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Abstract 
Syftet med den här etnologiska uppsatsen är att undersöka hur några män och kvinnor i åldrarna 

30 – 36 förklarar och förhåller sig till värderingar och faktorer som de tillskriver mat samt hur 

de resonerar när de måste förhandla mellan dessa värderingar och faktorer. Undersökningens 

material bygger på fem semistrukturerade intervjuer som transkriberats i sin helhet genom en 

helhetsanalys. Den teori som tillämpats på materialet är hämtad från strukturalismen och är 

inspirerad av binära oppositioner, ritualer och klassificeringssystem som bland andra 

antropologen Mary Douglas använder sig av. Uppsatsens resultat visar att det finns komplexa 

samband mellan vilka vi är och vad vi väljer att äta. 

Nyckelord: etnologi, mat, matkultur, manligt, kvinnligt, middagsritualer, foodscapes 
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INLEDNING 
 

 

Bakgrund 
Hemma i min bokhylla har jag en kokbok som heter Allt om mat & vin (2013). I förordet till 

kokboken står det att kokboken handlar om ”smaker, njutning, fest och trevligt umgänge” 

(Hultgren Karell, 2013: 5). Av förordet framgår även att kokbokens syfte är att inspirera till att 

laga god mat åt de människor som betyder mycket för oss. Här slås också fast att en lyckad 

måltid ska komponeras av råvaror som tillsammans skapar en smakmässig synergieffekt och 

förhöjer det slutgiltiga resultatet. Även vinet lyfts fram som en viktig komponent i 

sammanhanget men samtidigt höjs ett varningens finger. Författaren menar att många 

människor serverar sitt favoritvin oavsett vilka råvaror, vilken maträtt och vilket tillfälle det än 

gäller. Att däremot servera ett, i förhållande till kryddning och kontext, väl avvägt vin levererar 

en gastronomisk helhet (Hultgren Karell, 2013: 5). Kokbokens recept omges vidare av 

omsorgsfullt tagna bilder på vackert upplagd mat vilket tjänar som inspiration till den kock som 

ger sig in bland kokbokens recept.  

Vilken mat väljer kokboksförfattarna ut och hur vet de att deras mat anses vara välsmakande 

och lämplig att servera vid festliga tillfällen? Och hur har de kommit fram till detta? I kontrast 

frågar jag mig också vilken mat vi nöjer vi oss med att äta i vardagen och vad som skiljer festlig 

och vardaglig mat åt? Vilken mat är bra respektive dålig och vilka faktorer gör att vi 

klassificerar mat på ett visst sätt? Etnologen Nils-Arvid Bringéus menar att det finns ett flertal 

olika drivkrafter bakom vårt ätande, vad vi väljer samt vad vi väljer bort. I dessa drivkrafter 

döljer sig inslag som beror av fysiska, psykiska, kulturella samt samhälleliga faktorer vilket gör 

att ett entydigt svar på frågan ”vad ska vi äta ikväll?” inte så enkelt låter sig formuleras 

(Bringéus, 1987, 15). Bringéus skrev redan för ca 30 år sedan, i antologin Mera än mat år 1987, 

att vi i Sverige inte i någon egentlig mening har hungern som drivkraft. Vi kan visserligen känna 

oss hungriga men majoriteten av oss som bor i Sverige lider inte brist på mat och står därmed 

inte på gränsen till svält. Bringéus menar istället att vi lider brist på tid vilket banar vägen för 

snabbmat och mikrovågsugnar (Bringeus, 1987: 38f).  

Kokböckernas löften om matkunskap, där de tillhörande bilderna tjänar som bevis för vackra 

maträtter, kan å ena sidan ses som en fingervisning om vilken mat som familj och vänner 

uppskattar. Tiden som faktor kan å andra sidan ställas i kontrast till matlagningen. Utöver dessa 
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faktorer intresserar jag mig för vilka andra faktorer som kan tänkas ligga till grund för de beslut 

som slutligen avgör vad som ligger framför oss på middagstallriken.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fem personer i åldrarna 30 – 36 förklarar och 

förhåller sig till värderingar och faktorer de tillskriver mat samt hur de resonerar när de 

förhandlar mellan dessa värderingar och faktorer. Utifrån respondenternas utsagor ställer jag 

följande frågeställningar: 

1. Hur synliggörs tidsmässiga faktorer samt oppositionen mellan vardag och helg? 

2. Vilken inverkan har det privata och offentliga samt den sociala faktorn på valen av mat? 

3. Vilka köns- och åldersperspektiv yttrar sig i respondenternas berättelser om mat? 

4. Hur synliggörs föreställningar om den svenska respektive ickesvenska maten? 

Teori 
Under detta avsnitt presenterar jag det teoretiska ramverk som fungerar som det filter vilken 

mitt material och resonemang passerar genom. Denna studie utgår från den strukturalistiska 

teorin och nedan presenterar jag begrepp och tankar jag använder från strukturalismen. 

Binära oppositioner 
Lingvisten Ferdinand de Saussure menade att ord och tecken saknar en inneboende mening och 

i den bemärkelsen är godtyckliga (Saussure 2013: 78). Det som gör att vi förstår orden i en 

språklig mening är att de kontrasteras och jämförs i relation till andra ord. Saussure menade att 

orden får sin betydelse i relation till varandra (Saussure 2013: 141ff). Jag använder här 

begreppsparen bra – dålig som jämförelse. För att förstå innebörden av ordet ”bra” behöver vi 

ha ett ord att kontrastera ”bra” emot. Med ordet ”dålig” får vi således reda på vad ”bra” inte är 

och kan därmed göra en åtskillnad mellan vad som är bra och dåligt.  Genom att använda 

begreppspar som står i opposition till varandra, även kallade dikotomier, är det möjligt att förstå 

sammanhang ur nya perspektiv.  

Antropologen Claude Lévi-Strauss menar precis som Saussure att ord inte har en inneboende 

essens utan att de förstås i förhållande till varandra. Lévi-Strauss skriver i boken Structural 

Anthropology (1963) hur släktskap i en familj byggs upp av relationer. För att förstå 

släktskapets relationer krävs en lingvistisk aspekt där ord som betecknar familjemedlemmar 

särskiljer och förklarar relationerna (Lévi-Strauss: 1963: 36). Lévi-Strauss menar också att det 

finns flera relationer, om än svåra att konkretisera, mellan språk och kultur. Å ena sidan kan 

språket ses som ett resultat av kulturen därför att människor som lever i kulturen beskriver sin 
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tillvaro med språket.  Språket ger således uttryck för vad människor tycker och tänker. Å andra 

sidan så är det genom språket som vi lär oss, strukturerar våra tankar och beskriver relationer 

med exempelvis de binära oppositioner som Saussure behandlar (Lévi-Strauss, 1963: 68f). 

Mary Douglas klassificeringssystem 
De språkliga binära oppositioner som kan användas i en matpräglad kontext kan exempelvis 

vara nyttigt – onyttigt, gott – äckligt eller fräscht och ofräscht. Antropologen Mary Douglas 

som skriver om smuts i boken Renhet och fara (1966/1997) menar att binära oppositioner bildar 

klassificeringsstrukturer som människor använder sig av för att orientera sig i vardagen. Vad 

som dock klassas som exempelvis fräscht är relativt. En färsk gurka köpt i en livsmedelsbutik 

kan exempelvis klassas som fräsch men den kanske inte är lika fräsch som en nyss skördad 

gurka på en ekologisk odling. Med samma retorik menar Douglas att trädgårdsredskap inte 

nödvändigtvis är smutsiga men att de framstår som smutsiga så när de påträffas inomhus. För 

att vi i vår vardag ska kunna effektivisera våra beslut menar Douglas att vi skapar system för 

att klassificera vad som är gångbart och inte i olika situationer (Douglas 1966/1977: 56f).  

I ett kaos av växlande intryck skapar var och en av oss en stabil värld i vilken föremålen har 

igenkännbara former, är stereoskopiskt utplacerade och beständiga. Under förnimmandet skapar vi 

något genom att ta till oss vissa signaler och förkasta andra. De lättast godtagna signalerna är de som 

enklast passar in i det mönster som vi byggt upp. Tvetydiga signaler tenderar att bli behandlade, som 

om de harmoniserade med resten av mönstret. Disharmoniska signaler däremot förkastas i regel. För 

att de skall kunna accepteras, måste strukturen hos föreställningarna modifieras. Efter hand som 

inlärningen fortskrider, benämns de olika föremålen. Deras namn påverkar sedan sättet på vilket de 

nästa gång uppfattas. När de en gång väl har fått sina beteckningar, stoppas de i fortsättningen 

snabbare in i sina rätta fack (Douglas, 1997: 56f).   

I en överförd betydelse kan exempelvis nyttigt och onyttigt ses som någonting vi lär oss. Vi 

skapar benämningar till dessa ting och ställer dem i relation till varandra. För att vi inte ska 

behöva göra en ny bedömning av dessa nyttiga och onyttiga ting så använder vi vårt 

klassificeringssystem. Genom att använda vårt klassificeringssystem kan bedömningen av 

nyttigt - onyttigt å ena sida automatiseras men å andra sidan innebär det att vi tar våra invanda 

mönster för givet. För att kunna undersöka dessa mönster måste de därför ifrågasättas (Douglas, 

1966/1997: 56f). 

Ritualer 
Mary Douglas använder ordet ritual i en flertydig bemärkelse i sin bok Renhet och fara 

(1966/1997). Dels undersöker Douglas hur primitiva folk använder ritualer som ett redskap för 

att hantera orenhet, smuts och andra oönskade företeelser. I denna bemärkelse kan ordet ritual 
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förstås som en religiös-magisk handling vilken även etnologen Barbro Klein diskuterar nedan. 

Samtidigt menar Douglas att ritualen även används i sekulariserade samhällen av liknande skäl 

men på skilda värdegrunder än de religiösa.  För att förstå användningen av ritualer trots 

kulturella skillnader som religion eller övernaturliga föreställningar, menar Douglas att 

skillnaderna mellan samhällena måste klargöras. Den ena skillnaden består enligt Douglas i att 

vår tids sekulariserade samhällssyn på smuts och orenhet kopplas till skönhet och hygien istället 

för religiösa företeelser. Den andra skillnaden består i hur primitiva folk respektive modern 

forskning ser på sjukdomsspridning. Vår tids forskning har genererat en vetenskaplig 

uppfattning om hur sjukdomar sprider sig. Denna vetenskapliga uppfattning skiljer sig från de 

primitiva folkens uppfattning om sjukdomsspridning vilken ofta baserar sig på, i någon mån, 

övernaturliga krafter (Douglas, 1966/1997: 55). För att förstå ritualer bortom den religiösa 

tolkningen föreslår Douglas att ritualer kan ses som ett redskap för att upprätta ordning och 

struktur. Douglas menar att en ritual har tydligt definierade ramar, dels i ett tidsmässigt 

avseende i form av en början och ett slut, men även i avseenden med tydligt definierade platser 

och symboler (Douglas, 1966/1997: 92f). Douglas menar också att ritualen är viktig för att 

förstå fler sammanlänkade händelseförlopp. Som exempel tar hon veckodagarna;  

Varje veckodag har sin egen betydelse och, om somliga vanor ger en viss dag dess särprägel, blir 

den regelbundna efterlevnaden av dessa vanor en form av ritual. Söndagen är inte bara en vilodag. 

Den är dagen före måndagen och detsamma gäller för måndagen i förhållande till tisdagen. I egentlig 

mening kan vi inte uppleva tisdagen, om vi av någon anledning inte i vederbörlig ordning märkt att 

vi redan har kommit förbi måndagen. Att passera genom en viss del av förloppet utgör en nödvändig 

rutin för att vi skall bli medvetna om efterföljande del (Douglas, 1966/1997: 95). 

Barbro Klein ställer sig frågan hur ritualer påverkar organiserandet av människors liv. Klein 

menar, precis som Douglas, att ritualer kan ses som sociala företeelser och kulturella 

konstruktioner istället för enbart religiösa eller magiska praktiker eller handlingar.  Klein menar 

att ordet ritual ofta härleds till religiösa och magiska praktiker på grund av att antropologi och 

liknande forskning oftast studerat ritualer i samhällen där religion eller magiska inslag 

genomsyrat vardagslivets alla skeenden (Klein, 1995: 9ff).   

Liminala stadier och Communitas 
I samband med ritualer förekommer det som antropologen Victor Turner kallar liminala stadier 

och communitas. Turner beskriver liminalitet som ett diffust begrepp vilken kan tolkas som en 

symbolisk tröskel. Efter att ha passerat denna tröskel sätts vardagsvärldens sociala praktiker åt 

sidan i det tillstånd som Turner kallar communitas. Turner menar att communitas står i direkt 

opposition till de etablerade sociala strukturerna som upplevs i vardagen där ritualerna inte äger 
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rum (Turner, 1977: 95ff, 106). Känslan av att ryckas med i en förstamajdemonstration kan 

exemplifiera den känsla av undantag som tillståndet communitas kan medföra. Det liminala 

tillståndet råder så länge som demonstrationen pågår. Efter att demonstrationen är slut upphör 

communitas och det liminala stadiet vilket innebär att de vardagliga sociala strukturerna åter 

råder (Klein, 1995: 9ff). 

I min uppsats hämtar jag således inspiration från Douglas och Turner i min förståelse för 

ritualer. Ritualen är i kommande analys inte en magisk eller religiös företeelse utan ska snarare 

ses som en handling. Som liminal tid förstås den tid då ritualerna äger rum. Vardagens sociala 

strukturer sätts åt sidan under den liminala tiden då känslan av antistruktur, communitas, äger 

rum. Jag intresserar mig således för hur måltider kan tolkas som ritualer för att bland annat se 

hur maktbalansen mellan barn och föräldrar yttrar sig. Matens värde, symbolik och ritualer, 

tolkas av mig som budskap i större sammanhang. Jag menar exempelvis att en söndagsmiddag 

kan innehålla allt från känslor, minnen, förväntningar och andra emotionella sensationer. En 

måltid symboliserar ur detta perspektiv mer än det som finns på tallriken.  

Foodscapes och matmonster 
Andra teoretiska begrepp som bör nämnas i sammanhanget är foodscapes, eller matlandskap, 

samt matmonster. Jag kommer fortsättningsvis använda matlandskap, den svenska 

översättningen av foodscapes, i denna text. Etnologerna Helene Brembeck och Barbro 

Johansson skriver i artikeln Foodscapes and Children’s Bodies (2010) om hur barn ser på 

ätande i skiftande sociala miljöer. Matlandskapen gestaltar skiftande sociala miljöer vilket 

skapar skillnader i hur värderingar och upplevelser runt mat uppstår. Det framkommer också i 

studien hur olika sociala sammanhang påverkar de roller som barn kan tänkas inta i ätandets 

olika matlandskap. Ett exempel jag använder mig av i denna uppsats är ”matmonstret” som 

symboliserar den roll barn och vuxna kan inta i ett matlandskap. Barn som inträder i rollen som 

matmonster kan ses i opposition till vuxenvärldens sociala förhållningsregler där barnen på 

olika sätt gör motstånd mot de den ordning vuxenvärden försöker skapa (Brembeck & Barbro 

Johansson, 2010: 803f). Med hjälp av begreppet matlandskap och matmonster kan mina 

respondenters berättelser om matens sociala kontext belysas.  

Forskningssammanhang 
För att läsa in mig på det befintliga forskningsfältet gällande mat i ett etnologiskt perspektiv 

har jag sökt i olika databaser. Sökordet ”mat” genererade , med svenska språket som angivet 
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filter, 1963 träffar (2018-10-18) i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA)1. Sökordet 

matlagning genererade 163 träffar och sökordet matkultur gav 52 träffar (2018-10-18). 

Liknande resultat av respektive sökord genererades vid en sökning via Södertörns högskolas 

litteraturdatabas SöderScholar2. Jag har även använt mig av sökorden kock, kök, 

måltidskunskap i mina sökningar men med dessa sökord har jag inte hittat någon etnologisk 

forskning som tangerar mitt uppsatsämne. En slutsats jag dragit utav dessa sökningar är att det 

skrivits om mat i en mängd olika discipliner men att matlagning och matkultur ur ett etnologiskt 

perspektiv inte är lika frekvent förekommande. De resultat som jag via mina litteratursökningar 

finner relevanta att ta upp i samband med min egen studie nämns här i korthet. 

Tidigare forskning i en etnologisk kontext  
I etnologen Håkan Jönssons avhandling Mjölk (2005) kan läsaren följa mejeriprodukternas 

framåtskridande från 1920-talet och framåt i Sverige. Jönsson tar upp hur mjölken fått rykte om 

sig att bygga starka ben i svenska barn och hur den svenska mjölken hotades av den tyska 

matvarubutiken Lidls svenska etablering. Vidare diskuterar Jönsson andra aspekter så som 

exempelvis hur snabbmaten fått sitt dåliga rykte och vilka etablerade föreställningar 

snabbmaten hotar.  

Etnologen Richard Tellström skriver i boken Hunger och törst (2015) om svenska matvanor, 

och varför vi ägnar så mycket tid och energi åt mat. Tellström har som ambition att förstå maten 

utifrån ett kulturellt perspektiv och menar att det är via mat och ätande i sociala sammanhang 

som vi etablerar och känner samhörighet med andra. I boken diskuteras även livsmedels olika 

betydelser, matens symbolik och könsroller. Tellström diskuterar bland andra dessa teman 

varvat med historiska kontexter. 

Etnologen Anders Salomonsson är redaktör i antologin Mera än mat (1987). Han skriver i 

kapitlet ”Det vegetariska alternativet” om hur en hälsovåg sköljt in och präglat den 

västerländska livsstilen från 1970-talet och framåt. Denna trend har medfört både ett fokus på 

hälsa och kost. Som ett led i denna trend visar Salomonsson på hur den vegetariska kosten 

kopplas till inre och yttre skönhet och hur olika medier slagit mynt av detta.  

Etnologen Beatriz Borda (Lindqvist) skriver ett kapitel i antologin Mera än mat (1987). Borda 

beskriver hur sydamerikanska flyktingar under 1970-talet kom till Sverige och vad matens roll 

spelade i mötet med Sverige och svenskarna. Borda lyfter fram hur de sydamerikanska 

                                                           
1 www.diva-portal.org/ 
2 http://soh-
primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SOH_main&reset_config=true 
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flyktingarna använder maten som protest men också som ett sätt att förena familjen och andra 

flyktingar med varandra. Matens roll i de sydamerikanska flyktingarnas situation lyfts fram som 

en identitetsmarkör. Borda lyfter även fram skillnader och likheter mellan de sydamerikanska 

flyktingarna och svenskarna. Ämnen som Borda berör här är även kvinnligt och manligt samt 

privat och offentligt.  

Etnologen Nils-Arvid Bringéus skriver också ett kapitel i Mera än mat (1987). I kapitlet ”Mat 

och Makt” skriver Bringéus om matens drivkrafter och hur dessa har skiftat över tid. Bringéus 

menar att svenskar från 1980-talet och framåt inte motiverats av hunger på annat sätt än att den 

retat aptiten. Vad som däremot präglar de svenska matvanorna är brist på tid (Bringéus, 1987: 

38f). 

Nils-Arvid Bringéus är också redaktör till antologin Arbete och Redskap (1979) och skriver i 

kapitlet om matberedning bland annat om hur hushållsarbetet mellan män och kvinnor historiskt 

delats upp. Bringéus skriver även om jordbruk och byggnadsskick i boken. I antologin skriver 

även etnologen Göran Rosander ett kapitel. Rosander skriver bland annat om hur måltider 

markerat övergången mellan arbete och vila samt hur måltiderna styckat upp arbetsdagen i 

allmogesamhället.  

Nils-Arvid Bringéus är även redaktör till boken Mat och miljö (1970) där skriver etnologen 

Brita Egart bland annat om varför vi äter viss typ av kött som exempelvis nöt och fläsk men 

inte hund och häst. Egart lyfter fram hur kulturella anledningar formas i skiftande kontexter och 

hur matkultur kan påverkas av allt från ekonomi till religion (Egart,1970: 205–212).  

I den etnologiska tidskriften kulturella perspektiv (2000, 9, 3) skriver dietisten Annika Wesslén 

ett kapitel om hur svenska ungdomar ser på manligt och kvinnligt i matlagningens kontext. 

Wesslén visar att ungdomar har en bild av att matlagning mestadels är kvinnans ansvar i en 

heterosexuell relation. Även om pojkar och män antas ta ett större ansvar så menar Wesslén att 

huvudansvaret ligger på kvinnan (Wesslén, 2000: 46ff). 

Etnologen Beatriz Lindqvist skriver om svenskars intresse för italiensk mat i boken Från 

matproduktion till gastronomi (2013). Lindqvist menar att flera anledningar spelar in i den 

fascination svenskar verkar hysa för den italienska maten. De italienska råvarornas föreställda 

fräschhet, de toskanska landskapen och den italienska familjemåltiden lyfts fram som 

anledningar som kontrasterar sig mot den svenska vardagen.  
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Tidigare forskning utanför den etnologiska disciplinen 
Professorn i litteraturvetenskap Peter Forsgren skriver i artikeln Bort med husmanskosten! Ska 

bli mitt valspråk (2015) om hur Elin Wägner i sina noveller Pennskaftet och Norrtullsligan 

använder mat och matlagning för att rikta kritik mot representationen av kvinnorollen i hennes 

samtida Sverige. Forsgren refererar till Diana Mcgee och skriver att 

McGee understryker också att mat och måltider kan förstås som uttryck för olika kulturella och 

sociala koder. Valet av mat, tillagningen av den liksom själva måltiden är viktiga aspekter av kultur 

i bred mening och genom dessa definieras och regleras socialt umgänge och gemenskap (Mcgee, se 

Forsgren, 2015: 27). 

I den tidigare nämnda boken Från matproduktion till gastronomi (2013) skriver Mia Prim, 

filosofie doktor i Culinary Arts and Sciences, om måltidens kontext. Prim lyfter fram hur 

måltidens kontext är avgörande för hur maten smakar och upplevs. Prim tar som exempel upp 

hur ett antal testpersoner (bedömare) ändrade sin uppfattning om hur maträtten upplevdes 

beroende på ljussättningen.  

Efter ett tag förändrades belysningen i lokalen och det visade sig att köttet blev blått, pommes 

fritesen gröna och ärtorna röda. Bedömarna började då att må fysiskt illa (Prim, 2013: 146) 

 

Prim visar med sitt inlägg att kontexten för hur mat tillreds och framställs har en avgörande 

betydelse för hur mat upplevs. 

Övrig litteratur 
Utöver den tidigare nämnda forskningen kommer jag att använda mig av etnologerna Orvar 

Löfgrens och Jonas Frykmans bok Den kultiverade människan (1979). 

Metod och material 
Materialet till uppsatsen består av fem intervjuer som jag tillsammans med mina respondenter 

genomfört mellan datumen 2018-11-13 och 2018-11-27. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade, vilket innebär att intervjuerna har förberetts genom att ett antal frågor 

sammanställts före intervjuerna. Dessa frågor har fungerat som riktmärken och verktyg för att 

utveckla intervjuerna till samtalsliknande former. Varje intervju har tagit cirka 60 minuter och 

spelats in elektroniskt. Intervjuerna har skett i mitt hem förutom i ett fall då intervjun gjordes i 

respondentens hem. Bearbetning av materialet har därefter gjorts i sin helhet. Jag har 

transkriberat hela intervjuerna för att göra det Magne Holme och Krohn Solvang (1997) kallar 

för helhetsanalys. Helhetsanalysen bygger på att all den insamlade information analyseras och 

värderas för att kunna förstås i sitt sammanhang och i sin helhet. Genom att analysera materialet 

i sin helhet framträder olika teman. Genom tematisering av materialet kan frågeställningarna 
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som styr studiens riktning preciseras. Tematiseringen har underlättat analysen av materialet 

eftersom den information jag anser vara relevant för studien lättare kunnat identifieras (Magne 

Holme & Krohn Solvang 1997: 141f). Jag har valt att använda mig av intervjuer i uppsatsen 

därför att intervju som metod skapar ett material som grundar sig på människors upplevelser. 

Genom att tematisera och jämföra respondenternas olika berättelser om sin verklighet kan 

samstämmighet och skillnader visa sig.  Dessa skillnader och likheter är i sin tur intressanta att 

undersöka utifrån ett etnologiskt perspektiv.  

Urval och reflexivitet 
För att kunna producera ett relevant material till en studie anser jag att respondenterna i studien 

bör ha en relation till de frågor som studien involverar. I min undersökning kan den uppgiften 

tänkas vara tacksam eftersom alla människor har en relation till mat. Det är dock värt att ägna 

urvalsgruppen ett kritiskt granskande. Bortsett från det självklara faktum att alla människor har 

en relation till mat är vi alla olika och har olika förutsättningar i våra liv. Samtliga av mina 

respondenter, som har givits fingerade namn, har genomgått en eftergymnasial utbildning med 

undantag från en person som för närvarande har ett studieuppehåll och istället arbetar. Samtliga 

av respondenterna har arbete och bostad i Stockholm. Respondenternas ålder är mellan 30 till 

36 och samtliga är födda i Sverige med en eller två svenskfödda föräldrar. Respondenterna är 

både kvinnor och män eftersom studien intresserar sig för eventuella skillnader mellan könen. 

Respondenterna är inte vegetarianer och följer inte en speciell diet. Utifrån dessa faktorer kan 

ett antagande vara att respondenterna har en liknande syn på svensk matkultur eftersom de har 

en liknande livssituation. Det finns dock skillnader mellan respondenterna som är värda att 

nämna i sammanhanget eftersom barn och civilstånd kan generera olikheter i materialet. Här 

följer en kort presentation av respondenternas ålder, antal barn och civilstånd:  

1. Markus, 36 år, två barn som bor hos honom varannan vecka, ensamstående. 

2. Madelen, 31 år, två barn, samboende.  

3. Jenny, 34 år, inga barn, ensamstående.  

4. Gustav, 33 år, två barn, gift. 

5. Johannes, 30 år, inga barn, gift.  

Även min egen relation till respondenterna kan problematiseras. Respondenterna som ingår i 

studien är personer som jag fått kontakt med via mitt personliga sociala nätverk. Jag har vid 

skilda sociala sammanhang frågat dessa personer om de vill ställa upp som respondenter till 

min undersökning. Genom att intervjua människor i min sociala sfärs periferi har min 

förhoppning varit att få skapa ett trovärdigt och användbart material. En fördel med att intervjua 
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personer som kan länkas in i den privata sociala sfären kan å ena sidan vara att jag som forskare 

får ett försprång i den förtroenderelation som intervjusituationen gynnas av. Å andra sidan 

riskerar detta förfarande att jag som forskare i den redan etablerade relationen också tolkar 

informationen från respondenterna på ett annat sätt än om det för mig varit en okänd person. 

Min förkunskap om respondenternas förhållande till studiens frågeställningar har innan studien 

varit i det närmsta obefintlig men jag är medveten om att mitt sociala förhållande till 

respondenterna kan påverka studiens resultat.  

Avgränsningar 
I denna uppsats har jag begränsat mig till en relativt homogen urvalsgrupp av respondenter. En 

förklaring till detta är att jag vill se om det är möjligt att dra slutsatser utifrån deras utsagor. För 

att materialet inte ska växa sig för stort i förhållande till de ramar som en C-uppsats rymmer 

har jag även känt mig manad att begränsa de frågeställningar och det material som tillkommit 

under intervjuerna. Jag är medveten om att det finns fler tillämpbara teoretiska perspektiv och 

att en annan urvalsgrupp, bestående av ett större åldersspann, respondenter med olika 

etniciteter, kunnat ge ett annat resultat. Uppsatsen ger dock en fingervisning om hur personer 

med liknande bakgrund som mina respondenter kan tänkas se på de frågeställningar denna 

undersökning behandlar. 

Disposition 
I analyskapitlet redovisar jag det material som jag samlat in och jämför det med tidigare 

forskning. Kapitlet börjar med en historisk bakgrund som presenterar ämnet och ger ett 

sammanhang för respondenternas utsagor. Utifrån den tematiska helhetsanalysen jag 

redogjorde för under metod och material har jag identifierat ett antal övergripande rubriker. 

Genom att de fyra första rubrikerna; ”Tider att äta”, ”Vardag - helg”, ”Privat - offentligt” samt 

”Äta själv eller i sällskap” ordnas i följd riktar jag sökarljuset mot tid, rum och social miljö. 

Med de tre sista rubrikerna ”Kvinnligt – manligt”, ”Barn – vuxen”, ”Svenskt – ickesvenskt” 

fokuserar jag istället på olika maktperspektiv. Genom att disponera analysen i denna ordning 

vill jag skapa en röd tråd där styckena följer varandra med förklarande övergångar. Det tredje 

kapitlet utgörs av sammanfattande slutsatser samt förslag till framtida forskning. I de 

sammanfattande slutsatserna tillåter jag mig att dra slutsatser baserat på det material och 

resonemang som presenterats i analysdelen. Det avslutande kapitlet utgörs av källor och 

litteratur samt en bilaga med de frågor som legat till grund för intervjuerna. 
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ANALYS 
 

 

Historisk bakgrund 
Vad människor i Sverige historiskt sett har ätit är enligt etnologen Anders Salomonsson 

väldokumenterat. Salomonsson skriver att folklivsskildrare som Olaus Magnus och Carl von 

Linné bidragit med kunskaper om forna tiders maträtter och bordsskick. Ett exempel närmre 

vår egen tid är etnologen Nils Keyland som år 1919 skrev boken Svensk allmogekost. Intresset 

för svensk matforskning fick ett nytt fokus efter den internationella matforskningskonferensen 

i Lund år 1970 där etnologen Nils-Arvid Bringéus var en av drivkrafterna. Bringéus står även 

som redaktör till antologierna Mat och miljö (1970) och Arbete och redskap (1979) vilka är 

exempel på etnologisk matforskning (Salomonsson, 1987: 9). 

Etnologen Göran Rosander skriver i den nyss nämnda antologin Arbete och redskap (1979) om 

bondesamhällets vardag. Rosander skriver att arbetsdagen i det gamla bondesamhället 

reglerades av att människa och djur behövde pauser för att äta ungefär var fjärde timme. Större 

arbetsgivare använde många gånger en så kallad vällingklocka för att signalera matpaus till 

arbetskraften. Även byarnas kyrkklockor har använts för att markera arbetsdagens början och 

dess slut. Eftersom kyrkans ställning i bondesamhället var normskapande, genom exempelvis 

katekesen och kyrkolagen, är det förståeligt att kyrkans syn på arbetsveckan integrerades i 

samhället. Ett förbud mot arbete på sabbaten, eller söndagen, har funnits i olika utsträckningar 

baserat på den kristna tron och på 1730-talet utgick böter till den som arbetade en söndag. Den 

klockringning som markerade slutet på lördagens arbetsdag signalerade således samtidigt vila 

för arbetaren i och med den kommande söndagen.  Klockringningen symboliserade övergången 

mellan arbete och vila, eller arbetsdag och helg vilka kan ses som binära oppositioner till 

varandra (Rosander, 1979: 16ff).  

På grund av kyrkans förbud mot att arbeta på söndagar kom söndagens måltider att ställas i 

särställning till de övriga veckodagarnas måltider. Enligt etnologen Richard Tellström kan 

söndagsmiddagen härledas till kristendomen och det tredje av guds tio budord. Det tredje 

budordet säger att sabbatsdagen (söndagen) är avsedd för vila och till att helga gud (Bibeln, 2 

Mosebok 20: 8-10). Tellström menar därför att maten förbereddes på lördagen så att den skulle 

kunna avnjutas utan arbete på söndagen. Genom att maten lagades på lördagen och enbart 

värmdes upp på söndagen fanns tid för att ägna söndagen åt aktiviteter som inte var möjliga i 

arbetsveckans vardagsslit. Söndagen blev en dag då tidsramarna tillät familjen att tillsammans 
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i lugn och ro äta en festligare måltid tillsammans. Trots att det svenska samhället idag anses 

som allt mer sekulariserat så har söndagsmiddagen kommit att leva kvar i viss bemärkelse 

(Tellström, 2015: 62,119).  

Rosander skriver också om arbetsförhållanden i allmogesamhället och visar hur sysslorna ofta 

delades upp i kvinnligt – manligt samt i inomhus – utomhussysslor. I de allra flesta fall 

tilldelades kvinnorna inomhussysslorna medan männen arbetade utomhus. Det fanns fler 

anledningar till denna uppdelning och det förekom också undantag. En anledning till 

uppdelningen kvinnor – män relaterade till inomhus – utomhus kan kopplas till arbetsmiljö. 

Utomhussysslor som lantbruk, jakt och fiske kunde vara belägna långt bort från hushållet vilket 

medfört att en uppdelning av den manliga och kvinnliga arbetskraften var tvungen att göras. 

Rosander menar att samhällsvärderingarna vid denna tidpunkt även kom att präglas av 

borgerliga värderingar som implicerade ett högre fokus på bostadens sysslor. Detta medförde 

att kvinnan kom att bli förknippad med hemmet i en större utsträckning. I en närmre anslutning 

till bostaden fanns även sysslorna knutna till djurskötseln. Mjölkning var en kvinnlig uppgift 

som samtidigt var tabubelagd för män. Straffet för att bryta mot de könssegregerade rollerna 

var behäftade med skam vilket resulterade i att uppdelningen mellan sysslor och åtskilda 

arbetsplatserna upprätthölls (Rosander, 1979: 24, 40). Bringéus menar att med kvinnan som 

hushållets förgrundsgestalt följde även ansvaret över matens domäner. Även om det fanns 

hushållsrelaterade arbetsuppgifter som kodades som manliga i sammanhanget, exempelvis, 

slakt och jakt, fördes mathållningens huvudansvar vidare av kvinnor. Ett undantag bör dock 

nämnas i detta sammanhang. Kvinnans roll över matens domäner sträckte sig inom en 

omhändertagande kontext. Utöver hushållets mathållning inkluderades även festligheter och 

högtider. När det däremot gällde matlagning i en yrkesutövande position, alltså utanför hemmet, 

var det däremot mannen som hade rollen som kock. Dikotomierna inomhus respektive 

utomhussysslor samt kvinnligt respektive manligt skapade en uppdelning som upprätthöll 

ordningen i allmogesamhället. Ett brott mot normen medförde en sanktion i form av skam, 

medan handlingar och sysslor som utförts i enlighet med normen blev det rätta. (Bringéus, 1979: 

196f; Rosander, 1979: 40).  

Tider att äta 
Som nämnts i tidigare avsnitt delades arbetsdagen i bondesamhället upp av matpauser. När 

arbetspasset på lördagen avslutats väntades en dags vila med en ofta rikare söndagsmåltid. 

Kontrasterna mellan arbetsdag och helg konkretiserades. Det har också nämnts tidigare hur 

helgens tidsramar kan främja familjeaktiviteter (Rosander 1979: 26ff; Tellström, 2015: 151). 
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Den nämnda historiska bakgrunden kan till viss del ge oss förståelse för hur vi ser på mat i vår 

egen tid. Men det finns naturligtvis skillnader mellan då och nu. Mina respondenters 

vardagssysslor och aktiviteter kan dock inte enbart ses i kontraster som vardagsarbete – 

helgledigt eller det privata hemmet – det offentliga rummet. Deras dagar låter sig inte heller 

inrutas av matpauser var fjärde timme på grund av kroppsarbete. En mer nyanserad bild av hur 

respondenterna förhåller sig till förhållandet mellan mat och tid framkommer i 

intervjumaterialet. Respondenterna nämner tiden som en viktig faktor när valet av mat kommer 

på tal. Respondenternas varierande livssituationer med aktiviteter rörande barn, träning, arbete 

och andra aktiviteter utgör en del av de resonemang som framkommer. När jag uppmanar mina 

respondenter att reflektera över hur samhällstempot avspeglar sig i maten framträder en bild 

där maten i vissa fall kan jämföras med en logistisk nödvändighet. Respondenten Markus säger 

i sammanhanget:  

Man äter väll on the go. Alltså man äter ju inte hemma kanske i samma utsträckning som man gjort 

förut […]. Så hemmet är ju inte basen längre, utan man är i rörelse och man äter kanske efter jobbet 

eller, med polarna, det är mycket snabbmat tror jag. Så det blir ju en social knytpunkt, att äta 

tillsammans (Markus). 

Markus iakttagelse att rörelse är en faktor som påverkar individers kosthållning är intressant då 

rörelsen ställs i ett oppositionellt förhållande till hemmet, som han menar utgör individens fasta 

bas. Citatet kan tolkas som att det finns två konkurrerande värden där individens rörelser och 

aktiviteter ställs i dikotomi till familjens fasta och trygga plats. Snabbmaten som nämns i citatet 

ställs då också i opposition till den hemlagade maten. Etnologen Håkan Jönsson resonerar kring 

påståendet om att matkonsumtionen i samhället går i en individualistisk riktning. Jönsson 

beskriver påståendets följder av det individualistiska ätandet, med snabbmat och småätande, 

som ett hinder för den etablerade familjemåltiden. Jönsson tar inte ställning till huruvida 

påståendet är sant eller inte utan använder det snarare som en grund för sitt resonemang 

(Jönsson, 2005: 160). Påståendet går dock i linje med vad respondenten Markus säger. Liknande 

resonemang beskrivs även av dietisten Annika Wesslén som gjort en studie om ungdomars 

attityder och värderingar till mat vilken presenteras i den etnologiska tidskriften Kulturella 

perspektiv (2000). Wesslén menar att ungdomarna som ingår i hennes studie anser att 

familjemiddagen är viktig av dels sociala skäl men också för att den hemlagade maten uppfattas 

som trygg. Samtidigt menar Wesslén att ungdomarna uppskattar snabbmat för dess smak och 

de snabba serveringsmöjligheterna som snabbmaten medför samtidigt som de tror att 

familjemiddagar blir allt mer ovanliga (Wesslén, 2000: 47f). En annan förklaring till varför 
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snabbmaten och det individuella ätandet kan triumfera över familjemåltidens hemmalagade 

husmanskost trots snabbmatens dåliga rykte ger respondenten Johannes: 

Snabbmaten överlever för att vi lever snabbare liv på sätt och vis. I alla fall i storstan. Det är mycket 

stress, det ska gå fort fort fort. Ens liv är ju fullproppade med aktiviteter och sånt man ska göra 

liksom. Jobba, träffa polaren, sen ska du träna, du ska göra det och det och det, och då kommer 

snabbmaten alltid att vara relevant. Att få i oss snabb föda på studs. Eller när du är ute och reser, det 

är inte alltid du har så mycket tid på dig när du ska från punkt A till punkt B. Då är en hamburgare 

perfekt liksom. Eller åka bil upp till fjällen med familjen, då blir sibylla ett naturligt stopp. Det fyller 

en funktion och du ska få maten fort. Så länge människor behöver mat väldigt fort så kommer 

snabbmaten att leva kvar även om det är onyttigt (Johannes). 

Mat blir enligt Johannes resonemang i vissa fall en logistisk nödvändighet. Johannes reflektion 

angående snabbmat är att snabbmaten fyller en funktion ”du ska få maten fort” (Johannes). Det 

framgår också av Johannes utsaga att olika kvällsaktiviteter påverkar vilken typ av mat som 

konsumeras. Vid tidsbrist kanske valet faller på snabbmat medan andra situationer kan påkalla 

ett annat beslut. Respondenten Jenny säger följande när hon berättar om den mat hon själv äter: 

När jag kommer hem från jobbet så är jag oftast jättehungrig och då är det väldigt skönt att såhär, 

att antingen ha… har jag jättetur har jag redan lagat mat vid något tillfälle när jag var mindre hungrig 

som man kan värma på. Det är ju det bästa som finns, hemmagjord matlåda till middag. Annars blir 

det väll nånting som går hyfsat fort, och då blir det nog rätt ofta halvfabrikat. Men en stor del av 

tiden nu för tiden äter jag också ute. Jag går direkt från jobbet och gör nånting, och då kan det vara 

allt från en korv på pressbyrån till att det faktiskt är restaurangmiddag eller ibland att man typ slänger 

i sig nån form av frysmat på jobbet innan jag går (Jenny). 

I de tidigare nämnda citaten framträder värderingar, faktorer och förhandlingar som spelar in i 

respondenternas val av mat. En av de faktorer som återkommer, implicit eller explicit, i 

respondenternas berättelser är tiden. För att få vardagslivet att gå ihop blir tiden en faktor att ta 

hänsyn till. Respondenten Gustav säger sig till viss del vara motståndare till hel- och 

halvfabrikat på grund av tillsatser och e-ämnen. Han medger dock att tid är en viktig del i frågan 

om vilken mat som lagas (Gustav). Gustav säger: 

Det är tråkigt om barn är vana vid halvfabrikat. Får det hemma och i skolan. […] Men folk är så 

stressade. De har så mycket annat att tänka på tror jag. Jag tror jobben tar väldigt mycket tid från 

människorna men alla föräldrar borde ju egentligen laga mat till sina barn varje dag (Gustav). 

Ur citatet är det möjligt att å ena sidan åter se tiden som ett argument för att välja hel- och 

halvfabrikat. Å andra sidan ställs hel -och halvfabrikat i dikotomi till lagad mat där eventuella 

barn står som mottagare. Håkan Jönsson beskriver matlagning som en kärleksfull akt där 
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matlagningen innebär ett överförande av värderingar. Matlagningen är en slags demonstration 

i vad som är rätt och fel när det gäller den föda vi intar. Eftersom födan i grunden utgör en 

livsnödvändighet för oss är det också rimligt att se mat och matlagning som omsorg. Hel- och 

halvfabrikat kan inte förmedla dessa värderingar eftersom de inte är hemlagade utan snarare 

fabrikslagade. Hel- och halvfabrikat blir således en kompromiss där tid sparas in men den 

hemlagade matens värderingar går förlorade (Jönsson, 2005: 125f). Finns det då några 

skillnader mellan hur vi äter på vardagar respektive helger? Som den historiska bakgrunden 

angav hade söndagsmåltiden en festligare prägel som utgjorde en samlingspunkt för familjen. 

I dagens samhälle där även lördagen blivit helgdag är det rimligt att anta att slutet på 

arbetsveckan för många istället inträder när fredagens arbetspass är avslutat (Tellström, 2015: 

150).  

Vardag - helg 
När helgen nalkas på fredagseftermiddagen kanske en sista veckoansträngning görs i de 

livsmedelsbutiker vars varor lockar oss med sina smaker och symboler. Frågan vad som ska 

tillredas och ätas på denna högtidliga dag löses av många, men inte alla, genom att laga tacos. 

Bland mina informanter som har egna barn är fredagstacos ett vanligt inslag. Åsikterna om 

maträtten verkar gå isär bland respondenterna och deras barn men maträtten ses ändå som ett 

återkommande inslag gällande fredagens middagsförslag. Respondenten Markus säger att han 

hatar tacos men att hans barn vill ha det varje fredag. Han säger vidare: 

Man vet att det är i slutet på veckan. Då ska man laga nått enkelt, men man vill ha något exotiskt. 

Då gör man som i Meeexxiiicoooo och äter tacos… som inte ens ser ut som i Mexico […]. Det är 

fest... det är lite så där… nu är det fredag… nu är det fredag, nu ska vi in i alkoholdimman… och 

ungarna ska få sig lite färgglad köttfärs… och plocka lite… […] lite grönt, gurka, lite rött tomat, och 

så lite gulvit strimlad ost... […] jag skulle helst skippa den där tacofredagen. Jag försöker komma 

undan så ofta jag kan. Men då blir barnen arga (Markus). 

I citatet ovan kan vi läsa hur respondenten Markus syn på tacos skiljer sig från hans barns syn. 

Å ena sidan framkommer det att tacos står för någonting exotiskt samtidigt som han ironiserar 

det exotiska och menar att det egentligen inte är så tacon ser ut i Mexico. En fördel med tacos 

är däremot att det är enkelt att laga samtidigt som fredagen utgör en festligare dag. I samma 

andemening ironiserar han över helgens alkoholintag (han är dock nykterist) för att understryka 

helgens festligare händelseförlopp som kontrasterar sig mot vardagsmiddagarna. Konsekvensen 

av att bryta mot barnens önskan om fredagstacos medför även barnens missnöje. Om detta 

missnöje ställs emot fredagens festligare aura ser vi att Markus och hans barn antar olika roller 
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i den ritual som fredagsmiddagen utgör. Respondenten Madelen som också har barn säger 

angående tacos och fredagar: 

Det [tacos] är något som barn gillar, det är liksom lite festligare än vardagsrätterna men det tar inte 

så lång tid att göra vanlig fredagtacos med köttfärs. Men den är lite festligare och att det är fredag 

och man vill ändå festa till det för att nu är det helg. För du står ju inte och gör en Boeuf bourguignon 

en fredag för att det tar för många timmar. Så då kanske det är ett bra exempel på något mellanting 

på något festligare men som går lite fortare (Madelen).  

Även i detta citat markeras tacos som ett festligare alternativ för att signalera övergången mellan 

vecka och helg. En annan aspekt som framträder i citat ovan är hur tiden som resurs spelar in i 

framställningen av middagsmåltiden. Vanlig fredagstacos med köttfärs tar inte så lång tid i 

jämförelse med det franska långkoket Bœuf bourguignon menar Madelen. Således kan veckans 

dagar delas upp i dagar då det finns tid att laga tidsmässigt krävande maträtter samtidigt som 

det finns dagar där denna tid inte finns. Vardag och helg kan således ses som binära oppositioner 

till varandra. Fredagen, som markerar övergången mellan vardag och helg behöver därför en 

speciell maträtt som både är enkel och tidsmässigt anpassad efter vardagens tempo samtidigt 

som den ska upplevas festligare i enlighet med inträdet i helgen.  

Mary Douglas som använder sig av begreppet ritual, för att undersöka hur primitiva folk och 

människor i vår tid hanterar och strukturerar vardagen, menar att ritualer påverkar människors 

uppfattning om nuet. Douglas säger: 

Riters stödjande verkan för minnet är välkänd. När vi gör en knut på näsduken, förtrollar vi inte vår 

minnesförmåga utan ställer den under ett yttre teckens kontroll. Ritualer skärper således 

uppmärksamheten genom inramning; de väcker liv i minnesförmågan och sammanbinder nuet med 

relevanta händelser i det förgångna. Dessutom stöder ritualer varseblivandet, eller snarare förändrar 

de vaseblivandet, därför att urvalsprinciperna ändras (Douglas, 1966/1997: 94). 

När arbetsveckan således går över i helg kan en tacomiddag ur ett rituellt perspektiv ses som 

ett verktyg för att strukturera och ordna veckans kronologiska och kausala ordning. 

Tacomiddagen påminner middagsdeltagarna om de kommande lediga dagarna och tacos utgör 

således en upplevelse som åtminstone barnen inte vill gå miste om.  

Etnologen Barbro Klein menar att ordet ritual är intressant eftersom det kan tolkas på olika sätt 

samt användas i skiftande sammanhang. En anledning till att ordet ritual använts i exempelvis 

religiösa sammanhang är på grund av den kraft som ritualen många gånger förknippas med 

(Klein, 1995: 10f). Kraften eller känslan som ritualen medför kallas av antropologen Victor 

Turner för communitas. Under ritualens liminala stadie åsidosätts de ordinarie sociala 
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strukturerna då ritualens sociala tillstånd, communitas, tillfälligt tar över (Klein, 1995: 10f: 

Turner, 1977: 95ff). Ett exempel på hur tacos kan passas in i fredagsritualens kontext är dess 

färg, tillredning och hur den förtärs. Tacos kan kontrasteras mot annan mat eftersom den av 

vissa anledningar skiljer sig från annan mat. Dels är de skiftande färgerna med de gula 

tacoskalen, den gröna gurkan, de röda tomaterna, den gulvita osten samt den bruna köttfärsen. 

Genom att plocka lite av varje kan middagsdeltagarna välja själva vad de vill ha i sin taco. 

Barnen som oftast har begränsade möjligheter att välja hur maten ska komponeras får här själva 

bestämma vad de ska stoppa i munnen utifrån de ingredienser som finns tillgängliga. Det är 

också fullt möjligt menar jag (och jag tror att det är en allmänt vedertaget) att tacosmåltiden 

sedan intages med händerna. Ur ett perspektiv kan således tacomiddagen utgöra en frizon, eller 

till och med ett motstånd, från det vardagliga tvånget att hålla sig till det strukturerade 

bordsskicket där maten skall förtäras enligt omgivningens välmenande sociala regler. 

Tillståndet när vuxna och barn tillsammans äter fredagsmiddagen med händerna, mellan vardag 

och helg, kan skapa känslan av communitas. Barn och vuxna befinner sig på en relativt 

jämställd hierarkisk nivå där sociala konventioner och bordsskick är tillfälligt åsidosatta 

(Turner, 1977: 95ff). 

Håkan Jönsson som har forskat kring mejerivaror och mat skriver i sin avhandling Mjölk (2005) 

att det finns en djupt rotad föreställning i samhället som föreskriver familjens gemensamma 

måltider vid fasta tidpunkter. Måltiderna har setts som en viktig process i konstituerandet av 

familjen som enhet och social entitet. Vidare menar Jönsson att matlagning i sammanhanget 

också kan ses som en kärleksfull akt där det hemlagade står för en säkerhet och äkthet framför 

snabbmatens mer ovissa tillverkningskontext (Jönsson, 2005: 124f). Ur den synvinkel kan de 

hot som riktas mot fredagens middagsritual även anses hota en del av den grund som familjens 

trygghet vilar på. Klein och Douglas framhäver att ritualer indikerar sammanhängande 

händelseförlopp (Klein, 1995: 27; Douglas 1966/1997; 95). Om fredagstacosen uteblir menar 

respondenten Markus att hans barn blir arga. Utan en ritual som markerar övergången mellan 

vecka och helg uteblir den liminala tiden som fredagsmiddagen innebär. Detta möjliggör att 

fredagen förpassas till en vanlig vardag. Ur detta perspektiv skulle helgen börja först på lördag 

morgon. Även om barnens ilska över den uteblivna fredagsmenyn inte är avgörande för 

huruvida helgen börjar eller inte, är det ändå värt att nämna i sammanhanget eftersom fredagen 

även symboliserar fest. Jag menar att det helt enkelt inte går att bortse helt från det faktum att 

barnens humör även påverkar de vuxna till den grad att de går med på att laga en maträtt de i 

vissa fall säger sig hata. 
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Genom att se på fredagstacos som en ritual blir det möjligt att skissera upp olika typer av 

gränser. En gräns som kan skönjas är den som markerar en viss övergång i kalenderveckan, den 

mellan vardag och helg. I mitt samtal med respondenten Gustav berör vi hastigt 

söndagsmiddagen som måltidsfenomen. På min uppmaning att berätta hur han själv ser på 

söndagsmiddagar säger han: 

G: Det beror på… för mig brukar det bli [att] rensa kylen, slafsa ihop något. Men det hade jag inte 

gjort om jag hade besök. Det blir slut på veckan, gör av med det som finns, börja en ny vecka. 

P: Vad tror du att den [söndagsmiddagen] fyller för funktion? 

G: Det kanske är att man flänger runt på olika håll på helgen men samlas på söndagen, nån form av 

samling (Gustav). 

Kylrensningen och som Gustav själv uttrycker det ”slafsa ihop något” (Gustav) är kanske inte 

något majoriteten av oss förknippar med måltidsfenomenet söndagsmiddag. Dock är det möjligt 

att urskilja spår av de resonemang som Rosander och Tellström fört. Att kylen rensas i slutet 

på veckan för att ge plats åt ny mat den kommande veckan markerar övergången mellan helgens 

ledighet och arbetsveckans vardag. Även familjens samling nämns i sammanhanget. 

Ett mer utvecklande resonemang för respondenten Johannes när han reflekterar angående 

söndagsmiddagar. Han menar att: 

Det är något speciellt, man samlade familjen eller i mitt fall var det jag, min pappa och min farmor. 

Det var någon form av ”nu summerar vi veckan middag”. Så den hade ju ett visst värde för mig. [På 

helgen] har man ju tid, man är ledig och tillagar någonting lite godare. Så kanske det blir matlåda av 

det. Så man kan ta med den här goda känslan från helgen in i veckan. Men framför allt att 

söndagsmiddagen summerar veckan så att, nu börjar vi om på ny kula här. Nu firar vi av den här 

veckan typ, på ett ickereligiöst sätt, som ”tack för att ni lever nu äter vi god mat” (Johannes).  

Söndagsmiddagen kan likt fredagsmiddagen ses som en ritual. Respondenten Johannes lyfter 

här fram olika delar som utmärker och avskiljer söndagsmiddagen från vardagarnas middagar. 

Johannes betonar att familjen samlas, äter tillsammans och summerar veckan som har gått. 

Johannes pratar även om den goda känslan som helgen och söndagsmiddagen skapar. Jag menar 

att den känslan, som Johannes nämner, bygger på söndagens oppositionella förhållande till 

arbetsveckans vardag. Söndagsmiddagen som ritual och oppositionella förhållande till 

vardagsveckan kan därför förstås som antistruktur eller communitas. I detta sammanhang kan 

också familjen och det privata ställas i binär opposition till världen utanför familjehemmet och 

det kollektiva. Oppositionen mellan hem och världen utanför konkretiseras ytterligare av att 

söndagen (eller fredagen) angränsar till vardagarnas ofta kollektiva aktiviteter. Eftersom 
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vardagarnas dagliga rutiner skiljer familjemedlemmarna åt blir helgen den tid då familjen kan 

samlas. Trots att söndagsmiddagen inte nödvändigtvis måste innehålla religiösa förtecken så 

stämmer Johannes erfarenheter väl in med Tellströms uppfattning om söndagsmiddagar. 

Johannes tankar om att söndagsmiddagens rester kan resultera i en matlåda är i sammanhanget 

viktiga. Matlådan kan å ena sidan ses som en praktisk och tids- och ekonomibesparande åtgärd 

på arbetets lunchrast, men matlådan kan även ges en symbolisk innebörd för helgens familjeliv 

i arbetsplatsens lunchrum. Som symbolisk produkt kan matlådan ur detta perspektiv kasta ett 

ljus över de binära oppositionerna privat – offentligt eftersom matlådan är en produkt från den 

privata miljön men äts i den offentliga miljön. 

Privat – offentligt 
När jag och respondenten Jenny pratar om vad hon äter på arbetets lunchrast berättar hon hur 

lunchmåltidens tillkomst påverkar hennes bild av sig själv. Jenny ser sig själv i kontrast till sina 

kollegor som den slarvige personen som kommer in sent på morgonen. Att hon dessutom har 

med sig frys- eller färdigmat som lunch får henne att känna hur hon ytterligare avviker från 

normen. 

J: Jag är ute sent och går och lägger mig sent, jag är singel och kommer in sent på jobbet och lagar 

inte mat, jag är absolut inte din stabila strukturerade stereotypa… för en gångs skull tillhör jag inte 

normen längre. 

P: Det kanske retar de andra? 

J: Ja det kanske det gör. Men på så sätt känner jag mig lite udda liksom. Och den här frysmaten är 

ytterligare ett tydligt signalement på såhär, nej jag har inte resterna från gårdagens familjemiddag 

som ni äter – det gör inte jag – här kommer jag med min Gorbys [pirog]. Igår kanske jag till och 

med var ute och drack öl när du hade sovit i tre timmar. […] Så det signalerar jättemycket livsföring 

vad man äter (Jenny). 

Respondenterna Jennys och Johannes tidigare resonemang visar att matlådan med resterna från 

familjemiddagen innehåller annat än enbart mat. Johannes resonerade sig fram till att med 

matlådan kan man ” […] ta med den här goda känslan från helgen in i veckan” (Johannes). I 

den här kontexten kan matlådan förutom att innehålla mat även ses som en symbol för 

familjegemenskap eftersom matlådan i detta fall är ett resultat av en familjemiddag. Jenny 

ställer i intervjun ”resterna från gårdagens familjemiddag” i opposition till den Gorbys (pirog) 

hon själv har med sig. Som hon själv påpekar kan hon vara ute sent, gå och lägga sig sent, är 

singel och lagar alltid inte mat. Att Jennys matlåda består av frysmat eller färdigmat medan 

hennes kollegor har hemgjord matlåda menar hon kan kopplas till olika levnadsmönster. Att äta 
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i det privata hemmet eller i det offentliga rummet ges alltså olika innebörd. Som jag tidigare 

nämnde kan matlådan ses som en produkt som gestaltar det privata ätandet i det offentliga 

rummet. Ett annat matrelaterat exempel som berör dikotomin mellan det privata hemmet 

respektive det offentliga rummet framgår av Beatriz Bordas text i antologin Mera än mat 

(1987). Borda beskriver hur latinamerikanska flyktingar använder mat som identitetsmarkör i 

Sverige. Borda menar att de latinamerikanska flyktingarnas anpassning till det svenska 

samhällets tempo och kultur får till följd att många av deras måltidsrutiner bygger på ett 

individuellt schema där måltider intas utanför hemmet i exempelvis restauranger och gatukök. 

Borda betonar istället hur kvällsmåltiden blir den viktiga måltiden ur ett familjeperspektiv 

(Borda, 1987: 44ff). Ett citat från en av de latinamerikanska flyktingarna lyder: 

På kvällen sitter vi alla tillsammans kring matbordet och ingen har bråttom. Det har en mycket stor 

betydelse för vi är vana vid att umgås kring mat. Vi är inte vana vid att sitta i ett vardagsrum och 

prata. Vi måste äta för att kunna kommunicera med varandra (Borda, 1987: 47). 

Familje- och söndagsmiddagar upprättar således gränser mellan vardagar och helgdagar men 

också mellan de som kan visa upp resterna från familjemiddagen, och känslan av den, och de 

som köper färdigmat eller frysmat. Matlådan med den medhavda maten kan således ses som en 

symbol för familjen, hemmet och tryggheten medan frysmaten i kontrast står för en avsaknad 

av hemmets kärleksfulla omtanke eller Gustavs ihopslafsade veckorester.  

Att äta själv eller i sällskap 
Johannes matlåda, Gustavs veckorester och Jennys frysmat tillkommer för att tjäna olika sociala 

sammanhang. Jag menar att det därför är intressant att se till den sociala aspekten när det 

kommer till mat. Flera respondenter uppger att det är skillnad på att äta i ett socialt sammanhang 

tillsammans med andra och att äta själv. Flera respondenter berättar på olika sätt hur detta 

präglar allt från råvaror till hur maträtterna komponeras. Den sociala komponenten kan givetvis 

även relateras till tid eftersom det sannolikt finns mer tid att disponera under arbetsfria dagar 

än under vardagar. Respondenten Markus menar att finare råvaror väljs om maten lagas till ett 

socialt sammanhang: 

Det finns ju olika typer av kycklingfiléer som kanske har odlats, eller som man tagit hand om på ett 

visst sätt. Det finns ju jättebilliga filéer som har jättemycket socker och salt och penicillin och så. 

Så om man har en bjudning hem då kanske man väljer något som är lite finare och lite dyrare. Och 

sen om det är för mig själv då kanske jag inte alltid tänker så (Markus). 

Även respondenten Jenny menar att det sociala sammanhanget spelar roll. Men hon menar 

också att maten har olika uppgifter. En av matens uppenbara uppgifter är att göra oss mätta. 
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Därför är matens sammansättning viktigt. Hon menar att en anledning till att hon inte skulle 

servera gröt på en bjudning beror på att mättnadskänslan inte håller sig tillräckligt länge. Som 

värd menar hon att hon har ett ansvar för att gästerna mår bra och blir mätta. Men utöver det 

ska måltiden även ha inneburit en trevlig matupplevelse där matens smak och textur ska skänka 

njutning. I kontrast till de tillfällen hon står som värd menar hon att den mat hon äter när hon 

är ensam inte komponeras utifrån samma värderingar (Jenny): 

Då är det ju kaos. Hahaha, gårdagens middag… igår åt jag någon form av blandning av rester… nej 

men jag hade kvar lite sallad från den indiska lunchen, jag hade en Gorbys pirog och fil och müsli… 

och det uppfyller ju nån funktion ”bli mätt” […]. Det skulle jag inte bjuda någon på. Om man bjuder 

någon på mat då ska man ha lagat själv inte bara värmt det i mikron […]. Det ingår i konceptet att 

man måste ta av sin dyrbara tid jaa. För jag tror att det handlar om att när man säger att man bjuder 

hem någon på middag, […] då är det mitt hantverk som ska till (Jenny). 

Middagsvärdens roll kan liknas vid en uppvisning vilket skiljer måltiden som intages själv 

gentemot den som äts i ett socialt sällskap. Jag väljer att lyfta fram ett citat från samtalet med 

Johannes: 

 
Ja asså vi bjöd ju hem min frus morsa och syrra och så där och då skulle i visa upp oss lite minsann, 

för de gillar ju mycket skaldjur. Fisk och skaldjur. Så vi skulle göra Moules frites, alltså musslor 

med pommes frites, det är väll Belgiens nationalrätt (Johannes). 

 

Lite längre fram i samtalet pratar Johannes om det godkännande han fick av sin frus morfar i 

samband med att morfadern bjöds på fisk. Johannes menar att det var viktigt för morfadern att 

barnbarnets partner (dvs. Johannes) kunde tillreda fisk eftersom morfadern själv drivit 

fiskeriföretag (Johannes).  

 

I min intervju med respondenten Jenny säger hon att ”jag vill gärna att det ska vara avslappnat 

och trevligt för mitt sällskap hemma” (Jenny) vilket säkerligen är ett mål som de flesta av oss 

strävar efter. Flera av respondenterna säger i samtalen att de har ett urval av maträtter som de 

kan använda sig av i det fall de ska bjuda på middag. Dessa middagsalternativ tolkar jag som 

en ordning vilken utgör en säkerhet för middagsvärlden att skapa den ritual som en 

middagsbjudning utgör. Middagsvärdens roll står således i dikotomi till den som äter ensam, 

inte bara för att antalet gäster runt bordet skiljer utan också för att matlandskapet, måltidens 

kontext, innehåll och sammansättning ändras. Jenny resonerade om att hon i sin roll som 

middagsvärd försökte skapa värde i form av en trevlig upplevelse för sina gäster (Jenny). När 

hon däremot åt ensam menade hon att middagen kunde vara ett kaos. Utifrån hennes citat menar 
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jag att en middag i ett socialt sammanhang, är ett matlandskap som kan kopplas till ordning 

medan en middag i ensamhet är ett annat matlandskap som kan kopplas till oordning. 

 

Kvinnligt och manligt 
I tidigare stycke framgick att middagsvärdens matlandskap skiljer sig från det matlandskap som 

kan upplevas av den som äter ensam. Finns det dessutom skillnader mellan könen? Som 

inledningen framhöll har mat och hushållssysslor historiskt sett delats upp i kvinnliga respektive 

manliga sysslor. Anledningen till uppdelningen var att upprätthålla ordning i allmogesamhället 

(Rosander, 1979:40). Vad spelar då det kvinnliga och manliga för roll när det kommer till att 

inhandla, tillreda och äta mat i dagsläget? Har den tidigare klassificeringen mellan manligt och 

kvinnligt några likheter med hur mina respondenter ser på mat och dess hantering? Mina 

respondenter ger sin bild av manligt respektive kvinnligt. När jag pratar med respondenten 

Jenny om hennes syn på manligt och kvinnligt gällande mat säger hon:  

De flesta proffskockar är ju män liksom och de flesta… det kan ju ha med olika skäl att göra. 

Kvinnliga kockar är oftast skolbiträden för att det passar bättre i en familjesituation. Att ha den typen 

av arbetstider, att inte slava i ett restaurangkök på obekväma tider som inte passar med barn och 

familj (Jenny). 

Citatet pekar på att det kvinnliga matlagandet har kopplingar till omsorg och familj medan den 

manliga matlagningen kan ta en plats i det yrkesmässiga proffsköket utan att ifrågasättas. I den 

etnologiska tidskriften Kulturella perspektiv (2000) skriver dietisten Annika Wessléns om 

ungdomars värderingar gällande mat. I Studien framkommer att många av pojkarna anser att 

det är kvinnan i hushållet som ansvarar för den vardagliga logistiken kring matlagning. Även 

om pojkarna inspireras av tv-kockarna faller huvudansvaret på kvinnan. Även flickorna i 

studien har en uppfattning om att det är kvinnans roll att upprätthålla matansvaret. Att bryta 

mot denna ordning, exempelvis genom att skicka en son eller pappa för att inhandla matvaror 

kräver en inköpslista. Detta krävs dock inte när kvinnan handlar eftersom hon redan förväntas 

ha kontroll över det matlogistiska läget (Wesslén, 2000:50). Min tolkning av nyss nämnda 

referat är att flickorna i studien antyder att det framträder en oordning när någon av manligt kön 

ska införskaffa de matvaror som tillhör kvinnans inomhusarbete. För att återställa ordningen 

krävs att en inköpslista skickas med eftersom mannen eller sonen inte har den kontroll över 

hushållets kök som kvinnan har.  

Etnologen Richard Tellström menar dock att männen i högre grad tar för sig av matens 

vardagslogistiska arbete. Han skriver också att det inte enbart gäller festmat eller maten som 



23 
 

tillkommer via sommargrillen utan även det tidigare ojämnställda hushållsarbetet (Tellström, 

2015, 179). I Tellströms resonemang framstår dock grillande som en implicit manlig uppgift 

vilket också får medhåll av respondenten Madelen: 

M: Det är ju också spännande att män ska grilla. 

P: Ja, just det. Vad beror det på? 

M: Och då ska det ju grillas kött. Det ska ju inte grillas grönsaker. Och gärna stå och dricka en öl 

samtidigt. Det är ju nidbilden av en man. 

P: Vad tror du det beror på? 

M: Ja alltså, att det på något sätt ska vara en svår uppgift. Och då ska en man klara av det medans 

kvinnan ska stå och göra sallad för att det är en lätt uppgift.  

Men att köttet ska bli rätt temperatur och att få till grillen bara, att grillen ska bli rätt värme. Det är 

också mannens uppgift (Madelen). 

Ur intervjun kan tidigare mönster gällande könsroller utläsas. Grillningen som aktivitet kan 

kopplas till den tidigare nämnda ordningen att männens sysslor förläggs utomhus. Salladen blir 

kvinnans uppgift och utförs sannolikt i närhet till rinnande vatten och kylskåp. Madelen 

raljerade över hur grillandet som uppgift var behäftat med svåra moment som enbart kunde 

hanteras av en man medan salladen gjordes kvinnlig. Hon framhåller också att det som grillas 

är kött och inte grönsaker. På samma sätt som sysslorna och dess lokala placeringar kan kopplas 

till manligt - kvinnligt skisseras i sammanhanget också en bild över att maten kodas i manliga 

och kvinnliga attribut.   

Mary Douglas skriver om hur lelefolket i Afrika klassificerar mat och kommer fram till att 

klassificeringssystemet bland annat bygger på huruvida djuren som ingår i födan klassificeras 

utifrån sin tvetydighet. Den flygande ekorren är ett exempel som kan tänkas ätas av barn, den 

kan ätas av män i nödfall, men de äts inte av en kvinna. Vad som äts och av vem, beror på om 

det är en man, kvinna eller barn. Den kvinnliga födan delas dessutom upp i två kategorier 

beroende på om kvinnan är havande eller inte. Precis som Madelen framhåller i intervjun, att 

män och kvinnor kan ses åtskilda när det kommer till grillning, bygger lelefolkets klassificering 

på dikotomier bestående av bland annat manligt - kvinnligt. Även mat som i vissa avvisas av 

lelefolkets klassificeringsstruktur kan ingå som förtäring i rituella sammanhang där endast de 

invigda i sammanhanget kan delta. Riterna med den annars förbjudna födan, syftar till att höja 

fruktbarheten hos lelefolkets kvinnor. Lelefolkets klassificerande av mat har således med 

manlighet – kvinnlighet att göra samtidigt som det är kopplat till fruktbarhetsritualer. Ritualerna 
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legitimerar skillnadsskapandet mellan män och kvinnor genom att de syftar till en högre 

fruktbarhet bland kvinnorna och därmed folkets fortlevnad (Douglas, 1966/1997: 234ff).  

Både lelefolket och mina respondenter är överens om att det finns skillnader mellan manligt – 

kvinnligt när det kommer till mat. Som jag tidigare varit inne på så handlade lelefolkets 

uppdelning om bland annat fruktbarhet. Vilka orsaker träder fram när vi skrapar på ytan i vår 

egen kultur? Informanten Markus framhåller att män äter mer kött medan kvinnor äter mer 

sallad (Markus). Informanten Gustav menar också att killar äter mer kött än tjejer och att tjejer 

i större utsträckning kanske väljer fisk (Gustav), informanten Jenny säger att den stereotypa 

bilden av manlig mat består av kött. Med förställd manlig röst säger hon skämtsamt ”riktiga 

karlar behöver få i sig ordentligt med protein… det får man inte bara genom att käka bönor…” 

(Jenny). I enlighet med respondenternas föreställningar resonerar etnologen Richard Tellström 

att män föredrar mat som gör dem mätta. Exempel som Tellström nämner är kött, sås, potatis 

och grönsaker. Kvinnor tillför å andra sidan sina portioner mer fibrer och grönsaker (Tellström, 

2015: 177f). En orsak till mäns och kvinnors olika matpreferenser kan bero på livssammanhang 

och kroppskonstitution. Tellström nämner att studier talar för att män är mindre intresserade av 

vad maten gör med kroppen. Maten ska snarare vara snyggt serverad och kännas äkta samt ha 

egenskaper som gör den snabblagad. Studierna som nämns visar också att kvinnor i motsats till 

män är mer intresserade av matens kroppsfunktion. Maten som kvinnor föredrar ska i stället ha 

egenskaper som signalerar hälsa samt att maten är etiskt framställd (Tellström, 2015: 183f). 

Detta kan jämföras med vad respondenten Madelen säger:  

Dålig mat är helfabrikat […]. Sånna här färdiga rätter anser jag vara dålig mat för jag tror att det inte 

finns speciellt mycket näring i dem. […] Sen tror jag också att det handlar om… kroppshets har ju 

alltid varit… vi är ju väldigt fixerade vid våra kroppar. Vi blir ju itutade hur vi ska se ut och träna 

rätt och äta rätt (Madelen). 

Både studierna Tellström refererar till och citatet från intervjun med Madelen stämmer överens 

med det Annika Wesslén skriver i den etnologiska tidskriften Kulturella perspektiv (2000). 

Wesslén framhåller att flickors förhållande till mat präglas av tankar gällande energi- och 

fettinnehåll samt andra vikt- och utseenderelaterade frågor. Pojkar å andra sidan verkar inte 

drabbas av samma ångest och skuld som flickorna menar Wesslén (Wesslén, 2000: 50).  

I samtal med respondenten Johannes framkommer dock att män likväl kan drabbas av ångest 

kopplat till onyttig mat. När vi talar om konsekvensen av att äta onyttig mat flera dagar i rad 

likställer han det med att dricka alkohol flera dagar i sträck. Som botgöring berättar han att han 

äter sallad och att salladen väger upp den oordning som den onyttiga maten skapar.  
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Nu har jag varit duktigt, nu har jag ätit sallad fyra dagar den här veckan. Nu minsann nu kan jag äta 

friterat hela helgen och dricka bärs. Det är väll så man funkar tror jag. Man har nån form av 

belöningssystem till sig själv och någon form av syndsystem. Har jag syndat för mycket så måste 

jag väga upp det med goda gärningar. Och i det här fallet ska du äta sallad kanske. Eller om den här 

chipspåsen blir till två då kanske man går lite raskare till pendeltåget dagen efter (Johannes). 

Utifrån tidigare forskning och citatet från intervjun med Johannes menar jag att sallad med sitt 

förväntade låga energiinnehåll står för det kontrollerade och nyttiga matintaget. Jag menar 

också att sallad kan sättas i opposition till den mat som män föredrar samt snabbmat. Mat med 

lågt energiinnehåll kan enligt etnologen Håkan Jönsson relateras till kvinnligt ätande. Jönsson 

som skriver om mejeriprodukter i olika sammanhang i sin avhandling Mjölk (2005) menar att 

de lightprodukter som förekommer på marknaden riktar sig främst till kvinnor. Jönsson 

spekulerar i att detta har att göra med förhållandet mellan att upprätthålla kroppskontroll och 

att ohämmat leva ut sina känslor. I avhandlingen menar han att detta är något som västerländska 

kulturer värdesätter samtidigt som det är något av en paradox; att kunna hänge sig åt matens 

frestelser utan att avvika från hälsa- och skönhetsidealet. Jönsson menar också att detta ideal är 

kopplat till den livsstil som den västerländska kulturen värdesätter (Jönsson, 2005: 139ff).  

En annan aspekt av sallad och grönsaker som bör tas upp i sammanhanget är föreställningen 

om den vegetariska kostens koppling till naturlighet och skönhet. Etnologen Anders 

Salomonsson skriver i antologin Mera än mat (1987) att en hälsotrend visade sig i olika typer 

av medier från 1970-talet och framåt. I tidskrifter och damtidningar associerades vegetarisk mat 

med skönhet och naturlighet. Genom att äta vegetarisk mat och motionera utlovades resultat 

som friskhet, ökad attraktionskraft, skönhet och naturlighet. Även kosmetika- och 

skönhetsbranschen använde sig av associationer mellan det naturliga och skönhet. Salomonsson 

tar som exempel ett nummer av Damernas värld där produkten ”Nya Naturelle Kroppsvård” 

marknadsförs som något som ”gör dig naturligt fräsch och skön” (1987: 96, 141f). Etnologen 

Orvar Löfgren skriver också om kopplingen mellan naturlighet och skönhet i boken Den 

kultiverade människan (1979). Löfgren beskriver örtschampot som en stor försäljningssuccé på 

1970-talet. Schampot lanserades med betoning på att det var naturligt och äkta. På flaskan var 

en naken kvinna avbildad i en naturskön miljö. Löfgren menar att anledningen till 

försäljningssuccén inte var schampots förmåga att göra håret renare än andra schamposorter. 

Istället menar han att succén låg i marknadsföringen där naturen förpackades med en 

mystifierad kraft som tilltalade storstadsmänniskan (Löfgren & Frykman, 1979: 69ff).  
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Med stöd av nyss nämnda litteratur och forskning menar jag att de värderingar som grönsaker 

och sallad bär med sig består av omtanke, naturlighet och hälsa. Dessa värderingar kan jämföras 

med hur informanten Johannes resonerade om det han kallade belöningssystem och 

syndsystem. Salladen blev enligt honom den maträtt som kunde väga upp en tidigare förkastlig 

diet. Om han istället hade ätit sallad fyra dagar i sträck menade han att han kunde unna sig 

mindre hälsosam mat (Johannes). Grönsaker och sallad kanske således kan ses som en väktare 

mot den ohälsosamma maten. Ett annat exempel på salladens betydelse lyfts fram av 

respondenten Markus. Markus berättar att han brukar göra en sallad när han bjuder på middag: 

Men är det så att jag har hem någon eller några stycken brukar jag alltid ha in nån liten sallad. Det 

blir lite mer färg, det bryter upp. Och det är SÅ man ska GÖRA. Det är... jag sätter mig inte och gör 

en sallad när jag ska äta själv till exempel. [...] Om du går på en restaurang får du alltid sallad till. 

Och lite den känslan att det är en... intim lite finceremoniell händelse (Markus). 

”Att det är SÅ man ska GÖRA” (Markus) kan just ses som en omtanke om gästerna där 

salladens värderingar signalerar att de är välkomna och att middagsvärden bryr sig om sina 

gäster. Att salladen innefattar värderingar som han vill dela med sig av kan ses i kontrast till de 

tillfällen han äter själv då ett förmedlande av värderingar till andra inte låter sig göras.  

Barn - Vuxen 
Sallad må vara en komponent som kocken eller middagsvärden tillför maten för att visa 

omtanke om sina gäster. Men alla är inte lika förtjusta i sallad och har inte nödvändigtvis samma 

inställning till den naturliga och omsorgsfulla salladen. Etnologerna Helene Brembeck och 

Barbro Johansson skriver i artikeln Foodscapes and childrens bodies (2010) om hur barn i olika 

sociala miljöer förhåller sig till mat på olika sätt. Barnen som ingick i studien var 45 stycken 

till antalet och tio år gamla. I studien beskrivs hur skolans matsal är en plats där eleverna äter 

under de vuxnas inflytande. När det kommer till självserveringen av grönsaker fanns regeln att 

alla barn måste ta minst tre typer av grönsaker. Några elever hade i sammanhanget utvecklat 

strategin att endast ta ett salladsblad, en skiva gurka och en ärta. Skolmatsalens salladsbuffé 

utgör en del i vad som här skulle kunna ses som en symbolisk maktkamp. Eftersom 

salladsätandet i matsalen reglerades av en regel visar skolan att de tar ett ansvar över barnens 

näringsintag och därmed hälsa. Samtidigt kan det tolkas som att barnen som tar minimalt tillåtna 

mängd sallad markerar ett avstånd från vuxenvärldens idé att äta sallad (Brembeck & 

Johansson, 2010 804f). Vad som är gemensamt mellan mina respondenter och artikeln om 

matlandskap är att (vuxna) människor som bjuder på mat ser sig själva som ansvarstagande i 

situationen när de inkluderar sallad och andra näringsrika råvaror. Barn å andra sidan kan antas 



27 
 

följa sina smaklökar och lyder skolans grönsaksregel genom att ta minsta möjliga mängd 

grönsaker.  

Finns det således en skillnad, och hur ser i så fall skillnaden ut mellan de respondenter som 

enbart ansvarar över sitt eget matintag jämfört mot de respondenter som har barn? 

Respondenten Madelen säger att: 

Ja jag kan känna så här att vardagsmat det är ju typ bränsle på något vis. Och helgmat det är njutning. 

På helgen äter vi oftast när barnen har lagt sig för då är det vi som äter tillsammans. Då kan vi dricka 

lite vin och glo på tv eller vad vi nu gör. [...] Så det är väll också en sån vuxen/barn mat. I veckorna 

är det mycket barnens mat som går igen. Det blir pannkakor, köttbullar, köttfärssås och 

korvstroganoff. För att det är viktigt att de får i sig mat. Det är på något sätt viktigare än att vi får i 

oss mat. Eller vi kan äta vad som helst (Madelen). 

I det resonemang som Madelen för kan barnen förstås som en avgörande faktor för vad och hur 

föräldrarna äter. Som Madelen säger så är det viktigare att barnen får i sig mat än att hon och 

hennes sambo får det. Jag vill här poängtera att beroende på att barnen ännu inte helt 

introducerats och lärt sig att acceptera de smaker som de vuxna accepterat skapas två kategorier 

av mat. Vuxenmat och barnmat. Richard Tellström skriver i boken Hunger och törst (2015) om 

hur vi som barn stegvis introduceras i matkulturen. Författaren skriver att den första fasta födan 

som ammande barn får prova ofta är potatis. Vidare introduceras barnen för nya smaker via de 

barnmatsburkar som är anpassade efter hur många månader barnen är. Lärandet fortsätter sedan 

i förskolan och grundskolan (Tellström, 2015: 53ff). Det är således rimligt att anta att barn och 

vuxna inte har samma preferenser. Även här blir en kompromiss möjlig vilket Madelen ger 

uttryck för: antingen blir det barnens mat som går igen i veckorna eller så äter de vuxna efter 

att barnen har gått och lagt sig.  

Ett annat kontrastivt förhållande som utvecklas mellan oppositionerna barn och vuxna baserar 

sig på olika typer av roller. Brembeck och Johansson menar att en tänkbar roll för barn att inta 

är rollen som ”foodmonster” eller matmonster. När barnet låter sitt begär efter smaksensationer 

ta över kan barnet ses som ett matmonster. Brembeck och Johansson tar som exempel upp 

bilden av ett glatt barn med glass eller choklad runt munnen. Så länge barnet håller sig inom de 

sociala gränser som vuxenvärlden satt upp kan matmonstret ses som något tolererbart eller 

gulligt och härligt. Men när barnet istället står skrikande framför godishyllan i 

livsmedelsbutiken eller på annat sätt gör motstånd mot de sociala regler som satts upp, blir 

matmonstret ett hot mot den ordning som föräldern försöker skapa (Brembeck & 

Johansson,2010 808). Respondenten Madelen säger att på helgerna äter hon och hennes sambo 
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när barnen har gått och lagt sig (Madelen). Detta kan, men behöver inte vara, ett uttryck för hur 

barnens ätande och humör kan vara ett hot mot den ordning som de vuxna strävar efter.  

Att laga specifik mat för att blidka barnen runt matbordet eller att äta på andra tider än sina barn 

är något som kan jämföras med vad Tellström skriver. Tellström förklarar att det inte är en 

självklarhet att den mat som tillagas av familjekocken är dennes egen favoritmat. Istället menar 

han att måltiden ses som en ”kärleksgåva” till de övriga familjemedlemmarna. En anledning 

som lyfts fram i sammanhanget är att familjekocken hellre lagar sådant som får ett positivt 

mottagande än något som kritiseras av familjen (Tellström, 2015: 175f). Om barn som inte har 

hunnit lära sig att äta ”vuxenmat” skulle bli serverade smaker och kryddkombinationer de inte 

är vana vid är det lätt att tänka sig att maträtten skulle mötas av kritik. Att Madelen i ett tidigare 

citat menar att det är viktigare att barnen får i sig mat än att hon och hennes sambo får i sig mat, 

kan också grunda sig i att energinivåerna, som senast fylldes på i skola eller förskola, börjar 

sina när det närmar sig middagstid. Barnens preferenser blir således viktiga att ta hänsyn till. 

Resonemangen mellan de respondenter som har barn kan således skilja sig från de respondenter 

som enbart ansvarar över sina egna eller andra vuxnas matintag.  

Svensk – ickesvenskt 
Slutligen vill jag belysa dikotomin mellan den svenska maten och den ickesvenska maten. Som 

nämnts tidigare i uppsatsen kan mat ses som en kärleksakt (Jönsson, 2005: 125). För att 

kärleksakten ska kunna förmedla kärleksfulla värderingar och omtanke på ett trovärdigt sätt kan 

ett resonemang om råvarans etiska och kvalitetsmässiga aspekter finnas nära till hands. Jag 

menar här att det är svårt att uppskatta den mat man tillreder till sig själv, sina gäster och 

familjemedlemmar, om råvarorna uppkommit ur ett sammanhang som man av en eller annan 

orsak ser som problematisk. Här vill jag som exempel lyfta fram respondenten Johannes 

återgivning av sin fars berättelse om en måltid i Kina. ”Min pappa åt hund en gång utan att veta 

om det. Men när han fick veta att det var hund då ville han tydligen kräkas upp det” (Johannes). 

Johannes menar att skillnaden mellan att äta hund och att äta exempelvis gris ligger i vår 

uppfostran (Johannes). Etnologen Brita Egardt skriver om förtäring av hund- och hästkött i 

antologin Mat och miljö (1970). Egardt menar att en anledning till att vi i Sverige inte äter 

hästkött i samma utsträckning som exempelvis griskött, kan tillskrivas katolska kyrkan. 

Eftersom medelhavskosten historiskt inte inkluderade hästkött, utfärdade katolska kyrkan med 

sina starka säten runt medelhavet, ett förbud mot att äta hästkött. Förbudet grundade sig på 

kulturella orsaker snarare än religiösa. I Europa åts hästkött som en nödåtgärd av människor i 

fattigdom men i tider med bättre ekonomiska förutsättningar undveks hästköttet. På 1700-talet 
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försökte bland andra hästköttsförespråkaren baron Adam Cederhielm ändra på opinionen kring 

hästkött. Han påverkade biskopar att förmana prästerna i församlingarna att förkunna att det 

inte var emot guds vilja att äta hästkött (Egart, 1970: 210). Trots att det inte finns något religiöst 

eller juridiskt, förbud mot att äta hästkött så är det, menar jag, uppenbart att häst inte äts i lika 

stor utsträckning som exempelvis fläskkött i dagens Sverige. Även kött från hund undviks i 

allmänhet som föda av människor i större delar av jorden. Även om hundrasen chow-chow i 

viss utsträckning har ätits i Kina och att det finns förespråkare som menar att hundkött är 

fördelaktigare än fläskkotlett, så är det ingenting som integrerats i den västerländska kulturen 

(Egart, 1970: 207). Respondenten Johannes förklarar sin syn på saken: 

Man har ju så mycket känslor liksom. I Sverige växer vi upp med att ko är mat och gris är mat, hund 

är husdjur. Därmed är ju inte hund någonting man äter. Det är ett känslomässigt dilemma man får 

om man skulle ställas… jag gillar ju hundar…. men samtidigt gillar jag kossor, men jag äter dem 

ändå. Det är för att jag har ingen emotionell koppling till kossor. Kossor bor på farmen. Jag tror att 

det spelar in så otroligt mycket i varför vi väljer att äta eller att inte äta nånting. Och det är ganska 

hemskt. Rimligtvis borde vi äta allt som går att äta, egentligen (Johannes).  

Jag har lyft fram den nästan uppenbara skillnaden mellan kulturellt gångbart kött som 

exempelvis nöt, fläsk och fisk, och kött som inte är kulturellt gångbart så som hund och häst. I 

samtal med respondenterna framkommer dock att skillnaden mellan kulturellt gångbar mat inte 

enbart låter sig begränsas till vilket djur köttet härstammar ifrån. Även nationella gränser och 

andra faktorer verkar ha en inverkan på hur en råvara betraktas. I nedanstående återgivande av 

samtalet med Gustav berättar han om en konversation han överhörde i en livsmedelsbutik. 

Men jag kommer ihåg en incident när jag handlade i Högdalen. Känner du till den där [butiken] 

Matdax? Svinbillig. Då hade de kampanj på polsk köttfärs för 19 kr kilot eller något sånt. Då var det 

någon tant som frågade: 

Tant: det här billiga köttet… är det slut? 

Expedit: nej det står där borta men det är polskt… så du vet… 

Tant: JAG SKA INTE PRATA MED KÖTTET! 

(Gustav) 

Gustav berättar att han inte köpte den polska köttfärsen. På min fråga om det hade att göra med 

köttets polska ursprung så menade han att det spelade in. Trovärdigheten för utländska billiga 

varor är även någonting som Håkan Jönsson tar upp.  
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När livsmedelskedjan Lidl etablerades i Sverige uppstod enligt Jönsson en debatt gällande tysk 

kontra svensk mjölk. Jönsson framhåller hur hans egna respondenter samt undersökningar vid 

tidpunkten indikerade att det fanns ett motstånd mot den tyska mjölken. Argumenten som 

nämns i Jönssons avhandling varierar från att skydda de svenska böndernas ekonomiska 

intressen till att den svenska djurhållningen är betydligt bättre än den tyska (Jönsson, 2005: 57). 

Ett återkommande inslag från såväl Jönssons avhandling som mina respondenter är djurhållning 

och antibiotika. I anslutning till samtalet där Gustav återberättade scenen med den polska 

köttfärsen i livsmedelsbutiken i Högdalen, menar han att han exempelvis undviker danskt kött 

på grund av att den danska djurhållningen är sämre än den svenska och att danskt kött innehåller 

mer antibiotika (Gustav). Detta ligger i linje med vad respondenten Madelen anser vara bra 

mat: 

Bra mat tycker jag är rena råvaror på något vis. Gärna närproducerat och svenskt, och sen… jag 

köper ju aldrig något annat än svenskt kött liksom eller… och grönsaker försöker jag också köpa 

svenska utifrån säsong [...]. Jag tror att det är mindre besprutat eller att vi har vissa regler som man 

kanske inte förhåller sig till i andra länder… Och sen tänker jag också miljömässigt, de har inte 

färdats lika långt (Madelen). 

Respondenten Jenny ger sitt perspektiv på skillnadsskapandet av svenskt respektive ickesvenskt 

kött.  

Det är svårt för oss som är lite äldre att släppa galna kosjukan tycker jag. Jag vet inte hur sent i mitt 

liv jag kommer att gå med på att äta irländskt kött [...] är man på Irland har man ju inget val. Och de 

flesta ser sig själva… som i Sverige har vi de bästa jordgubbarna och jag tror att varje land tycker 

att de har de bästa vad det än är. Av någon anledning är vi nog lokalpatriotiska liksom [...] det som 

kommer från vårt fäderne… moderjorden är det finaste som finns… (Jenny). 

Som framgår av citatet ovan kan det finnas fler orsaker till att respondenterna i min uppsats 

föredrar svenskt kött framför utländskt kött. Något som framkommer är idén om att det svenska 

köttet är fritt från antibiotika och kan därmed ses som mer naturligt. Att det svenska köttet 

omgärdas av regler gällande god djurhållning och ett avståndstagande ifrån tillsatser står som 

en garant för köttets äkthet. I ett oppositionellt förhållande framstår kött, som slaktats i annat 

land, behandlats med antibiotika och sedan transporterats till Sverige. Som ett exempel kan 

Gustav och den polska köttfärsen nämnas igen. Att priset var 19 kr per kilo attraherade inte 

Gustav. Kvinnan som omnämns som ”tanten” upplystes av expediten i livsmedelsbutiken att 

köttet var polskt. I sammanhanget kan exemplet framstå som ett tecken på girighet där den 

polska köttfärsen med sitt billiga pris lockar köpare trots att dess tillverkningsprocess framstår 

som tvivelaktig i jämförelse med den svenska tillverkningsprocessen. Det är även relevant att 
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lyfta Jennys argument om lokalpatriotism. Att hävda att den polska köttfärsen är tvivelaktig på 

grund av att den producerats i Polen istället för i Sverige, bygger således på idén om att den 

svenska köttproduktionen är säkrare och mer naturlig. I resonemanget ställer jag här upp den 

svenska köttproduktionen och kopplar den till värderingar som indikerar kontrollerad 

produktion, äkthet, närproducerad, renlighet och naturlighet. I jämförelse ställs utländskt kött i 

opposition mot dessa värderingar och associeras då med antibiotika, transporter samt 

okontrollerad produktion. Svenskt kött framstår i detta ljus som rent medan utländskt kött 

framstår som orent.  

Betyder det att svensk mat, matkultur och råvaror alltid triumferar de utländska alternativen? 

Jönsson menar att så inte är fallet. I sina studier av mejerivaror visar han hur olika sorters 

livsmedel associeras på olika sätt. Ostar är exempelvis någonting som anknyter till äkthet och 

ursprung på andra sätt än kött. Parmesan, Mozzarella och Fetaost är exempel på produkter som 

trots produktion i andra länder ses i annat ljus än utlandsproducerat kött. Jönsson menar att 

ostarna får sitt kulturella gångbara värde genom att de tillverkats i en process som anknyter till 

tradition och autenticitet. Deras geografiska ursprung kan också skapa en exotisk 

dragningskraft till de (mat)kulturer som vi ser upp till. Jönsson menar att andra nationers 

matkulturer får sina värden genom att de jämförs med den egna nationens matkultur (Jönsson, 

2005: 60f). Den italienska och den franska matkulturen var exempel som återkom i mina samtal 

med respondenterna. Respondenten Markus menar att den franska och italienska matkulturen 

associeras med en viss finkulturell status. 

Man slår sig för bröstet och liksom säger att; jag gjorde en jätteavancerad bouillabaisse i helgen med 

något jättefint franskt ord. Och så har man gjort någon avancerad rätt… ”jag stog i timmar vid spisen 

och smakade av”… det blir som ett skådespel kring maten, det var så fantastiskt, och så kanske man 

lägger upp en bild på hur jävla bra man är… titta här […] man ska hävda sig… man ska visa att man 

kan… så jävla ointressant tycker jag… (Markus). 

Citatet kan ses i kontrast till ett tidigare uttalande Markus gjort i intervjun om att han själv inte 

har tid, energi eller pengar att lägga ned på mat (Markus). När den franska matkulturen i ett 

sammanhang ställs i binär opposition till den svenska vardagsmaten kan Markus uttalande ses 

som en kritik mot rådande normer. Tellström menar att detta kan relateras till svensk matkultur 

med hänseende till det han kallar en kristen matregel. Denna matregel kommer av det 10:e av 

guds budord som återfinns i gamla testamentet i bibeln: ”Du skall inte ha begärelse till din 

nästas hustru, ej heller till hans tjänare, ej heller till något annat som tillhör din nästa” (Bibeln, 

2 Mos. 20:17). Tellström menar att matregeln bygger på att man inte ska känna avundsjuka mot 
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det andra har. Samtidigt ska man inte heller skryta med det man har för att väcka begär hos 

andra. Vad som avses med matregeln är alltså att man inte ska verka förmer eller göra sig till 

på ett sätt som inte är naturligt. Denna typ av argumentation kan även jämföras med det vi i 

Sverige kallar för jantelagen (Tellström, 2015: 123f). 

Den franska och italienska matkulturen framhävs också som någonting positivt. Respondenten 

Jenny säger att hon är väldigt förtjust i italiensk mat (Jenny) och respondenten Gustav menar 

att: 

[...] det italienska köket slår ju sällan fel. Alla älskar ju italienskt. Jag har aldrig hört talas om nån 

som inte gillar italiensk mat. […] De har ju de grymmaste vinerna… och de har riktigt bra råvaror 

tror jag... (Gustav).  

Etnologen Beatriz Lindqvist beskriver i boken Från matproduktion till gastronomi (2013) hur 

föreställningar om italiensk mat reproduceras i Sverige. I reklam och reseskildringar framställs 

de italienska råvarorna som äkta och genuina. Den italienska maten presenteras också som ett 

sätt att umgås. Lindqvist menar att detta ställs i dikotomi till det svenska moderna samhället där 

tiden inte är en resurs som alla har tillgång till i samma utsträckning. Lindqvist menar att det 

italienska köket inte enbart består av mat. Det har blivit en matkultur som materialiserats och 

kan säljas på export. Denna materialisering har tillsammans med bland annat GI-dieten bidragit 

till att den italienska matkulturen uppnått en högre status än andra matkulturer (Lindqvist, 2013: 

115–131). Utifrån Saussures resonemang om att tecknens betydelse uppstår i relation till andra 

tecken (Saussure141ff) och Levi Strauss förståelse för hur de lingvistiska oppositionerna kan 

överföras till ett kulturellt perspektiv (Lévi-Strauss, 1963: 68f), menar jag att det är intressant 

att ställa den svenska maten i opposition till ickesvensk mat eftersom matkulturer på så vis får 

sin betydelse i relation till andra matkulturer.  
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fem personer i åldrarna 30 – 36 förklarar och 

förhåller sig till värderingar och faktorer de tillskriver mat samt hur de resonerar när de 

förhandlar mellan dessa värderingar och faktorer. Utifrån respondenternas utsagor har jag ställt 

följande frågeställningar: 

1. Hur synliggörs tidsmässiga faktorer samt oppositionen mellan vardag och helg? 

2. Vilken inverkan har det privata och offentliga samt den sociala faktorn på valen av mat? 

3. Vilka köns- och åldersperspektiv yttrar sig i respondenternas berättelser om mat? 

4. Hur synliggörs föreställningar om den svenska respektive ickesvenska maten? 

Undersökningen har gjorts utifrån ett strukturalistiskt perspektiv där respondenternas utsagor 

har ställts i relation till varandra och till tidigare forskning. Urvalsgruppen har utgjorts av en 

relativt homogen grupp människor där samtliga bor och arbetar i Stockholm och samtliga är i 

åldrarna 30 – 36 år. Det som särskiljer respondenterna åt är bland annat huruvida de har barn 

eller inte samt huruvida de bor tillsammans med någon. Dessa skillnader är något som visat sig 

vara relevant då mat kan ses ur ett rent logistiskt perspektiv. I det fall respondenten lever 

tillsammans med en partner finns möjligheten att dela på den logistiska bördan. 

Hur synliggörs tidsmässiga faktorer samt oppositionen mellan vardag och helg? En slutsats jag 

drar av tidsmässiga faktorer är att brist på tid tvingar fram en kompromiss mellan värden. Dessa 

värden kan exemplifieras av den hemlagade matens kärleksfulla värderingar vilken står i binär 

opposition till snabbmatens tidseffektiva och samhällsenliga tidsrytm. I ett samhälle där tiden 

ses som en bristvara kan snabbmat, hel- och halvfabrikat förstås som effektiv mat. Maten blir 

här effektiv utifrån samhällets tidsperspektiv snarare än det naturliga livsmedel som den 

hemlagade maten och den naturliga salladen står för. Snabbmat används för att den just är 

tidseffektiv i ett samhälle som premierar tidseffektivitet, men dras däremot med problematiken 

att den framstår som onyttig och onaturlig. Det hemlagade står däremot för omsorg, naturlighet 

och äkthet men dras problematiken att tidsutrymmet som krävs inte matchar samhällets tempo. 

Jag drar även slutsatsen att de strukturalistiska oppositionerna mellan vardag och helg 

synliggörs av ritualiserade måltider. Fredags- och söndagsmiddagarna kan ses som symboliska 

trösklar som leder in i och ut ur helgens tidsintervall. Exempelvis kan fredagstacos ses som en 

ritual som under sin liminala tid erbjuder känslan av antistruktur, communitas, där vardagens 

ordinarie bordsskick är satt ur spel och där vuxna och barn äter på samma villkor och med 
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samma rättighet att spilla på bordet och kladda ner sig. Fredagstacos kan därför också beskrivas 

som ett enskilt matlandskap där en uppsättning sociala regler skiljer sig från andra middags- 

och matsammanhang. Tacos som matlandskap erbjuder även barnen en större kontroll över hur 

den egna maten ska komponeras. När tacomåltiden hotas av andra måltidsförslag kan barnens 

uppror och ilska förstås med hjälp av rollen som matmonster där barnen försvarar fredagstacos 

som ritual samt gör ett motstånd mot de alternativ som erbjuds istället.  

Vilken inverkan har det privata och offentliga samt den sociala faktorn på valen av mat? Min 

slutsats är att måltidernas sociala sammanhang kopplas till olika matlandskap. Mat som tillagas 

och äts i hemmet, hemlagad mat, står för värderingar kopplade till familjegemenskap, kärlek 

och omtanke. I opposition står maten som tillagas i det offentliga rummet. Snabbmat eller 

ätande i samband med aktiviteter utanför hemmet står i opposition till familjelivet. Jag menar 

att avsaknaden av de värderingar som det hemlagade står för ersätts med värderingar om rörelse, 

oregelbundna tider och andra aktiviteter. Här kan även dikotomin mellan den enskilda och den 

sociala måltiden lyftas fram. Den sociala måltiden som lagas till middagsgäster innehåller 

värderingar om omsorg och kärlek. Den som däremot äter ensam bryr sig inte om matens 

kärleksfulla värderingar i samma utsträckning eftersom de inte kommer någon annan till nytta. 

Matens funktion reduceras då till att mätta magen. De olika matlandskapen präglas av den 

sociala kontexten och påverkar vårt förhållande till maten. När vi i livet försätts i olika 

sammanhang skiftar således vår inställning och uppfattning om mat. Detta innebär att vi inte 

har ett (1) förhållande till mat. Vårt förhållande till mat skiftar beroende på vilket sammanhang 

eller matlandskap vi befinner oss i.  

Vilka köns- och åldersperspektiv yttrar sig i respondenternas berättelser om mat? Jag drar 

slutsatsen att uppsatsens manliga och kvinnliga respondenter ser olika på mat. Föreställningar 

om att män äter kött och att kvinnor föredrar ett lättare alternativ motiveras av att kvinnor i 

större utsträckning kopplar ihop mat med utseende och viktrelaterade ideal. Även manliga ideal 

spelar in i den manligt präglade matlagningen men i större utsträckning av andra orsaker än 

utseende och vikt. Medan män i större utsträckning engageras av matlagning som ett 

konstuttryck eller som en utmaning ansvarar kvinnor i större utsträckning för den trygga och 

omsorgsfulla vardagsmaten. Genom att utföra sysslor, eller att äta en viss kost, som vi på 

förhand vet är uppdelade i oppositionerna manligt – kvinnligt, gör att vi lättare kan motivera 

för oss själva och andra vilka ideal vi eftersträvar. När det gäller dikotomin mellan vuxna och 

barn drar jag slutsatsen att matlandskapen skiftar beroende på barns och vuxnas varierande 

livssituationer och vardagssammanhang. I och med en familjemåltid kan föräldrars önskan om 
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barnens välmående i vissa fall ses i ett oppositionellt förhållande till vad barnen vill äta. En 

faktor som kan komplicera detta matlandskap i hemmet ytterligare är den tidsmässig faktorn. 

När barnens (och de vuxnas) energinivåer sjunker och tiden påkallar en kompromiss mellan 

hemlagat och hel- eller halvfabrikat är maktkampen mellan barn och vuxna sällan är avgjord på 

förhand. I det fall barn och förälder inte kan kompromissa och förhandla fram ett gemensamt 

alternativ riskerar barnet att göra motstånd genom att anta rollen som matmonster. 

Matmonstrets inverkan och opålitliga maktutövning kan skärpa dikotomin mellan barn och 

vuxen i den mån att middagsmåltiden utgörs av två olika maträtter eller att vuxna och barn äter 

vid skilda tillfällen. 

Hur synliggörs föreställningar om den svenska respektive ickesvenska maten? Oppositionen 

mellan den svenska respektive ickesvenska maten skiljer sig beroende på vilken råvara frågan 

gäller. När det kommer till köttproduktion finns föreställningen bland respondenterna att det 

svenska köttet omgärdas av liknande värden som den hemlagade maten: äkthet, renlighet och 

naturlighet. I opposition associeras det utländska köttet med antibiotika och okontrollerad 

produktion. Jag drar slutsatsen att föreställningen om det utländska köttets okontrollerade 

produktion inte kan förenas med de värden som maten ska förmedla. Det svenska köttet som 

däremot produceras inom nationens gränser förefaller däremot vara förenligt med dessa 

värderingar. Frågan om det svenska respektive ickesvenska gällande andra produkter har ett 

samband med produktens äkthet och tradition. En utländsk produkt som saknar svensk 

motsvarighet kan inte ställas i opposition till det svenska vilket gör att varan lättare kan 

accepteras som ett exotiskt inslag. En förutsättning för att produkten ska accepteras är att den 

anknyter till en matkultur och ett sammanhang som vi vill förmedla i vår mat. På så vis kan mat 

förmedla värden och känslor om ett varmare klimat genom att den innehåller råvaror och 

produkter från medelhavsregionen även om det är en regnig höst i Sverige. 

Förslag till framtida forskning 
Under uppsatsskrivandets gång har jag stött på frågor som landar utanför ramen för denna 

studie. Jag har ställt mig frågande till barnens förhållande till godis. Kan barnens godisätande 

kopplas till mer än enbart smaken? Är godis förknippat med helgen i den utsträckningen att 

godisätande blir en ritual precis som tacomåltiden? Blir godis därmed en symbol för helg som 

står i opposition till vardagen? Jag har också ställt mig frågande till huruvida söndagsmiddagen 

som familjeaktivitet förlorat värde jämfört mot tidigare decennier under 1900-talets Sverige. 

Om det är så, hur kan det i så fall förklaras?  Jag hoppas att framtida etnologisk forskning kastar 

nytt ljus över dessa frågor.  
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 

Otryckta källor - intervjuer 
 

1. Namn: Markus 

Yrke: lärare 

Födelseår: 1982 

Kön: man 

Har 2 barn 

Ensamstående 

Intervjudatum: 2018-11-13 

Intervjuns längd: 60 minuter 

Intervjun utförd av uppsatsförfattaren 

 

2. Namn: Madelen 

Yrke: arbetsterapeut 

Födelseår: 1988 

Kön: kvinna 

Har 2 barn 

Samboende 

Intervjudatum: 2018-11-16 

Intervjuns längd: 67 minuter 

Intervjun utförd av uppsatsförfattaren 

 

3. Namn: Jenny 

Yrke: ingenjör 

Födelseår: 1984 

Kön: kvinna 

Har inga barn 

Ensamstående 

Intervjudatum: 2018-11-23 

Intervjuns längd: 69 minuter 

Intervjun utförd av uppsatsförfattaren 

 

4 Namn: Gustav 

Yrke: kock 

Födelseår: 1985 

Kön: man 

Har 2 barn 

Samboende 

Intervjudatum: 2018-11-26 

Intervjuns längd: 69 minuter 

Intervjun utförd av uppsatsförfattaren 
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5. Namn: Johannes 

Yrke: tjänsteman 

Födelseår: 1989 

Kön: man 

Har inga barn 

Samboende 

Intervjudatum: 2018-11-27 

Intervjuns längd: 65 minuter 

Intervjun utförd av uppsatsförfattaren 
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Bilaga – intervjufrågor 
 

Vilken roll spelar tiden och samhällstempot för din matlagning? 

 

Hur tänker du om mat som tillreds till helger och middagar? 

 

Hur tänker du när maten ska lagas i vardagliga sammanhang? 

 

Vilka värden vill du att maten ska representera? 

 

Vad blir skillnaden om du äter själv eller i sällskap med andra? 

 

Kan du berätta om något tillfälle när du varit stolt eller skämts över din mat? 

 

Berätta om hur du ser på den mat du lagar och köper– vad är det som avgör? 

 

Varför tror du att samhällets aktörer fokuserar på mat i så stor utsträckning? 

 

Tror du att män och kvinnor ser olika på mat och hur tror du att skillnaderna i så fall ser ut? 

 

Berätta hur du ser på svensk mat respektive utländsk mat 

 


