnsligt att inte dricka kaffe. På många arbetsplatser finns det kaffemaskiner där det erbjuds 

både kaffe, tevatten och varm choklad. Ofta brukar chokladen vara slut, man prioriterar inte 

lika högt att fylla på chokladen som kaffet (informant 6, frågeformulär 2). 

De flesta av mina informanter är så vana vid att det kanske inte erbjuds annat än kaffe på de 

möten eller konferenser de deltar i, att de tar med egen dryck.  

Att dricka kaffe anses alltså så normaliserat att de som inte dricker kaffe ofta får höra 

nedsättande kommentarer och känner sig ifrågasatta varför de inte dricker kaffe. De måste 

försvara och förklara sig. Skulle vi se det från andra hållet, att en kaffedrickare var i ett 

sällskap med enbart icke kaffedrickare, skulle hen inte behöva försvara sitt kaffedrickande. En 

av mina informanter som svarat på frågeenkät 2 angående att inte dricka kaffe svarade såhär: 

”Jag är relativt ny på mitt jobb. Där är det flera av mina kollegor som brukar säga till när de går och 

sätter på en kanna kaffe om jag vill ha. Då känns det ofta som att de förutsätter att jag ska dricka 

kaffe med dem. Då brukar jag få säga "Tack, men jag dricker inte kaffe, tyvärr. Men gå och gör lite 

du, jag kan göra te!" Mina kollegor har behövt fråga mig samma sak flera gånger ibland, och då 

känns de lite som att de måste ursäkta sig. Här är intressant att det i alla fall upplevs som ett socialt 

problem, både av mig, och mina kollegor tror jag, eftersom de vill prata med mig om det. Jag brukar 

försöka säga att jag inte dricker kaffe med en trevlig ton, så att de inte ska känna sig avvisade eller 

så.” (informant 5, frågeformulär 2). 

En anledning till varför vi dricker så mycket kaffe i Sverige skulle kunna vara begreppet 

påtår. Ordet påtår betyder påfylld kopp efter att första koppen är urdrucken. Ordet har funnits 

i svenska språket sedan 1842. Uttrycket är, såvitt jag vet, unikt för Sverige. På en del kaféer 

och konditorier ingår det påtår, men på andra ställen kostar påtår en liten slant. Påtåren kan ha 

en stor betydelse för mängden kaffe som konsumeras i Sverige. 
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Som jag nämnt i min inledning, upptäckte jag att det finns avvikande företeelser gällande fika. 

Den egentligen första och mest tydliga avvikelsen är, enligt mina informanter, att fika ensam. 

De flesta av dem anser att fika är något man gör tillsammans. Att fika ensam går, men det är 

inte samma sak. Vissa av mina informanter anser att dricka kaffe och äta en bulle ensam inte 

är att fika, trots att det är samma ritual som utförs som när man fikar tillsammans med någon. 

En del föredrar att dricka morgonkaffet i lugn och ro för att kunna ägna sin fulla 

uppmärksamhet till kaffet och morgontidningen, men under eftermiddagsfikan finns en social 

aspekt. 

”Kaffet i sig är viktigt, gott och uppiggande. Sociala umgänget är mycket viktigt. Blir en stund för 

info, skvaller, arbetsprat, lite privat, kolla mobilen. Umgänget i sig är nog det viktigaste men kaffet 

vill jag inte vara utan” (frågeformulär 1, informant 12). 

Så löd ett svar på en av enkäterna från Södersjukhusets personalrum. Även Mattias och Stina 

anser att fika är en social företeelse. Att det dessutom beskrivs på Institutet för språk och 

folkminnens hemsida, att fika bygger på en social sammankomst, styrker dessa påståenden 

(Institutet för språk och folkminnens hemsida). Under min intervju med Stina frågade jag 

henne om det inte kan vara så att vissa människor anser att de fikar trots att de gör det 

ensamma, om det inte finns några undantag? Stina berättade då om ett telefonsamtal hon haft 

med en person som berättade om sin morfar: 

Stina: ”Jag pratade med en callcenter kille om mina domäner (hemsidedomäner). Han undrade vad 

jag skulle ha dem till, och jag sa det här med fika. Han började prata om sin morfar, och så började vi 

prata om det här med att kunna fika ensam eller fika tillsammans. Han hade ringt och pratar med sin 

morfar som säger, ah men nu ska jag fika och då säger han då, barnbarnet, ja men vem är det som 

kommer på besök? Och vi alla förstår ju att det är en helt naturlig fråga. Eller hur? 

Josefin: Ja. 

Stina: Nu var det ingen som kom på besök. Utan den här morfadern han tyckte att han kunde få fika 

själv ändå. Man kan göra undantag, men det finns nåt som är mer självklart än andra, och du vet om 

vi gör ett undantag.” (intervju 1). 

Denne morfar anser själv att han fikar när han fikar ensam. Det som blir tydligt här när 

barnbarnet frågar vem morfar skall fika med, är att barnbarnet förutsätter att han skall ha 

sällskap när han fikar. 
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Att fika avvikande skulle någon utomstående inte lägga märke till. Men som svensk, 

införstådd i de normer och regler som omgärdar fika, ser vi snabbt om det är något som 

sticker ut. Jag arbetar extra på ett populärt konditori dit det kommer både stamkunder och 

turister. En dag när jag stod i kassan och skulle betjäna ett utländskt par blev jag varse om att 

det ligger djupt rotade föreställningar om vad fika innebär, sådant man inte tänker på om de 

inte ifrågasätts eller normer bryts. Detta par skulle fika och beställde varsin kopp kaffe. Jag 

frågade om de ville ha något till kaffet varpå de gick bort till montern där tårtor och bakelser 

stod. De pekade på en grön prinsesstårta, beräknad till ungefär sex bitar. Jag, färgad av de 

normer och föreställningar om hur man bör fika, plockar fram två stycken portionsbitar 

prinsesstårta och ställer fram på disken. Paret tittar på mig och sedan på tårtbitarna och skakar 

på huvudet och pekar än en gång på den hela prinsesstårtan. Då förstod jag att de verkligen 

ville ha hela tårtan och två assietter för att kunna äta flera bitar tårta vid bordet. Som Stina 

sade; ”hade det funnits ett frågeformulär om fika, hade hela Sveriges befolkning som är 

införstådda med vad fika innebär, haft alla rätt” (intervju 1). Att fika är alltså något som 

innehåller regler och koder. Ovanstående händelse gjorde mig medveten om detta. (Kan 

tilläggas att paret åt upp hela tårtan!). 

Med utgångspunkt i Ingegerd Sigfridssons resonemang kring avvikelse; att en företeelse 

bryter mot de underliggande normer och regler som ett land har (Sigfridsson 2005:53), vill jag 

genom ovanstående presenterade material visa att fika utan kaffe eller att fika ensam, eller att 

beställa en hel tårta till bordet, bryter mot de normer som Sverige har gällande fika och kaffe 

och den sociala stund som fika innebär. För den sakens skull betyder det inte att de personer 

som inte dricker kaffe eller sitter för sig själva på ett konditori eller kafé, inte fikar. De har 

bara skapat, vad jag tror, en egen tolkning för vad fika är för just dem. 

2.4. Fika bara för kvinnor? 

Jag har vid mina observationer funnit att det är mest kvinnor som går ut för att fika idag. Nu 

menar jag inte att män inte fikar, men jag har noterat att kvinnor är överrepresenterade på 

kaféer och fik. Detta är intressant. Kaffehusen förr var ju männens arena dit kvinnor inte var 

välkomna eller ens tillåtna att vistas i. Hur kommer det då sig att fika idag har blivit ett 

kvinnligt fenomen, ett kvinnligt uttryck? 

Kafferep är ett begrepp som förr användes på ungefär samma sätt som fika idag men beskrev 

kvinnornas sammankomster (Valeri 1991:68). Kafferepet slog igenom under 1930-talet och 
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var en tillställning där kvinnor samlades för att dricka kaffe, äta sött och skvallra. Mattias 

berättar för mig att ordet kafferep kommer från just ett rep. Under kaffeförbudstider4 hängde 

kvinnorna ett rep med en krok runt magen där de hängde kaffepannan och lät kjolen dölja den 

om någon kaffeinspektör skulle komma (intervju 3). Om dessa uppgifter är sanna kan jag 

tyvärr inte styrka, men det är en rolig anekdot. Ordet kafferep tros också kunna komma från 

de sysslor man under kafferepen kunde ägna sig åt, nämligen att ”repa” gammalt tyg som 

skulle bli till lump eller stoppning i kuddar (Göteborgs kex hemsida). Något som däremot kan 

styrkas faktamässigt är att under alla förbudsperioder har det olagligt bryggt, druckits och 

serverats kaffe, både i hemmen och i offentliga lokaler (Valeri 1991). Det tyder på att 

svenskarna redan då var så förtjusta i denna dryck att de till och med bröt mot lagen för att få 

sig en kopp. Kafferep som uttryck kunde även användas i nedsättande betydelse; kvinnor 

sladdrar och skvallrar på kafferep medan män diskuterar5 på kaffebjudningar. Det var 

dessutom så att män och kvinnor bjöds på olika kaffe. Män som drack kaffe tillsammans 

bjöds också ofta på alkoholhaltig dryck, medan kvinnor enbart drack kaffe och åt sötsaker 

(Valeri 1991:66). Att bjuda på kafferep var dessutom inte den lättaste uppgiften. Det skulle 

finnas minst sju sorters kakor, både mjuka kakor, småkakor och tårta. Dessa kakor skulle 

dessutom finnas i ett sådant överflöd att gästerna inte under några omständigheter skulle orka 

äta upp allting. Under sådana bjudningar fanns också vissa etikettsregler. Det hörde till att 

värdinnan skulle truga sina gäster att ta för sig, dessutom skulle hon gärna nedvärdera sig 

själv med påståenden som ”nej, det här är inget märkvärdigt, det är bara något jag slängt 

ihop” då hon egentligen lagt ned mycket möda (Valeri 1991). Då var fika, eller kafferep, 

något som skiljde sig från vardagen, en fest, något extra, en tillställning då man tog på sig 

finkläderna. Idag är fika mer vardagligt, och inte så märkvärdigt. 

Jag kan se återkommande kommentarer i mitt insamlade material, nämligen att fika även idag 

kan kodas i termer av manligt och kvinnligt. När jag satt och observerade på Tössebageriet 

under våren 2016, lade jag märke till att det till stor del var kvinnor som fikade. Dessutom var 

de aldrig ensamma, de var alltid i sällskap, två eller fler. Några enstaka män befann sig i 

lokalen, men de satt ensamma med en kopp kaffe och en smörgås eller en kanelbulle. Varför 

kom männen ensamma? Även under observationen på Gunnarssons specialkonditori var 

fikagästerna ungefär likartat representerade; ett större sällskap äldre damer satt och drack 

                                                 
4Det rådde kaffeförbud 1747, 1756, 1799 och 1817 av olika anledningar. Till stor del berodde detta på att kaffe var en dyr vara som 

inte kunde produceras i Sverige. Därför var regeringen rädd att landet skulle gå bankrutt på grund av så hög kaffekonsumtion 

(Oddner 2005:94).  
5 Åter igen, de intellektuella samtalens dryck. 
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kaffe och åt prinsessbakelser, några väninnor satt med varsin kaffe latte, några enstaka män 

hade letat sig in på konditoriet, några ensamma och några i kvinnligt sällskap. Varför har 

männen blivit underrepresenterade som fikagäster? Mattias menar att: 

”[…] kvinnor bestämmer träff, att vi ses där och så, fikat är nog bara ett tillägg till träffen, medans 

män går nog och fikar för att få lugn och ro och sitta för sig själva. Men visst, det är nog grovt 

generaliserat men jag tror nog det. Sen tror jag att det är att ska vi ”catch up lite grann å snacka, ah vi 

tar en bärs” det är ju killar ofta. Jag tror att dom väljer puben föra kaféet.” (Intervju 3). 

Således kan vi konstatera att dricka kaffe från början var en manlig företeelse. Kaffehusen var 

lokaler reserverade männen. När kaffet kom in i hemmen, blev det snabbt en populär dryck 

bland kvinnorna som bjöd in till kafferep. Under de sista två decennierna under 1800-talet 

ökade medelklasskvinnans plats i det offentliga rummet. Många konditorier inrättade 

särskilda damrum i sina serveringslokaler. Det öppnades till och med damkaféer dit många 

kvinnor sökte sig för att dricka kaffe och äta sötsaker (Torell 2011:221). Det var fortfarande 

inte riktigt accepterat att kvinnor och män drack kaffe tillsammans. Det min undersökning 

visar, är att den från början manliga arenan i kaffehusens lokaler, där kaffe serverades av söta 

mamseller, idag har övergått till att bli kvinnornas arena. Mysiga konditorier med mjuka 

stolar och hemtrevlig inredning, lockar till långa fikastunder för främst kvinnor. Kan det vara 

så att män umgås på ett annorlunda sätt än kvinnor? En tanke jag har kring fika och genus är 

att om två män skall ses ”på stan” stämmer de träff på en pub, medan två kvinnor ses på en 

fika på ett mysigt konditori/kafé. 

Jag har i detta kapitel beskrivit att vi kan fika på olika sätt; tillsammans, ensamma, utan kaffe, 

med kaffe, på jobbet, i hemmen eller på ett kafé. I nästföljande kapitel skall jag försöka bringa 

klarhet i vad fika som immateriellt kulturarv skulle kunna tänkas vara och hur 

kulturarvsprocessen skulle kunna se ut för fika som immateriellt kulturarv. 
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3. Kulturarvsbegreppet–historia och 

innebörder 
Som titeln avslöjar kommer detta kapitel att handla om kulturarvsbegreppet. Begreppet har 

stor relevans för denna uppsats, då det ger en bakgrund och förklaring till varför fika 

eventuellt skulle bli kulturarvsklassificerat som immateriellt kulturarv. 

3.1. Kulturarvsbegreppet 

Kulturarv som begrepp kan ha många innebörder. Johanna Björkholm skriver i sin avhandling 

Immateriellt kulturarv som begrepp och process att kulturarv, enligt Svenska akademiens 

ordlista, betyder ”Vad ett folk i fråga om (andlig) kultur övertagit från tidigare generationer”. 

Beskrivningen av kulturarv i Nationalencyklopedin lyder däremot ”De idéer och värderingar 

som ingår i en kulturs historia och som fungerar som en gemensam referensram” (Björkholm 

2011:33). 

Definitionen av kulturarvsbegreppet är omdiskuterat. Dock kan man slå fast att kulturarv 

skapas utifrån redan existerande normer och värderingar (Björkholm 2011:34). 

Kulturarvsbegreppet introducerades i Sverige under slutet av 1800-talet av Viktor Rydberg, 

professor i kulturhistoria. 1800-talet var kulturarvets storhetstid i Sverige. Nationalismen och 

historicismen var då rådande samhällsnormer och samhällsideologier (Björkholm 2011.38). 

Sverige höll på att forma en nationalstat. Enligt Barbro Klein, professor i etnologi, användes 

inte begreppet då på samma sätt som det används idag. Kulturarvsbegreppet användes flitigt 

och med olika innebörd fram till efter andra världskriget då det fick en negativ laddning och 

slutade användas som begrepp, vilket jag tror hänger samman med begreppets nära koppling 

till nationalromantiken som inte kunde stödjas efter andra världskrigets katastrofala följder. 

På 1990-talet fick kulturarvsbegreppet en renässans då Riksantikvarieämbetet återupptog det. 

Idag innefattar begreppet monument, grupper av byggnader och speciella platser (Björkholm 

2011). Enligt Klein beror ökandet av kulturarvsbegreppet på influenser från engelska språket6 

samt Unescos initiativ gällande bevarande av kulturarv (Björkholm 2011:38). 

Det immateriella kulturarvet har till idag inte haft någon större betydelse eller plats i dagens 

samhälle ur bevarandeaspekt. På initiativ från Japan och Sydkorea, länder som båda sätter 

                                                 
6 Heritage är ett bredare begrepp med fler innebörder än svenskans kulturarv. 
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större värde i det immateriella än i det materiella, genomförde Unesco år 2001 en 

undersökning bland medlemsländerna om det fanns ett intresse att finna och enas om en 

definition och en konvention för immateriella kulturarv. 120 länder röstade för, inget land 

röstade emot. Däremot lade några länder, däribland Storbritannien, ned sin röst då de ansåg att 

de inte hade några immateriella kulturarv att bevara (Björkholm 2011:52). Sverige röstade 

för. Jag kan tycka att Storbritanniens argument som aningen motsägelsefullt då jag undersöker 

Sveriges nominering av fika som immateriellt kulturarv. Storbritannien skulle kunna finna 

värden i att bevara begreppet och företeelsen ”afternoon tea” som immateriellt kulturarv. 

Initiativet från Japan och Sydkorea bifölls och konventionen för skydd av det immateriella 

kulturarvet instiftades av Unesco 2003 (Wikipedia, immateriellt kulturarv). 

3.2. Hur skapas kulturarv? 

Vad är det då som blir utnämnt av Unesco till att bli kulturarv? Eller i detta fall immateriellt 

kulturarv? Och hur går processen till? 

Unesco utser kulturarv, naturarv samt immateriella kulturarv (muntliga och ogripbara 

traditioner, seder och bruk) som anses ha ett stort kulturellt värde eller som anses vara hotade. 

Världsarvskonventionen antogs av Unesco 1972 och 1983 undertecknade Sverige 

konventionen. I och med det åtog sig Sverige att skydda världsarven för all framtid (Ronström 

2001:61). 2011 skrev Sverige under ytterligare en konvention, denna gång för tryggandet av 

det immateriella kulturarvet (Institutet för språk och folkminnens hemsida). I och med det 

menar Valdimar Tr. Hafstein, professor i folkloristik, att alla immateriella kulturarv på ett 

eller annat sätt är hotade, att de alltid befinner sig på gränsen till utplåning (Björkholm 

2011:57). Att fikakulturen i Sverige skulle befinna sig nära utplåning har jag svårt att se, så 

enligt dessa kriterier skulle det bli svårt för fika som socialt immateriellt fenomen att hamna 

på världsarvslistan för immateriella kulturarv. Det som mest skiljer materiella och 

immateriella kulturarv åt, är att det finns en lagstiftning kring det materiella kulturarvet, 

medan detta saknas för det immateriella menar Jan Turtinen (intervju 2). 

Stefan Bohman har skapat en modell som han kallar för kulturarvsprocessen. Bohman 

definierar processen ”som de mekanismer som får oss att minnas somligt och (välja att) 

glömma annat” (Björkholm 2011:128). Alla kulturarv skapas av och är beroende av 

iscensättandet av de rådande idealen i samhället. Bohmans modell ser ut på följande sätt; 
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(Björkholm 2011:128). 

Definiering innebär att den kulturkomponent (föremål) som anses betydande och viktig 

identifieras och väljs ut (Björkholm 2011:128). Den definierade kulturkomponenten övertas 

då av de som framhåller den som betydelsefull, till exempel ett museum eller annan 

kulturarvsinstitution. Fokus läggs sedan på hur kulturkomponenten kommer att nyttjas, en 

slags kodning av vad komponenten kommer att användas till. Symbolisering sker i samband 

med detta (Björkholm 2011:129). Komponenten tillskrivs ett egenvärde och blir en 

symbolbärare. Symbolvärdet kan vara ett annat än dess ursprungliga kontext. Anpassning sker 

av kulturkomponenten för att passa övertagarnas värderingar. Isolering sker i samband med 

detta och innebär att komponenten främliggörs för dess ursprungliga användare och 

ursprungliga syfte. När sedan kulturkomponenten blivit kulturarv, genomgår föremålet en 

objektifiering, detta för att föremålet skall upplevas som naturligt och statiskt (Björkholm 

2011:131). 

Denna process är framtagen för materiella kulturarv. För att kunna applicera denna teori på 

immateriella kulturarv krävs en viss modifikation. En sådan modell har Johanna Björkholm 

tagit fram i avhandlingen Immateriellt kulturarv som begrepp och process. Den modell 

Björkholm tagit fram och som kan passa immateriell kultur som fika bäst är denna: 

Traditionell kunskap 

 

 

  Överföring 

     Performans 

 

 Variantbildning 

 

 

   Funktion 

   Kontinuitet   

(Björkholm 2011:135). 

Applicerar jag denna process på fika som kulturkomponent skulle det kunna se ut såhär; den 

traditionella kunskapen är fika. För att fika skall ha någon betydelse krävs människans 

Definiering → Kodning → Kontextbyte →         Objektifiering 

Övertagande Symboli-  Isolering              Institutional- 

  sering                isering 
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utförande av handlingen (performans), fika överförs från generation till generation genom 

vardagliga företeelser. Olika varianter bildas med tiden för att passa det rådande samhället. 

Funktion och kontinuitet krävs för att fika skall upprätthållas, vilket det gör då vi fikar 

dagligen. Denna modell passar för den levande tradition som fika är. 

3.3. Immateriellt kulturarv som kräver materialitet 

Fika som immateriellt kulturarv kräver materialitet. En fikastund kan ses som ett nätverk av 

människor och ting. Tingen gör det möjligt att fika. Drycken och fikatillbehören skapar 

tillsammans med människor ett socialt sammanhang. Jan Turtinen skriver i sin avhandling 

Världsarvets villkor om odlingslandskapet på södra Öland vilket blev Sveriges elfte världsarv 

på Unescos lista. Södra Ölands odlingslandskap togs med på världsarvslistan som kulturmiljö 

(Turtinen 2006:146). Kulturlandskapet i sig är av materiell natur, men för att ett 

naturlandskap, vilket alla platser egentligen är innan människan kultiverat dessa med odlingar, 

bebyggelse etcetera, krävs bakomliggande immaterialitet, som kunskaper om odlingstekniker, 

byggnadstekniker med mera. Detsamma gäller fikakultur. Fika är en tradition i Sverige som 

överförts och överförs från generation till generation; man lär sig av sina föräldrar och av det 

svenska samhället vad fika innebär, därmed är det ett immateriellt arv. Dock krävs det 

materiella ting, i detta fall kaffe, fikabröd, koppar och tallrikar, för att genomföra en 

fikastund. Johanna Björkholm menar att det finns flera exempel på immateriella kulturarv 

inom musik som skapat materiella platser som på ett eller annat sätt gett immaterialiteten en 

fysisk form. Som exempel skriver hon att i Finland har kompositören Jean Sibelius, 

kompositör och tonsättare inom musik, fått kulturarvsstatus. Det sitter plaketter på hus som 

han bott i,  och det finns utställningar över hans liv. Det finns även tävlingar uppkallade efter 

Sibelius (Björkholm 2011:130). På så sätt materialiseras ett immateriellt kulturarv. Det som 

eventuellt skall bevaras som immateriellt kulturarv när det gäller fika är själva företeelsen; det 

vill säga en levande tradition i form av en social sammankomst, eller social stund, styrd av 

normer och regler som dock går att bryta, vilket jag gett exempel på i denna uppsats. 

I detta kapitel har jag förklarat kulturarvsbegreppet och dess innebörd för skapande av 

kulturarv. Jag har också redogjort för Stefan Bohmans kulturarvsprocess som kan appliceras 

på materiella kulturarv. Jag har även redogjort för hur en eventuell kulturarvsprocess för ett 

immateriellt kulturarv som fika skulle kunna se ut. 
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4. Fika som immateriellt kulturarv 

4.1. Processen börjar på Institutet för språk och folkminnen 

På Unescos hemsida beskrivs immateriella kulturarv enligt följande ”Immateriella kulturarv 

är levande traditioner och uttryck som förs vidare från generation till generation men inte tar 

sig rent materiella uttryck (som byggnader t ex). Individer och samhällen står i fokus för 

genomförandet av 2003 års Unesco-konvention för skydd av det immateriella kulturarvet.” 

(Unescos hemsida). I dagsläget har 14 företeelser förts upp på listan över immateriella 

kulturarv, exempelvis Belgiens räkfiske som sker till häst och den kinesiska traditionen 

Zhusuan där en kulram används för matematiska uträkningar. Immateriella kulturarv skall 

belysa samhällstraditioner (Unescos hemsida). I Sverige är det Institutet för språk och 

folkminnen som tar hand om och förbereder genomförandet av konventionen. Jag var i 

kontakt med Annika Sjöberg, Unescosamordnare vid Institutet för språk och folkminnen, för 

att ta reda på, dels vilka förslag som finns, dels vilka förslag som inte kommit med på listan 

samt hur processen går till efter att ett förslag hamnat i förteckningen. På Institutet för språk 

och folkminnens hemsida finns en förteckning över alla förslag som godkänts av den 

arbetsgrupp som värderar de inkommande förslagen. Vem som helst kan gå in på hemsidan 

och nominera ett förslag. På listan finns till exempel ”Sång och dans runt 

midsommarstången”, ”Fäbodkultur”, ”Luciatåg”, och ”Fika”. Spridningen är stor. Annika 

berättade att de förslag som inte kommer med i förteckningen, antingen beroende på att 

förslagen inte följer lagar och/eller etiska regler, inte längre är levande traditioner, eller är för 

allmänt hållna, sparas i ett arkiv för framtiden. Exempel på sådant förslag är 

”talgljusstöpning” eftersom det inte längre är en levande tradition. Förslaget kom från 

Skansen. Förslag som ”sverigefinsk kultur” och ”örter som godis” har inte heller kommit med 

då de är för allmänt hållna (intervju 4). Systemet att vem som helst kan nominera en tradition 

eller en företeelse på Institutets hemsida kan man ha synpunkter på, vilket jag återkommer till 

senare i kapitlet. 

Det som jag vill undersöka är hur det kommer sig att fika, denna vardagliga företeelse, har 

hamnat på denna förteckning över förslag till immateriella kulturarv. Via Annika Sjöberg fick 

jag kontakt med den person som skickat in förslaget, Stina, en eldsjäl gällande ämnet fika som 

immateriellt kulturarv. Hon har inte någon starkare relation till fika än vad någon annan 

uppvuxen i Sverige har, men hon brinner för frågan att fika skall bli utsett till Sveriges första 
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immateriella kulturarv av Unesco. Vad är det då som skall bevaras som immateriellt kulturarv 

när det gäller fika enligt Stina? 

4.2. Stinas vision 

Jag och Stina träffas en grå måndagsmorgon på konditori Vetekatten på Kungsgatan i 

Stockholm. Vetekatten är för övrigt ett av Stockholms äldsta konditorier ännu i drift, grundat 

1928, och med bevarad inredning. Ett omåttligt populärt konditori i Stockholm och ett mycket 

passande ställe för en intervju om fika. Stina beställer en semla och en kaffe, jag en 

leverpastejsmörgås och en kaffe. Kaffet häller man själv upp ur silvertermosar (dock i plast) 

som är placerade på ett runt bord i serveringslokalen. Kopparna är vita med tillhörande fat. 

Som det är uppdukat idag har det alltid varit, i alla fall så länge jag kan minnas. Lokalen är 

stor, indelad i flera rum; dels med en försäljningsdel där man köper tårtor, bröd och dylikt, 

men även lunch, smörgåsar och bakelser, dels en serveringsdel med en glasmonter och en 

serveringsdisk med smörgåsar, lite semlor och (vad jag tror är) de allra mest populära 

kondisbitarna (dammsugare, chokladbiskvier och mazariner). 

Innan jag börjar intervjun berättar jag bakgrunden till varför jag vill skriva om detta. Stina blir 

entusiastisk. Just det jag skriver om har hon önskat att någon skall ta sig an då hon själv vill 

hon ta sig an andra saker. Bakgrunden till att Stina föreslagit detta är att hon tidigare bodde i 

Indien i många år. Även där bakade hon mycket. En vän till henne frågade en dag: ”Du som 

är så duktig på att baka, varför öppnar du inte ett kafé eller ett bageri?” Stina höll inte med om 

vännens förslag, och visste inte riktigt hur det skulle gå till då hon inte hade några 

erfarenheter från affärsverksamhet. Stina släppte idén, men började ändå tänka på vad för 

slags bakverk hon skulle servera, om hon skulle öppna ett bageri eller kafé. Det skulle såklart 

vara svenskt med kanelbullar, dammsugare och prinsesstårtor, det finns inget som är mer 

svenskt än fika. Stina berättar för mig att hon av en händelse för två eller tre år sedan fick reda 

på att det finns en konvention för immateriella kulturarv. Detta intresserade henne och hon 

blev genast engagerad och började söka vidare i detta. Hon visste ju precis vad som skulle 

passa som immateriellt kulturarv representativt för Sverige. Stina kom i kontakt med Annika 

på Institutet för språk och folkminne som leder arbetet för insamlingen av förslag till listan 

över immateriella kulturarv. Stina säger under vår intervju; 
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”Alltså min dröm är att fika ska vara det första som utses som svenskt immateriellt kulturarv och som 

utnämns till det av Unesco. Och jag vet ingenting som skulle platsa bättre än det. Jag vet inte vad det 

skulle vara.” (intervju 1). 

Annika och hennes kollegor värderade detta förslag och de var alla överens om att det är ett 

självklart alternativ på listan över förslag till immateriella kulturarv. Längre än så har det 

egentligen inte kommit. 

Så varför skulle en sådan vardagsföreteelse som fika bli utnämnt till immateriellt kulturarv? 

Jag frågade Stina vad det är som hon tycker är så speciellt med svensk fika. Hon svarade: 

”Grejen är att andra människor dricker kaffe. Eller i andra länder dricker man kaffe, äter kakor, går på 

kaféer. Det gör vi också. Men det finns ingen annan som fikar” (intervju 1). 

Stina säger också att hon tror att det inte finns någon som bott i Sverige en tid som inte vet 

vad fika är för något. 

”Ja för plötsligt vet vi alla så mycket om fika. Och vi vet samma saker. Alltså jag har tänkt i så många 

år, om man hade ett litet frågeformulär om fika så skulle alla få alla rätt.” (intervju 1). 

Jag tror att det Stina menar är, att för oss är kaffepausen eller umgänget över en kopp kaffe 

och en bulle så viktigt att vi har gett det ett eget namn, och skapat en egen kultur kring denna 

paus, som är väldigt betydelsefull för oss. Även Mattias Ljungberg sätter ord på mina 

funderingar över varför fikakulturen i Sverige är så viktig att det har blivit ett eget begrepp. 

Mattias menar, precis som Stina, att företeelsen förekommer över hela världen, med vissa 

modifikationer beroende på var i världen man befinner sig, men att det bara är vi i Sverige 

som bemödat oss att sätta ett namn på företeelsen. 

”Näe, hur säger dom på franska? Eller på italienska? Att man tar en biscotti och en kopp kaffe. Det 

innefattar ju inte fika för dem, och inte för en fransman att sitta och äta en brioche och en kopp kaffe. 

Så det är ju helt rätt att vi kallar stunden för någonting speciellt” (intervju 3). 

Stina berättade om en händelse då hon bodde i Delhi, Indien. En svensk Nobelkock var på 

besök under en business promotion-vecka och hon tog chansen att ställa frågor till honom. 

Hon började fråga om fikat i det svenska köket, om tårtor och bullar. Hon sa till mig uppgivet 

att kocken hade tittat oförstående på henne som att; 

”Näe det förstår jag inte var det skulle finnas någonstans. Och jag blev olycklig. Minns liksom den 

där känslan . Så försökte jag; ah men tårtor då? Men tårtor, jag ville få in fika i det här med svensk 
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mat. Och då insåg jag att jag kunde svara på frågan själv. Så där var jag riktigt bedrövad i några 

sekunder. Men sen så byttes det mot triumf. Yippi! Fika är så stort så det är ett eget kök.” (intervju 

1). 

Med eget kök tolkar jag det som att Stina menar att fika har sina egna arenor, så som kaféer 

och konditorier. Utanför många kaféer sitter skyltar uppe med texten ”Mat och fika”. Hon 

menar att mat och fika skiljs åt och blandas inte ihop. De har sina egna kök. Det finns inte 

många restauranger idag där du kan ta en klassisk fika, även om där erbjuds kaffe och olika 

desserter. Trots desserters likhet med de söta fikatillbehören är det ändå en stor skillnad. 

Restauranger har andra öppettider, dessutom är det en rätt stor prisskillnad på en bakelse på 

ett konditori eller kafé i jämförelse med en dessert på en restaurang. 

När Stina kom hem från Indien för ett par år sedan tog hon kontakt med Institutet för språk 

och folkminnen för att uppmärksamma dem på att fika bör nomineras till immateriellt 

kulturarv, och det är här vi befinner oss idag. Fika finns med på förteckningen över förslag till 

immateriella kulturarv. 

4.3. Immateriellt kulturarv 

Vad är ett immateriellt kulturarv? På Institutet för språk och folkminnens hemsida står 

följande att läsa: ”Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet har 

tillkommit för att uppmärksamma och föra vidare kulturell mångfald, mänsklig skaparkraft, 

traditioner och uttryck. Sverige har skrivit under konventionen och Institutet för språk och 

folkminnen har i uppdrag att utveckla arbetet med den i Sverige” (broschyr Institutet för språk 

och folkminnens hemsida). Institutet för språk och folkminnens uppdrag är ”att arbeta med att 

öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra 

immateriella kulturarv i Sverige” (Institutet för språk och folkminnens hemsida). 

Hur gör man då för att bevara och trygga ett levande kulturarv? Behöver det tryggas när det 

inte är hotat (som varken jag, Stina eller Mattias anser att fika är). Jag började fundera på vad 

det skulle innebära om fika blir utsett till immateriellt kulturarv, och kontaktade Jan Turtinen, 

utredare vid Riksantikvarieämbetet och den som utvärderar det svenska arbetet i Unescos 

världsarvskommitté. 

Riksantikvarieämbetet är en stor, relativt anonym byggnad bredvid Historiska museet i 

Stockholm. Jag anmäler mig hos en vakt att jag skall träffa Jan Turtinen. Han tar emot mig 
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och vi går till hans kontor. Vi pratar lite allmänt om mitt val av uppsatsämne för att därefter 

komma in på frågor gällande bevarandet/tryggandet av fika, om det nu skulle bli ett kulturarv. 

Turtinen menar att det generellt är svårt att prata i termerna tryggande och bevarande när det 

gäller levande traditioner, och kanske speciellt det svenska fikat som han menar är en 

självbevarande tradition, det vill säga en vardaglig och återkommande företeelse som i sig har 

tillräcklig bärkraft att leva vidare, om än i annan form framöver, vilket jag tidigare påpekat i 

kommentar kring kaffe i pappmugg. Turtinen menar att man måste förstå skillnaden mellan 

materiella och immateriella kulturarv. När det gäller materiella kulturarv är det tydligt vad 

som skall bevaras, det kan gälla ett föremål eller en plats. Frågan är "bara" hur det skall 

bevaras. Med ett icke fysiskt objekt blir det hela mer problematiskt, och dessutom finns ingen 

lagstiftning att luta sig mot, vilket det gör för materiella kulturarv (intervju 2). 

En annan fråga jag och Turtinen diskuterade, var att Sverige är ett av de få länder där 

urvalsprocessen eller nomineringen görs av folket. Förvisso författas ett expertutlåtande av de 

som arbetar med förteckningen över immateriella kulturarv på Institutet för språk och 

folkminne, men det är tillåtet för vem som helst att lägga förslag på hemsidan via ett 

elektroniskt formulär. Där får man ange sitt förslag tillsammans med en kort redogörelse för 

var förslaget kanske finns, historik, dess utövande och överföring (Institutet för språk och 

folkminnens hemsida). Turtinen påpekar att vem som helst kan lämna förslag, men vilka är 

det egentligen som gör det? Speglar förslagsställarna Sverige av idag om man beaktar 

aspekter som etnicitet, utbildning, inkomst etcetera? Är förslagsställarna representativa för ett 

tvärsnitt av Sveriges befolkning? Sveriges system att "vem som helst" kan skicka in förslag, 

kan innebära problem som jag ser det, men jag väljer här att lämna eventuella frågor 

obesvarade, då mitt ämne inte handlar om detta. 

4.4. Fika som immateriellt kulturarv 

”Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet har tillkommit för att 

uppmärksamma och föra vidare kulturell mångfald, mänsklig skaparkraft, traditioner och uttryck” 

(Institutet för språk och folkminnens hemsida). 

Var någonstans i ovanstående citat passar fika in? Enligt min mening kan fika passa in under 

"traditioner och uttryck". Fika har, som jag visat i denna text, en lång tradition i Sverige i och 

med kaffets introduktion på 1700-talet, inrättandet av offentliga lokaler tillägnade denna 

dryck - kaffehus - och därefter utvecklingen fram till dagens kaféer och konditorier. Vad jag 
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vill lyfta fram i det svenska uttrycket fika är den sociala aspekten. Vi använder uttrycket fika 

när vi skall umgås en stund på jobbet, efter jobbet, hemma vid köksbordet, kompisar emellan. 

Vi fikar när vi vill umgås eller bara sitta ner en stund, när vi vill prata eller sitta tysta, när vi 

vill utbyta idéer, tankar, känslostämningar. I alla dessa situationer kan vi "fika" och vi vet då 

vilka normer som gäller. Begreppet innefattar således en tradition att umgås men är även ett 

uttryck för en social sammankomst där vissa attribut förkommer; kaffe (oftast) och sött 

bakverk. Således kan fika sammanfattas som ett svenskt begrepp innefattande "tradition och 

uttryck" och väl kvala in som immateriellt kulturarv. Dock är fika en levande företeelse och 

påverkas ständigt av omvärlden. Idag behöver vi inte fika som förr, det vill säga runt ett 

kaffebord, utan kan ta med oss en fika i farten. Trots detta tror jag inte det kommer att 

påverka vår uppfattning om vad fika är; en paus under dagen, ensam eller tillsammans med 

andra, med tillbehören kaffe (eller annan dryck) och sött tilltugg. Fika är djupt rotat och kan 

nog stå emot nutidens alternativa fika som kaffe i pappmugg samt sockervarningar gällande 

tillbehören. Styrkan i begreppet fika klarar av influenser utifrån. 

I intervjun med Mattias pratade vi om hur en kulturarvsutnämning skulle kunna påverka 

fikabranschen, om det skulle ha någon betydelse eller inte för en redan stark tradition. Mattias 

tror att en kulturarvsutnämning inte skulle göra varken till eller från för själva fikandet. 

Däremot skulle nog begreppet bli ännu starkare än vad det redan är idag. 

”Ja absolut, det finns det ju. Men jag tror att det begreppet skulle bli ännu starkare i fall det blev ett 

kulturarv. Sen så tror jag inte att det skulle påverka hur vi fikar eller vad vi tänker om fika. Det tror 

jag inte, men i folks huvuden tror jag att det kanske kommer att påverka.” (intervju 3). 

En sak som Mattias däremot tror kan påverka kafé- och fikabranschen är debatten om socker 

och fett som idag är väldigt aktuell. Ett exempel är att man idag har infört sockerskatt i 

England, läsk och godis kostar mer, vilket han inte ser som något negativt. Mattias anser att 

det konsumeras för mycket socker och fett i dagens samhälle i produkter som godis och läsk. 

Denna debatt tror han tyvärr kan spilla över på konditoribranschen i form av ökade priser på 

råvaror som socker och smör. Detta får till följd högre priser på konditoriprodukter och 

därmed en minskad efterfrågan. Dock kan Mattias tycka det vore bra med ett lite mindre 

utbud i diskarna på konditorier, men han framhåller samtidigt att det inte går att tumma på 

kvaliteten i bakverken; en kaka skall bakas med riktigt smör (intervju 3). Däremot behöver vi, 

det vill säga kunden, inte äta så många kakor! En utnämning av fika som immateriellt 
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kulturarv skulle i detta sammanhang till och med kunna stärka branschen och hantverket och 

kunna användas som ett varumärke. 



 

29 

 

5. Avslutning 

Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att med ett kulturanalytiskt synsätt undersöka hur 

det kommer sig att något så vardagligt som ”niokaffe”, ”trefika” och alla fikapauser 

däremellan värderas så högt att det föreslagits bli immateriellt kulturarv på Unescos 

världskulturarvslista. Jag ville också undersöka vad som är att fika, det vill säga finns det 

föreställningar om hur man skall fika för att det skall få kallas för fika? 

 Vad är fika, och vad kan definiera företeelsen? 

 Vad i fikat kan vara immateriellt kulturarv? 

 Ska fika bevaras som immateriellt kulturarv? Och vad skulle i så fall bevaras? 

Med utgångspunkt från dessa problemställningar har jag redovisat utveckling och samband 

allt ifrån kaffets introduktion som dryck i Sverige, till fika som tradition och uttryck, fram till 

eventuellt status som immateriellt kulturarv. Jag har tittat närmare på normer och regler som 

omgärdar fika. Vidare har jag redogjort för kulturarvsbegreppet, dess regler och förordningar 

samt hur dessa eventuellt kan appliceras på fika som immateriellt kulturarv. Slutligen 

presenterar jag mina reflektioner över fika som tradition och uttryck och som framtida 

begrepp. 

Vad är fika, och vad kan definiera begreppet? I min undersökning har jag funnit att fika som 

begrepp introducerades i Sverige under tidigt 1900-tal. Begreppet innefattar ”kaffe med dopp” 

i social samvaro. Från denna tämligen strikta definition har begreppet utvecklats till att idag 

även innefatta drycker som té, choklad och läsk och med andra tilltugg, samt att det även är 

acceptabelt, om än tveksamt, att fika ensam. Min definition av begreppet fika är att det är en 

social handling tillsammans med andra som utförs på arbetsplatser, i hemmen och i offentliga 

lokaler. 

Vad i fikat kan vara immateriellt kulturarv? För att kunna besvara denna fråga har jag utgått 

från Unescos definition av immateriellt kulturarv: 

”Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet har tillkommit för att 

uppmärksamma och föra vidare kulturell mångfald, mänsklig skaparkraft, traditioner och uttryck” 

(Institutet för språk och folkminnens hemsida). 
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Ur denna definition har jag val att applicera tradition och uttryck som bärande definition av 

begreppet fika. Applicerar jag även Johanna Björkholms kulturarvsprocess för immateriella 

kulturarv, som jag presenterat i kapitel 3, på begreppet skulle det se ut såhär: fika (traditionell 

kunskap) är en tradition som förs vidare från generation till generation (överföring). Det är en 

levande tradition vars attribut (från början kaffe med dopp, idag även té och smörgås) har 

förändrats (variantbildning). Det som gör fikat till en levande tradition – ett kriterium för 

immateriellt kulturarv - är dess starka ställning i det vardagliga livet (funktion och 

kontinuitet). Fika är en återkommande händelse på arbetsplatser, i hemmen, på offentliga 

lokaler och i andra sociala sammanhang. ”Att fika” uttrycker en social handling och innefattar 

en stund av samvaro, gemenskap och utbyte av tankar. Begreppet omgärdas också av normer 

och regler för när, var och hur vi fikar och det är detta som skulle kunna utnämnas till 

immateriellt kulturarv. 

Behöver fika bevaras som kulturarv trots att det är en levande tradition? Och vad skulle i så 

fall bevaras? Jag har beskrivit bakgrunden till Stinas vision och nominering av fika som 

immateriellt kulturarv. Om det skulle antas, skulle det vara det första svenska immateriella 

kulturarvet på Unescos bevarandelista. En stark levande tradition behöver kanske inte bevaras 

som ett kulturarv om inte traditionen i sig är så unik att den behöver uppmärksammas och 

synliggöras av en utnämning. Den svenska fikatraditionen är unik på så sätt att den har en 

lång historia, är i sin yttring omgärdad av normer och regler, är djupt rotat som begrepp och 

försiggår dagligen i vår vardag. 

Jag tror att en kulturarvsutnämning inte skulle få oss i Sverige att se fika på ett annorlunda 

sätt, eller att vi börjar fika annorlunda. Vi skulle inte sitta och tänka ”nu utövar jag ett 

immateriellt kulturarv” när vi fikar. Dock tror jag att begreppet fika skulle kunna bli ett ännu 

starkare varumärke än vad det redan är idag, då fika efter utnämning till immateriellt kulturarv 

skulle ges en högre status, kanske till och med ”finstämpel”, vilket då kan (ut)nyttjas i 

kommersiellt syfte för att lyfta konditoribranschen. Det värsta som skulle kunna hända om 

fika blev utnämnt till immateriellt kulturarv är om det gick samma öde till mötes som 

Hansestaden Visby; från sliten småstad, till en stad som aldrig förr varit så förädlad och 

”föråldrad” som idag, detta på grund av världskulturarvsutnämningen. Visby har blivit ett 

varumärke i syfte att tjäna pengar, istället för att tillåtas vara en bevarad men levande stad. 

Innanför ringmuren har man försökt rekonstruera en gammal miljö vars resultat kan se ganska 

taffliga ut (Ronström 2001). Skulle samma sak kunna hända med fika om det blir utnämnt till 

immateriellt kulturarv? Vill vi att fika skall stelna i sitt uttryck med blommiga kaffekoppar 
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och kopparkittlar eller vill vi att fika skall förändras med övriga samhället? Om det inte längre 

skulle kunna vara en levande och föränderlig tradition på grund av en kulturarvsutnämning, 

anser jag att Sverige bör avstå från en sådan utnämning. Tiden får utvisa hur vår 

vardagsföreteelse lever vidare. 



 

32 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Intervjuer 

1. Stina 

Yrke: Forskare inom hälsa och barnhälsa 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 2016-03-07 

Intervjuns längd: 01:11:21 

Intervjun utförd av författare 

2. Jan Turtinen 

Yrke: Utredare vid Riksantikvarieämbetet, Planering och uppföljning, FoU-sakkunnig, 

Unescos världsarvskommitté 

Kön: Man 

Intervjudatum: 2016-03-10 

Intervjuns längd: 33:31 

Intervjun utfördes av författaren 

3. Mattias Ljungberg 

Yrke: Konditor, entreprenör och ägare till Tössebageriet i Stockholm 

Kön: Man 

Intervjudatum: 2016-03-17 

Intervjuns längd: 29:14 

Intervjun utfördes av författaren 

Alla intervjuer och transkriberingar förvaras hos författaren. 

4. Annika Sjöberg 

Intervjun skedde via e-post korrespondens som skedde mellan 22 februari-14 april. 

Yrke: Samordnare/Coordinator – Institutet för språk och folkminnen, Unescos konvention om 

det immateriella kulturarvet 

 

 



 

33 

 

Internetkällor 

Unescos konvention för immateriellt kulturarv och hållbar utveckling 

http://www.unesco.se/immateriellt-kulturarv-och-hallbar-utveckling/ 2016-04-28 

 

Institutet för språk och folkminnen- fika 

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-

/forteckningen/forslag-2014/2015-04-27-fika.html 2016-05-10 

 

Wikipedia Fika 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fika 2016-05-10 

 

Broschyr levande traditioner 

http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.323ef1f014b4e512eb53e9/1423734681241/

Levande+traditioner+2015.pdf 2016-04-28 

 

Bildkälla fika 

http://www.fika.co.nz/great-tasting-organic-coffee-wanaka 2016-05-10 

 

Göteborgs kex 

http://www.goteborgskex.se/kalas/kafferep/en-sot-historia 2016-05-12 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.se/immateriellt-kulturarv-och-hallbar-utveckling/
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/forteckningen/forslag-2014/2015-04-27-fika.html%202016-05-10
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/forteckningen/forslag-2014/2015-04-27-fika.html%202016-05-10
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fika%202016-05-10
http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.323ef1f014b4e512eb53e9/1423734681241/Levande+traditioner+2015.pdf
http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.323ef1f014b4e512eb53e9/1423734681241/Levande+traditioner+2015.pdf
http://www.fika.co.nz/great-tasting-organic-coffee-wanaka%202016-05-10
http://www.goteborgskex.se/kalas/kafferep/en-sot-historia


 

34 

 

Litteratur och tryckta källor 

Björkholm, Johanna (2011). Immateriellt kulturarv som begrepp och process: folkloristiska 

perspektiv på kulturarv i Finlands svenskbygder med folkmusik som exempel. Diss 2011 

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2001). Kulturanalyser. 2, [omarb.] uppl. Malmö: Gleerup 2001 

Fägerborg, Eva, (2011). Intervjuer I:Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) (2011). 

Etnologiskt fältarbete. 2., [omarb. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 2011 

Oddner, Frans, (2003). Kafékultur, kommunikation och gränser. Sociologiska institutionen, 

Lunds Universitet 2003. 

Ronström, Owe, (2001). Kulturarvspolitik–Vad skyltar kan berätta I: Kritisk Etnolog–Artiklar 

till Åke Daun. Blehr, Barbro (red.) Bokförlaget Prisma 2001. 

Sigfridsson, Ingegerd, (2005). Självklara drycker? Kaffe och alkohol i social samvaro. 

Göteborg: Arkipelag 2005 

Torell, Ulrika , (2011). Sötsaksrum: sockerbagarnas platser och den kommersiella scenografin 

I: Andra Stockholm-liv, plats och identitet i storstaden. Larsson, Bo & Svensson, Birgitta 

(red.) Stockolmia, Stockholm 2011 

Turtinen, Jan (2006).Världsarvets villkor: intressen, förhandlingar och bruk i internationell 

politik. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006 

Valeri, Renée, (1991). Kom så tar vi en kopp. I: Svenska vanor och ovanor. Frykman, Jonas 

& Löfgren, Orvar (red). Stockholm: Natur och kultur, 1991. 

Öhlander, Magnus (2011). Analys I: Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) (2011). 

Etnologiskt fältarbete. 2., [omarb. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 2011 

 



 

35 

 

Bilagor 

Frågelista 1. 

Frågelista Fika 

Könsidentitet: 

 

Ålder: 

 

Nationalitet: 

 

Yrkesroll: 

 

 

Vad är fika för dig? (beskriv kortfattat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ser dina fikavanor ut en normal arbetsdag? (beskriv kortfattat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är det fikat/kaffet i sig som är viktigt under en fikarast på jobbet, eller det sociala umgänget 

som det innebär? (beskriv kortfattat) 
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Frågelista 2. 

Frågelista ej kaffedrickare 

 

1. Vad dricker du istället för kaffe när du fikar? 

2. Om du är på ett ställe (säg en konferens eller ett möte)där det bjuds på kaffe, brukar det 

finnas alternativ eller förutsätts det att alla skall dricka kaffe? 

3. Har det funnits tillfällen då du känt dig utanför/behandlad på ett annorlunda sätt för att du 

inte dricker kaffe? 

Jag vill gärna ha lite mer utförliga svar än bara ja eller nej, så beskriv gärna lite mer utförligt. 

Kanske något speciellt tillfälle? 

Tack på förhand!
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