


Dominique Bouchet feminin og maskulin mat 
 

Det store valget 
 
Trond Blindheim 
Høyskolen KLristiania 
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Forbrukermønster 

Handlemønster 

Behov/aktiviteter 

Husholdning (størrelse og sammensetting) Inntekt (sparing, kreditt),  

Sosial stemning (optimisme versus forsiktighet), Distribusjon (bransjestruktur), 

Reklame og merkevarer 

Demografi (aldersstruktur/fødelshyppighet, Økonomi (rentenivå, inflasjon, sysselsetting, 

Politikk (øk. politikk, skatter, avgifter). Mediene  (opinionspåvirkning,) 



Lagunen 3,1 mrd. 



Vestkanten 1,6 mrd. 



Åsane, 1,5 mrd. 



Horisont, 1,1 mrd 



Oasen, 1,0 mrd. 



Hva påvirker utviklingen? 



DEMOGRAFI 

 

•  Eldrebølgen har turbofart 

•  Mindre ungdomskull 



MAKT 
Restrukturering av industri og handel 



GLOBALISERING 

 

Økt handelsintegrasjon 

 



Økonomi 
 

Usikkerhet, mer til velferd 

1. Rente 

2. Skatt 

3. Økonomisk politikk 

4. Pris 

5. Inflasjon 

 



Forbruk 
Lyst, makt, iscenesettelse og mening: 

1. Den nytteorienterte forbruker  

2. Den aspirerende forbruker  

3. Den behovsstyrte forbruker  

4. Den manipulerte forbruker  

5. Den politiske forbruker  

6. Den hedonistiske forbruker  

7. Den postmoderne forbruker 

8. Den sosiale forbruker 



Livsstil 
Individualisme, materialisme, symbolisme, 

urbanisering,  singelliv 

 



Markedsføring 

 

•  Merkevarebygging 

•  Historiefortelling 

•  Sisteledd 
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Noen fakta om shopping… 
 

 

• Mer enn 72% av dagligvareinnkjøperne er kvinner 

 

• Målt i kroner står kvinner for 80% av alle innkjøp av dagligvarer 

 

• 54% av alle innkjøp er ikke planlagte 

 

• Jo lengre tid i butikken, desto større blir kjøpet 

 

• Også når det gjelder møbler og byggevarer har kvinner størst innflytelse 
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Noen flare fakta om shopping 

 

1. Menn bruker penger for å spare tid, kvinner bruker 

tid for å spare penger 

2. Menn og kvinner i prøverommet 

3. Barn er et ekstra par “øyner” 

4. Folk setter ned farten når de går forbi speil 

5. Kundene ser bare 1/5 av varene I butikken. 

6. 3 av 4 har ikke med handleliste 

7. De som har handleliste har kun generiske navn på 

varene 

8. Rundt 60 % av kjøpene skjer på impuls 

9. Strategisk vareplassering 

10. Category management 



Lagunen 3,3 mrd. 



Vestkanten 1,7 mrd. 



Åsane, 1,6 mrd. 



Horisont, 1,5 mrd 



Oasen, 1,1 mrd. 



 

Mat er et kulturelt 
meningssystem 

Et sorterings- og separasjonssystem 

 Distinksjoner. Jeg er hva jeg har  

En sosial orden 

Vi differensierer oss fra ”de  andre” 

En symbolsk orden 

Vi gir signaler til omgivelsene 

En kontinuerlig sosiologisk ryddeoperasjon 

Innsikt i det overfladiske  

En sosiologisk grensemarkering 

De som har det er sånn 

 



  
 Biffsnadder med posebernaisesaus kommer altfor ofte på bordet 

når en turist betaler 239 kroner for en “norsk hovedrett”.  
 



Askøy-versjonen 



Voss-versjonen 



Norheimsund-versjonen 



Halne Fjellstove 



Halne fjellstove-versjonen 
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Hva slags type kapital handler vi mat med ? 

 

• Handler om tilgang på ressurser: 

• Økonomisk kapitel 

• Kulturell kapital 

• Utdanningskapital 

• Symbolsk kapital 

• Sosial kapital 

• Naturlig kapital 
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Forbrukernes sosiale rom bestemmer… 

…livsstil 

…prioriteringer 

…forbruk 

…konsumprofil 

…verdier 

…holdninger 

…smak og stil 

 



 

Høy økonomisk kapital 

og høy kulturell kapital 

Lav økonomisk kapital og 

lav kulturell kapital 

Høy kulturell 

kapital og lav 

økonomiak 

kapital 

Høy økonomisk 

kapital og lav 

kulturell kapital 



Høy økonomisk kapital 

Lav kulturell kapital 

Høy økonomisk kapital 

Høy kulturell kapital 

Lav økonomisk kapital 

Lav kulturell kapital 

Lav økonomisk kapital 

Høy kulturell kapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golf 

Tennis 

Ridning 

Aftenposten 

Armagnac 

 

Golf 

Alpint 

Finansavisen 

Cognac 

Kampsport 

Bilsport 

Nettavisen 

Gammel dansk / likør 

Anti-sport  

Morgenbladet 

Grappa 



Norges sosialgeografi  

 

 

 
Kultur oppe     Økonomi oppe  

Kaffe bekrefter holdninger     Kaffe bekrefter posisjon 

 

 

Kultur nede    Økonomi nede 

Kaffe bekrefter konformitet   Kaffe bekrefter annerledeshet   

 



Lite 

totalressurser 

Mye totalressurser 

Høy 

ultur-

faktor 

Høy 

økonomi-

faktor 

http://www.arcticnet.no/la5xx/ferdinand.jpg
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Mye 

totalressurser 

Lite 

totalressurser 

Kultur Økonomi 

Gamle penger  
Nye 

penger 

Andres penger 

Strebere og 

oppkomlinger 

Intellektuelle, kulturelle og 

sosialt innflytelsesrike 

Folkelige: Den 

gemene hop 

Fatalisten: Streber og streber, 

men får det ikke til. 

http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/gulbrandgraastein/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/skrue/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/madammim/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/raptusvonrupp/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/klaraku/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/langbein/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/donald/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/dolly/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/minni/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/klodrik/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/magica/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/mikke/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/anton/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/guffen/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/bestemor/index.html
http://www.disney.no/DonaldDuck/andeby/portretter/pettersmart/index.html


 “Økonomi oppe” vil ha prestige 

   

           Klassifikasjon 

 

Trestjernet   Fine og dyre retter 

Tostjernet   Dyre retter 

Enstjernet   Fine retter 

Ute    Akseptable retter 

Hjemme   Hurtige retter 

         

 

            
 Substitusjon 



“Kultur oppe” går etter råvarer og metoder 

    

    Klassifikasjon      
 VARER    METODER 

Rent, hyggelig og langsomt   Vin, ost, modning 

Rent og hyggelig    Brød, damping 

Rent     Fisk. Rå og kokt 

Voldsomt     Kjøtt. Grilling 

Voldsomt og forfeilet    Opptining. Mikrobølgeovn 

Forurenset, voldsomt og feil   Pommes frites, frituresteking 

Politisk ukorrekt    Hamburger. Genmanipulert 

Vanærende    Pulverkaffe  

                   

    Substitusjon 



“Økonomi nede” spiser retter de kjenner fra før 

 

     Klassifikasjon 

 

 

Virkelig god mat   Tre-retters meny: Rekecoctail, biff, pudding 

God mat    Kjøttkaker, stek 

Dårlig mat    Mat fra andre land 

Ikke “riktig” mat   Vegetarretter 

Avskyelig mat   Spesialiteter fra andre land 

         

         

 

            
 Substitusjon 



“Kultur nede” vil ha faste spisetider 

 

                 Klassifikasjon 

Festmat     Oksestek 

Søndagsmat    Hamburgerrygg 

Hverdagsmat    Kjøttkaker 

Kosemat     Pizza Grandiosa 

Godt for “andre”    Italiensk mat 

“Kattemat”    Sushi 

       

            
   Substitusjon 


